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KORT OVERZICHT VAN DE LI JF- EN FOLTERSTRAFFEN
IN FRANKRI JK.

Een overzicht, hoe kort en zakelijk ook, van de folter- en lijfstraffen, die gedurende vele eeuwen in Frankrijk in zwang waren,
is uit den aard der zaak geen aangename lektuur. Het is eer beschamend dan verheffend te vertellen hoover de verbeeldingskracht der toenmalige rechtspraak ging in het uitdenken van
lichamelijk en geestelijk lijden. Men vergete echter niet, dat het
uitgangspunt van elke straf (afgezien van de vraag in hoeverre
het begrip straf bij de rechtspraak toepassing dient te vinden)
is recht te doen aan het door de misdaad beleedigde gevoel voor
recht, rede en orde. Vele eeuwen lang stond men in deze onder
invloed van Seneca's uitspraak:
„In vindicandis injuriis haec tria lex secuta est : ut eum quem
punit emendet, aut ut poena ejus caeteros reddat meliores, aut
ut sublatis malls securiores caeteri vivant."
(Bij het wreken van ongerechtigheden streeft de wet deze drie
dingen na : hem die gestraft wordt te verbeteren, door de straf
de andere menschen beter te maken en door het wegnemen van het
kwaad het leven voor de anderen veiliger te doen zijn).
Maar de eerbied voor het menschelijke en het inzicht in de door
God gestelde grenzen aan het recht der menschen tot straffen of
oordeelen ontbraken ten eenenmale aan de vroegere maatschappij
en dit gebrek geeft aan de rechtspraak van oudheid en middeleeuwen zijn eigenaardig karakter van wreedheid en onrechtvaar-
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digheid. Tot op het jaar 1791 is het strafrecht een instelling van
door de wet geheiligde wreedheid. Het eischt van den schuldige
niet een traan van berouw, maar een kreet van pijn.
De oude Fransche rechtspraak kent moreele en lijfstraffen.
I. Moreele straffen.
Tot deze behooren onteering, degradatie, schandpaal, halsbeugel aan een paal, openlijk vergiffenis smeeken en schuld bekennen ; reeds de Romeinen kenden de onteeringsstraffen: militiae mutilatio, de gradu dejectio. In de middeleeuwen kan de geestelijke, de militair, de ambtenaar er door getroffen worden. Hij verliest dan openlijk zijn rang, stand, ambt, burgerrecht en eer. Ook
een edele kon „ontedeld" worden, maar alleen door zijns gelijken.
In 1791 herstelt het Code penal deze in den loop der eeuwen in
onbruik geraakte straf als „civiele degradatie". De schuldige werd
op een openbaar plein als volgt toegesproken door een griffier:
„Uw land heeft u schuldig bevonden aan een schandelijke daad.
De wet en het hof degradeeren u van de hoedanigheid van Fransch
burger"
De schandpaal stond bij de Hallen; het was meer dan een gewone
paal: een achthoekig torentje met twee verdiepingen. De schuldige
moest daar drie dagen doorbrengen, liefst op marktdagen. Om het
half uur moest hij er om been loopen, natuurlijk aan een ketting
rondgeleid door een gerechtsdienaar, opdat iedereen hem goed
kon zien. In Orleans was het een houten kooi, zes voet hoog, twee
en een halve breed, waarin de schuldige moest blijven staan. Die
kooi kon draaien op een spil en het yolk had het recht zoo veel
en zoo hard te draaien als het wilde, hem te bespuwen en met vuil
te werpen.
De halsbeugel-straf was iets erger: de schuldige kreeg een ijzeren
ring om zijn hals. Zijn handen werden op den rug samengebonden.
En zoo werd hij als een koe naar de paal geleid, waaraan hij door
middel van een dikke ketting en een drie vingers breeden band
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van ijzer om den nek werd bevestigd. Deze straffen werden toegepast bij gevallen van bankroet, valschheid in geschrifte, bigamie, oplichting, koppelarij, valsch spelen, verkoop van verboden
boeken en godslastering.
Tot de vernederende straffen behoorden vooral de openlijke
schulderkenning en de geeseling. Dit laatste geschiedde met een
zweep, waaraan dunne lederen riemen of ijzeren kettinkjes, soms
ook met een roede of een zwaren stok, die de beenderen brak en
het vleesch vernielde.
Deze straf is zeer verbreid. Men geeselde in Egypte, Perzie, Indio,
China, Rusland en Constantinopel. In Frankrijk werd de geeseling
met de roede toegepast op vagebonden, straatslijpers, de beruchte
Cagnairdiers, die onder de bruggen van Parijs een teugelloos seven
leidden, publieke meisjes.
Het weerzinwekkende van de geeseling was, dat deze straf vooral
ook bij kinderen en soldaten werd toegepast.
„De school is een echte jeugdgevangenis" roept Montaigne uit
in zijn Essais, „men maakt de jeugd slecht door deze methodes,
voordat zij het feitelijk is. Kom in de buurt van een school, ge
hoort dan gegil van getuchtigde kinderen en meesters dol van woede.
Hoe kunnen die teere, vreesachtige zielen ooit liefde krijgen voor
hun lessen, als ze erheen worden gejaagd met de roede in de hand.
Hoeveel heerlijker zou het zijn, als de klaslokalen gesierd waren
met bloemen, dan met bloedige, gebroken wilgentakken."
Pas in 1848 wordt het gebruik van touw en zweep verboden bij de
marine en de stok bestaat voor dit doel alleen nog bij het bagno.
Het is treurig to moeten zeggen, dat in Rusland de knoet een
zeer veel gebruikt strafmiddel is in het particuliere leven (heer-slaaf,
vader-kind) in de gevangenis, bij de politie en in het leger
(spitsroede loopen!) dat in Oostenrijk bij code van 1853 stok- en
roedeslagen toegestaan zijn tot vijftig toe ter verzwaring van de
gevangenisstraf en dat het Engelsche parlement in 1835 de zweep
als strafmiddel toelaat met 144 tegen 39 stemmen.
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II. Verminkingen.
Er is geen lid aan het menschelijk lichaam dat niet het voorwerp
van bizondere foltering is geweest. De hand van den beul, die van
ouds op zoek schijnt geweest te zijn naar de gevoeligste plekken,
heeft zelfs de ingewanden van den patient niet gespaard. Oogen,
mond, tong, ooren, tanden, armen, handen, voeten, het hart zijn
even zooveel bronnen van pijn door middel van vuur of ijzer.
Wraak- en rechtsgevoel zijn daarbij altijd op onwaardige wijze
dooreen gemengd. Een brandend stuk ijzer werd over de oogen gestreken, zoodat ze „gebakken werden" zooals Jouville zegt, of een
ijzeren naald werd door de pupil gestoken.
Ook de tong heeft de belangstelling der wetgevers gehad. Lodewijk IX, bekend om zijn wijsheid en rechtvaardigheid, liet godslasteraars de lippen verbranden en de tong doorboren met een
gloeienden bout. De paus schijnt dezen al te grooten ijver niet
goedgevonden te hebben. Lodewijk XII en XIV lieten de tong geheel
uitsnijden, als men achtmaal beticht was van godslastering. Frans I
vond weer nieuwe martelingen uit tot verdediging en eer van het
geloof : hij liet in 1535 de tong van Antonie Toile doorboren en met
een ijzer pinnetje vasthechten aan de wang. Deze handelingen
hadden plaats in het publiek voor de kerk.
Oorafsnijding geschiedde bij dieven en beurzensnijders.
Het langst in gebruik bleef de amputatie van een hand. Nog
in 1810 luidt art. 13 van het strafwetboek: den vadermoordenaar
wordt een hand afgehouwen, voordat de executie zelve plaats vindt.
In 1832 is dit artikel veranderd: „De wegens vadermoord ter dood
veroordeelde wordt naar de excutie plaats geleid, in hemd, blootsvoets, het hoofd bedekt met een zwarten doek. Hij zal op het
schavot worden geplaatst en onmiddellijk worden geexecuteerd."
Gewoonlijk ging dat handafhouwen aldus : de patient moest
knielen, legde zijn arm op een blok en de beul hakte met een bijl
den pots door,de bloedige stomp werd in een zak met zemelen stevig
vastgebonden om het doodbloeden te voorkomen.
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III. De doodstraf.
De doodstraf is in alle tijden en bij alle volken in zwang geweest,
maar ging helaas eeuwen lang gepaard met wreede folteringen.
Het recht van straffen is een noodzakelijk recht aan de handhavers der maatschappelijke orde toegekend. Het is een plicht
van elke regeering het leven, de eer en de bezittingen van ieder te
beschermen tegen gewelddadige aanslagen.
Vele eeuwen zijn dan ook voorbijgegaan, voordat men begon
te twijfelen aan de rechtmatigheid van de doodstraf. Nagenoeg
alle groote schrijvers, Montaigne niet uitgesloten, beschouwden
de doodstraf als een noodwendige tuchtiging „al kwamen ook
velen op tegen de voorafgaande folteringen". De Italiaan Beccavia
was de eerste die zich omstreeks 1780 in zijn „Verhandeling over
delicten en straffen" tegen de doodstraf kantte. Maar geheel afgeschaft werd zij niet. Na de boeken van Lucas en Victor Hugo
werd zij in 1848 niet meer toegepast bij politieke vergrijpen. Voordien was de gerechterlijke moord het onafwendbaar antwoord
op hoogverraad, frauduleus bankroet, meineed, diefstal met braak
of roof op den openbaren weg, e.d.
Men onderscheidde :
De kruisiging, een zeer oude straf, die in Frankrijk niet meer
werd toegepast, de onthoofding, even oud of nog ouder dan de kruisiging, maar een strafmethode die zich heel lang wist te handhaven.
In Frankrijk was het oorspronkelijk een privilege van den adel.
Vooral Richelieu (1624-1642) liet in zijn fellen strijd tegen den
adel meer edele hoofden vallen dan sedert de regeering der eerste
Bourbons het geval was geweest. Ten tijde der groote revolutie
werd het beulszwaard vervangen door het altijd correct en afdoend
werkende instrument van Dr. Guillotin.
Ook door middel van het beruchte „hennepen venster" werden
in Frankrijk, vooral echter in Engeland, misdadigers terecht gesteld. Maar „ophangen" was voor den adel verboden, tenzij het
een geval van eerloosheid betrof. Wel echter kwam het voor, dat
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men het lichaam na den dood aan een galg hing. Dit was een groote
schande.
Wie tot de galg veroordeeld was, kreeg drie strikken om den nek,
twee zoo dik als een pink hadden elk een lus, waardoor het slachtoffer werd geworgd, het derde diende om hem los te trekken van
zijn steunpunt. De beul beklom het eerst den ladder achteruit stappend, de patient volgde op dezelfde wijze. Terwijl de beul zich
vasthield aan de armen van de galg, gaf hij het slachtoffer een duw
met de knie, zoodat hij los van den ladder kwam te hangen. Vervolgens werden door trekken en schoppen in de maagstreek de
andere lussen dichtgehaald, waarna de dood vrij spoedig intrad.
Ook de galg moest wijken voor de guillotine, maar voordien werd
deze straf toegepast op kindermoordenaars, bigamisten, dienstpersoneel dat gestolen had in het huis van den meester, deserteurs, valsche munters, moordenaars.
Een andere doodstraf was de brandstapel, naar haar toepassing
meer een uiting van godsdienstig fanatisme dan van juridisch
rechtvaardigheidsgevoel. In Erankrijk vooral was de brandstapel
een middel om de menigte door angst en ontzetting in bedwang
te houden.
Rondom een paal van acht voet hoogte werden takkenbossen opgestapeld. De veroordeelde werd aan de paal gebonden
aan hals, middel en voeten. De pijn der vlammen werd den ongelukkige meestal bespaard door middel van een bootshaak, waarvan
de ijzeren punt juist tegenover het hart werd opgesteld. Zoodra
de takken ontstoken werden, doorboorde de beul het hart met dien
haak, zoodat er van een dood door vuur feitelijk geen sprake was.
Meestal echter werden geen personen, maar hun denkbeelden
verbrand, of liever in de persoon werden zijn overtuigingen door
het vuur vernietigd, hetgeen practisch op hetzelfde neerkomt.
Een van de afschuwelijkste straffen was de vierendeeling,
afkomstig van keizer Aurelianus, die deze straf toe liet passen op
soldaten die zich vergrepen hadden aan de vrouw van hun gast-
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heer. Men boog twee boomen naar elkander toe, bevestigde aan elken
boom een been van den ongelukkige en liet de stammen los, zoodat
ze met groote kracht in hun oorspronkelijken stand terugschoten
en het lichaam verscheurden. In Frankrijk geschiedde het door
middel van vier paarden.
Het was een straf voor majesteitsschennis of koningsmoord. Het
duurde gewoonlijk langer dan een uur, voordat de paarden hun
doel konden bereiken, want het menschelijk lichaam schijnt bizonder rekbaar. Als het to lang duurt, mag de beul de peezen doorsnijden, waarna de paarden opnieuw worden aangezet. Ten slotte
blijven er dan vier brokken vormeloos vel, beenderen en spieren
over, die verbrand worden.
Ook het rad is een aloude straf, in Frankrijk sedert Frans I
(1515—'47) in zwang. Het lichaam werd op een houten kruis,
het Andreaskruis gebonden, armen en beenen ver uit elkaar. Bij
levenden lijve werden dan boven- en onderarmen, dijbeen en scheenbeen gebroken en ten slotte de borstkas ingeslagen met een zwaren
ijzeren staaf. Het rampzalig overschot werd vervolgens aan een
wagenwiel bevestigd, dat op een paal was vastgemaakt. En zoo
kon het slachtoffer den dood afwachten, het gelaat hemelwaarts
gericht, tenminste indien de dood niet reeds eerder was ingetreden,
of indien de rechters door middel van het „retentum" toegestaan
hadden, dat de ongelukkige voor de behandeling werd geworgd,
hetgeen nog al eens voorkwam. In 1790 werd het rad afgeschaft.
Een nog wreedere straf was het levend villen. Helaas kwam dit
n g al eens voor in gevallen van overspel, vooral wanneer de bedrogene een hooggeplaatst persoon was.
Minder veelvuldig en zeker niet meer in de 17e eeuw komen
voor de paalstraf, waarbij een puntige paal onder in den rug ingedreven wordt en dan de paal in den grond, zoodat het hout
telkens dieper in het lichaam dringt, — en de estrapade, waarbij het
lichaam met saamgebonden armen en beenen werd opgeheschen
en dan neergesmakt, zoodat de ledematen braken. Een variant
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hiervan is een straf voor muitende matrozen; die op deze wijze
tot drie maal toe uit den top van den mast werden losgelaten.
IV. Gerechterlijke foltering.
Om achter de waarheid te komen deinsden onze voorvaderen
niet terug voor de uitspraak van het lot, in de overtuiging dat

in het toeval de Godheid zich op de een of andere wijze openbaarde. Zij geloofden, dat God antwoordde op de vragen der menschen, zelfs indien zij de wetten der natuur te schande hadden
gemaakt. Het zoogenaamde Godsoordeel kon zich uiten in een
tweegevecht van partijen of in den eed. De kerk stond het tweegevecht toe, terwij1 de eed op -de ouders of het evangelic in de
vroege middeleeuwen van groote kracht was.
Naast deze middelen had men verschillende „proeven":
1.

de proef van het kruis: beide tegenstanders moeten gedurende

den kerkelijken dienst de armen ophouden in den vorm van een
kruis en wie dit het langst volhield was overwinnaar.
2.

de vuurproef: aanvankelijk betrof deze proef geschriften:

boeken werden in het vuur gegooid: als ze niet verbrandden, was
de inhoud rechtzinnig. Weldra werd ze ook toegepast op menschen:
de beschuldigde moest tusschen twee vuren doorloopen, waarvan
de vlammen elkander raakten. Kreeg hij geen brandwonden, dan
bleek hij onschuldig. Ook de voetzoolen of het geheele lichaam
werden aan den vuurgloed blootgesteld.
3.

de waterproef : de rechterhand aan den linkervoet vast-

gebonden, werd de beklaagde in een stroomend water geworpen ,
zonk hij, dan was hij onschuldig, bleef hij drijven, dan gaf het water
hem blijkbaar terug en werd hij schuldig bevonden.
4.

de heetwaterproef : de beklaagde moest tot drie maal toe

een ring uit een bak kokend water halen, waarbij de arm geheel
in het water verdween. De arm werd vervolgens in een zak gebonden,
de zak verzegeld en na drie dagen werd onderzocht of er brand-
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wonden waren. Met brandwonden was hij schuldig, zonder brandwonden niet.
5. de gloeiend-ijzerproef: men moest een gloeiend ijzeren bout
met de hand uit het vuur nemen of met bloote voeten over gloeiend
ijzer loopen.

De gerechterlijke foltering nu is zeer waarschijnlijk een overblijfsel en uitvloeisel van het oude bijgeloof dezer gerechterlijke
of kerkelijke „proeven". Ook de foltering heeft ten doel de waarheid te leeren kennen: hetzij een bekentenis, hetzij de namen der
medeplichtigen van den beschuldigde.
Gedurende de behandeling sommeerde een rechter den patient
voortdurend de waarheid te spreken en werd er procesverbaal
opgemaakt van zijn uitlatingen. Vandaar de naam „question"
of onderzoek door foltering. Men onderscheidde twee soorten:
de voorbereidende en de definitieve ondervraging, elk weer onderverdeeld in buitengewone of gewone. Tot een bepaalde hevigheid
heetten de folteringen „gewoon", werden ze verdubbeld, dan
heetten ze buitengewone, maar die kwamen alleen voor bij ter
dood veroordeelden.
De folterwerktuigen waren vele, de middelen meestal water,
hout, ijzer of vuur.

Water:
Als het vonnis was voorgelezen, werd de patient op een steenen
bankje geplaatst; de polsen werden in ijzeren ringen achter zijn
rug vastgemaakt en de enkels eveneens. Als het lichaam zich niet
meer bewegen kon, kwam er een houten blok onder de lendenen.
De foltermeester liet dan door middel van een lekkende koehoorn
water loopen in den mond van het slachtoffer, vier pinten voor de
gewone, acht voor de buitengewone „ondervraging". Een chirugijn kon de bewerking stop zetten, als de pols zwakker werd. Gedurende de tusschenpoozen werd ondervraagd.
De

brodequin (Spaansche laars of beenschroeven).
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Het been of de beenen werd tusschen vier eiken planken geklemd.
Die planken waren doorboord en door de gaten liepen koorden,
waarmee de planken vast konden worden aangehaald. Met een houten
hamer sloeg de beul nu houten wiggen tusschen de planken, zoodat het been samengeknepen en zelfs gebroken kon worden. Het
gewone onderzoek telde vier, het buitengewone acht wiggen. Soms
stak men het been ook in een perkamenten kous, die natgemaakt
werd, waarna het bij een vuur werd gehouden. Hierdoor ontstond
een sterke inkrimping, die heftige pijnen veroorzaakte.
De estrapade (wipping).
De beklaagde werd opgetrokken tegen de zoldering met een
gewicht van 180 tot 230 pond aan zijn rechtervoet en een ijzeren
sleutel tusschen de handen, die met de rugzijde tegen elkaar achter
het lichaam waren vastgebonden. Met een plotselingen schok liet
men hem dan neervallen, zoodat de ledematen uit de gewrichten
braken. Deze foltering werd driemaal herhaald.
Het vuur na aan de schenen leggen is een bekende uitdrukking,
die men in dit verband zoo letterlijk mogelijk moet opvatten.
Om bekentenissen of te persen, werden voeten of beenen inderdaad
geroosterd of nog erger. Het afknellen van vingers was ook heel
gewoon.
In Orleans bestond de gewoonte een beklaagde op tafel te leggen,
zijn borst te ontblooten en druppelsgewijs water op de maag te
laten vallen, hetgeen op den duur een gevoel van knodsslagen
geeft. Men ledigde op deze wijze drie tot zes groote kannen water.
Inderdaad een helsche foltering.
Frankrijk is het land waar al deze afschuwelijke wreedheden
het langst hebben bestaan, ten spijt van al wat letterkundigen en
wijsgeeren ertegen hebben geschreven. Montaigne in de 16de,
Montesquieu en Voltaire in de 18e eeuw konden niet verhinderen,
dat deze folteringen tot de eerste jaren der revolutie bleven
bestaan.
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Eerst Voltaire is het gelukt bij Lodewijk de afschaffing door
te zetten.
De verklaring van Mei 1788 is dan ook een groote overwinning
van beschaving en menschelijkheid op barbaarschheid en gewetenlooze domheid, De eer, de foltering te hebben afgeschaft, komt toe
aan Lodewijk XVI, den koning die met zijn leven boeten zou voor
de fouten van Lodewijk XIV en de dwaze excessen van Lodewijk XV.

II.
OVER DEN OORSPRONO VAN DE FAMILIE SANSON.

„Memoires zijn bekentenissen.
En bekentenis beteekent een offer van eerlijkheid en nederigheld ten opzichte van ons eergevoel en onzen innerlijken hoogmoed.
lk moet vertellen dat hij, die de vreeselijke erfenis die ook mij to
beurt viel, het eerst aan zijn zoon heeft nagelaten, een edelman
was. Die erfenis beteekende een val die zes geslachten heeft geduurd en die ook mij nog meesleepte in een noodlot, waaruit geen
redding mogelijk was."
In de vijftiende eeuw woonde de familie Sanson in Abbeville en was
daar hoog in aanzien. Zij maakte geen deel uit van het hertogelijk
hof, maar behoorde tot de gegoede burgerij, die een schakel vormde
tusschen adel en derden stand. Zij diende den hertog in militaire
posten en bekleedde ten koste van de lagere burgerij de hooge
stedelijke ambten. Vele Sansons zijn achtereenvolgens burgemeester
en schepen geweest in de hoofdstad van het graafschap Ponthieu.
Een van de leden dezer familie stond in dienst van Hendrik IV
gedurende al diens oorlogen en werd zwaar gewond bij FontaineFrancaise, op het oogenblik dat de vorst bijna gevangen genomen
en gedood werd door spaansche cavalerie. Na den vrede van
Vervins (1598), die een einde maakte aan den burgeroorlog en
den strijd met het buitenland, keerde deze trouwe wapenbroeder
van den koning naar zijn vaderstad terug en leefde er geeerd door
zijn medeburgers tot zijn dood. Zijn kleinzoon was een van de
meest merkwaardige figuren uit de eerste heeft der zeventiende
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eeuw. Hij heette Nicolaas Sanson en werd de vader der moderne

aardrijkskunde. Deze beroemde geleerde (geboren in 1600) genoot
reeds een europeesche vermaardheid, toen Richelieu hem zijn
bizondere gunsten bewees, omdat hij wel begreep, dat een man die
hem van dienst kon zijn bij zijn groote transatlantische kolonisatieplannen niet in de provincie verborgen moest blijven.
De genegenheid winnen van den almachtigen minister was het
beste middel om ook in de gunst te komen van den koning zelf,
in wiens naam de geniale Richelieu regeerde. Maar er waren meer
oorzaken, dat Nikolaas Sanson de opmerkzaamheid van den
koning tot zich trok. De geschiedenis heeft Lodewijk XIII veroordeeld. Mensch en vorst verwarrend werden beiden in de oogen
van het nageslacht tot nietswaardigen gemaakt.
Niets is minder juist.
De zoon van Hendrik IV hield van kunsten en wetenschappen.
Hij was een begaafd musicus en sprak met veel juistheid en
goeden smaak over de schilderkunst. Hij was een man van vrij
groote ontwikkeling in een tijd, toen onwetendheid nog heel gewoon was onder de hoogste kringen.
Hij wist de verdiensten van den geograaf dan ook te waardeeren,
zoodat Nikolaas Sanson vele gunstbewijzen van den koning mocht
ondervinden.
De genoegens van het hofleven, de betrekkingen van den geleerde
tot de meest beroemde personen van zijn tijd, deden hem Parijs
heel vaak verkiezen boven de provinciestad, waar hij eigenlijk
woonde. Toch dreef de behoefte aan eenzaamheid en rustig nadenken, maar ook de bekoring van den huiselijken haard hem telkens weer naar Abbeville terug, waar hij dan ook het grootste
gedeelte van het jaar doorbracht.
In het jaar 1638 logeerde Lodewijk XIII ten huize van zijn
geograaf , twee nachten bracht een Bourbon door onder het bescheiden dak van een familie, waarvan een nakomeling in 1793 een
anderen Bourbon, een anderen koning van Frankrijk zou onthoofden.
2
Beulen van Parijs. I.
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Dit wat betreft de Sansons, voordat zij beulen werden.
Charles Sanson de Longval, geboren in 1635, zou de rij openen
van hen, die gedurende 175 jaren dit somberste aller beroepen
uitoefenden.
Deze Charles Sanson was de held van alle verhalen die vaders
aan hun zonen vertelden in stille avonden bij den haard. En al had
hij zelf, gedreven door een half-bewusten angst voor een twijfelachtige beroemdheid, zijn beeltenis kort voor zijn dood verbrand,
„ik behoef slechts de oogen te sluiten, om de trekken, den vorm, de
tint van dat gezicht voor mij te zien, zooals mijn vader ze mij, en
alle vaders ze aan al hun zonen, twee eeuwen lang hadden geschilderd. Ik ken alle bizonderheden van zijn leven, ik weet alles
wat hij deed en dacht uit verhalen en documenten, waarvan de
echtheid en de waarachtigheid boven allen twijfel verheven is.
Gedurende twintig jaar ging hij zijn luguberen weg, het hart
vol bitterheid, dat het lot hem gemaakt had tot den uitvoerder
van de blinde, gevoellooze gerechtigheid: de angst van de menschen
had hem schadeloos gesteld voor hun haat. Maar hij zag dat zij
die na hem hun handen bezoedelden met het bloed van zoovelen
zijn eigen kinderen waren. Hij leefde in onophoudelijken angst en
het geluid van de hoofden die hij vallen deed roofde hem den
vrede van den slaap."
Zijn zoon was vroom en onderworpen. Geboren en opgevoed
in de treurige zekerheid een beul te moeten zijn, bukte hij zonder
morren voor het lot dat hem wachtte. Maar die zoon had weer
kinderen en Charles Sanson begreep, dat ook zij dezelfde angsten
en bitterheden zouden doorleven, dat zij hem zouden verwijten,
hen in die richting gedreven te hebben.
Charles Sanson en zijn elf jaar ouder broertje waren al heel vroeg
weezen, zoodat een oom van moederszijde Pierre Brossier, heer
van Limeux, de kinderen tot zich nam en met groote liefde op-
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voedde. Deze oom had een dochter, Colombe, nagenoeg even oud als
Charles Sanson. Tusschen deze kinderen ontstond al spoedig een
hechte band van vriendschap en verwantschap, de oudere broeder
Jean Baptiste stond bier geheel buiten. Buitendien moest deze zich
al vroeg op de studie van het recht toeleggen. Hij werd bestemd
voor „la robe", den ambtenaarsstand. De studie verving bij hem
het spel en toen hij begon door te dringen in de strenge geheimen
van de rechtsformules, wisselden de beide anderen hun eerste
kinderlijke teederheden.
Die eerste kameraadschap werd langzamerhand meer. De tijd
kwam, dat zij anders tegenover elkaar stonden dan als broer
en zuster.
Hun vriendschap was liefde geworden.
Noch Pierre Brossier, noch Jean Baptiste had dezen gang van
zaken opgemerkt. Ze zagen niet, dat die liefde tot een grooten hartstocht was gegroeid. Voor hen waren Colombe en Charles nog
altijd kinderen, die op kinderlijke wijze met elkaar omgingen.
Intusschen verklaarde Pierre Brossier op een Zondag na afloop
van het middagmaal, dat altijd iets plechtigs had in den huize
Brossier, dat hij voor Jean Baptiste een positie had verworven en
wel die van raadsheer bij het hof van Abbeville.
Colombe en Charles wilden juist met hun gelukwensch van wal
steken, toen oom Pierre hun te kennen gaf, dat hij nog niet uitgesproken was, waarop hij den wensch te kennen gaf, dat de jonge
raadsheer in het huwelijk zou treden, want hij beschouwde de
vrouw als den hoeksteen van de maatschappelijke orde.
Zonder een woord gesproken te hebben, keken de beide jonge
lieden naar elkander met dien schichtigen blik van jonge hinden,
getroffen door het doodelijk lood van den jager. Een somber
voorgevoel maakte zich van hen meester, bevend wachtten zij
op wat de oude man nog zeggen zou en de pauzen, die deze tusschen elk van zijn woorden liet, schenen hun eeuwigheden.
Jean Baptiste zat met zijn mes te spelen, hield de oogen neer-
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geslagen en het was moeilijk uit te maken of het fijne trillen van
zijn lip een gevolg was van hoopvolle verwachting of angst.
Pierre Brossier ging voort en zei, dat de vereeniging van zijn
dochter met den oudsten zoon van zijn arme zuster de lang-gekoesterde droom van zijn leven was en dat Jean Baptiste verklaard
had wel met Colombe te willen trouwen.
Na deze woorden stond het jonge meisje op, vluchtte in haar
kamer om er den vrijen loop te laten aan haar tranen die ze aanvankelijk bedwongen had. De vader hield dit plotseling verdwijnen
voor een gevolg van ontroering over het gehoorde.
Charles zat intusschen onbewegelijk op zijn stoel. Aileen ging
de hand telkens over zijn voorhoofd, alsof daar iets was, dat
weggeveegd moest worden.
Den volgenden morgen wachtte hij ongeduldig het oogenblik af
dat zijn broeder uitging en zocht toen zijn oom op die aan het
ontbijt zat bij den haard in de lage zaal, waar gewoonlijk ook gegeten werd. Hij viel den braven man te voet en bekende onder
snikken zijn liefde voor Colombe. Hij bezwoer hem hen niet te
scheiden, want God had hen voor elkander bestemd.
Terwijl Charles sprak, schonk Pierre zijn donker bier in de kan
en dronk met kleine teugen. Toen hij zijn kan leeggedronken had,
scheen zijn gewone ernst van hem af te glijden en begon hij zoo
heftig en luid te lachen, dat hij zich verslikte, waarna hem een
hoestbui overviel, die den ouden man enkele angstige oogenblikken bezorgde.
Charles was met stomheid geslagen. Maar zijn gevoelens waren
te sterk, dan dat hij ze lang onderdrukken kon. Hij begon weer
te klagen en trachtte zijn oom te overtuigen van de noodlottige
gevolgen die dit plan na zich zou sleepen. Hij beriep zich op zijn
moeder, zijn ooms geliefde zuster, en het scheen dat haar geest
hem inderdaad beschermen en helpen zou, niet alleen voor het
oogenblik, maar ook voor het latere leven.
Pierre Boissier stelde het recht van den eerstgeborene zeer hoog.
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Hij was een goed mensch, maar hartstocht had hij nooit gekend. Het was begrijpelijk, dat hij die ook niet begrijpen kon
in den jongen Charles. Het leven was voor hem een aangelegenheid van plichten en vooraf vastgestelde feiten. Toevalligheden,
plotselinge gebeurtenissen pasten niet in zijn programma. Alleen
God was bij machte iets aan dat programma te veranderen. Vandaar dat Charles' aandringen zijn gevoelens en overtuigingen onaangenaam trof. Hij lachte niet meer en sprak nu met ongewone
strengheid. Hij zei, dat men op zijn, Charles' leeftijd en positie er
alleen aan denken mocht, den koning te dienen en nog niet
kon trouwen. Hij voegde erbij, dat daar hij besloten was, zijn
dochter uit te huwelijken aan zijn oudsten neef, die door de Voorzienigheid bestemd was zijn geslacht voort te zetten, niets ter
wereld hem er toe zou brengen, die dochter aan een jongeren neef
te schenken. En daarbij wierp hij hem grove ondankbaarheid voor
de voeten.
Charles stond wankelend op en verliet met gebogen hoofd de zaal.
Achter de deur zag hij een vrouwelijke gestalte op de steenen
zitten. Het was Colombe, die geluisterd had naar het gesprek tusschen oom en neef en nu bitter zat te schreien, de handen voor
het gezicht.
Ze stond niet op, toen hij naderde en hij liep haar zwijgend voorbij,
verloren in zijn wanhoop.
Beiden hadden begrepen, dat voor hen alles uit was in deze wereld.
De jonge man verliet zijn vaderstad, vluchtte naar Parijs. Maar
ook daar was hij nog te dicht bij Colombe. De herinnering aan het
huis waar zij woonde Het hem niet los, hij zag haar, hoorde haar
overal, altijd door. In gedachte genoot hij de vreugde van het
samenzijn en het ontwaken uit den droom maakte de werkelijkheid
des te moeilijker. Overal op zijn lange zwerftochten buiten de
Montmartrepoort zag hij haar beeld, hij riep haar toe, smeekte,
schreide, bad. En hoe meer de dag naderde, dat zijn broeder met
Colombe in het huwelijk zou treden, des te feller en onverdraag-
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lijker werd de strijd in zijn hart tusschen „liefde en plicht". Gedachten aan zelfmoord folterden hem, hij wilde vluchten, ver weg, tot
aan het einde der wereld, misschien zou die martelende zekerheid,
dat zijn liefste een ander toebehoorde hem loslaten, wanneer hij
andere lucht inademde, andere menschen zag.
De groot-admiraal van Frankrijk nam hem op onder de vlagofficieren der Koninklijke marine. Hij vertrok naar Rochefort en
scheepte zich daar in naar Canada.
In Quebec trof hij een zuster van zijn vader, die haar huffs
voor hem openstelde.
Maar noch het nieuwe, leven, noch de hartelijke ontvangst bij
zijn tante, noch de vriendschap die zijn neef Paul Bertaut hem
betoonde waren in staat vergetelheid te brengen.
Het leven aan boord had hem leeren zwijgen en in stilte lijden.
Teekenen van uitbundige droefenis hadden plaats gemaakt voor
een wanhoop die zonder woorden in de diepte van het hart werd
verborgen. Hij zweeg, waarheen ook het lot hem voerde: naar
Canada, de Antillen, de Levant, overal vervolgde hem het geliefde beeld.
Voor de tweede maal in Toulon teruggekeerd, wachtte hem daar
een brief van Colombe, zij vroeg hem te komen, zij wachtte hem.
Het was maar een kort briefje, waar geen geluk uit sprak.
De naam van haar man werd er niet in genoemd.
Was Jean Baptiste gestorven?
Was zij weduwe en vrij?
Maar deze gedachte, die hem een oogenblik betooverde, werd
verdrongen door de overtuiging, dat hij alle rechten op haar liefde
verloren had. Misschien zou hij zelfs een vreemde vinden op de
plaats van zijn broeder ....
Twaalf dagen duurde de reis van Toulon naar Abbeville, als men
dag en nacht doorreisde.
Toen de welbekende kerktoren in het gezicht kwam, steeg hij van
zijn paard en knielde neer. Hij wilde bidden, maar vond geen
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andere woorden dan den naam van haar die hij lief had.
Nu stond hij voor het huis van Pierre Brossier: het huis met het
spitse dak, zijn gothische vensters en witten voorgevel met zwarte
balken.
Zou Colombe aan de deur wachten?
Het huis was niet meer zooals vroeger; de rustige, heldere blijmoedigheid scheen somber, hard, donker geworden. De muren
waren in lang niet gewit, scheuren en gaten borgen mos en vuil,
vele ruiten waren gebroken en gras groeide tusschen de steenen
van de stoep.
De jonge zeeman nam bevend den ijzeren klopper in de hand,
de wormstekige vloeren weerkaatsten het geluid, maar niemand
kwam, niets antwoordde. Het huis scheen te slapen, zooals verlaten grafkelders slapen.
Een buurman herkende hem en vertelde, dat de dochter en de
schoonzoon van Pierre Brossier verhuisd waren naar de voorstad
van Amiens. Charles dankte zijn zegsman niet, het deed hem pijn,
dat hij zooeven door die voorstad gegaan was en dat niets hem
gezegd had: hier woont ze.
Hij ging terug, vond de nieuwe woning, die klein, armoedig
was: Charles begon te begrijpen, wat de brief van Colombe verzwegen had. Hij klopte. Een stem die hem deed beven riep:
binnen. Maar hij bleef staan, onbewegelijk, voor de deur.
Het geluk van het weerzien, dat drie jaar lang einddoel
van zijn wenschen was geweest, maakte hem nu angstig, stom.
Stappen kwamen naderbij, de deur ging langzaam open en een
vrouw stond in het halfdonker. Die vrouw slaakte een gil en viel
den jongen man in de armen.
Het was Colombe, bleek, maar nog bekoorlijk, teeder, zooals
hij haar vroeger gekend had.
Beiden gaven zich over aan hun gevoelens, maar toen maakte
zij zich los uit de omhelzing, een blos kwam over haar wangen.
Ze reikte den zeeman haar hand, trok hem het huis in en geleidde
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hem tot voor een man die in een grooten leunstoel scheen te slapen.
Het gelaat van dien man was geschonden door diepe litteekens,
mismaakt, doorkorven. Geheel zijn houding wees op vreeselijke
pijnen. Toen hij de oogen opsloeg, zag de jonge man een paar
starre, glanslooze, doode oogappels.
Charles herkende in dit gepijnigde wezen met moeite zijn broeder.
Hij keek naar Colombe die schreiend bij de tafel stond. Zonder
langer te aarzelen omhelsde hij zijn broeder, bedekte zijn geschonden gezicht met kussen en voelde met diep berouw hoe
leelijk de gedachten waren, die hij al dien tijd tegenover den
speelkameraad van zijn jeugd had gekoesterd.
Toen zij alle drie wat tot kalmte gekomen waren, vertelde Jean
Baptiste zijn geschiedenis.
Zes maanden na het vertrek van Charles was hun oom gestorven.
Limeux, de eenige bezitting van Colombe, werd opgaischt door den
oorspronkelijken eigenaar, die van zijn leenheerlijke rechten nog niet
geheel afstand had gedaan. Deze beriep zich daarbij op een oude
bepaling betreffende den duur van dergelijke leengoede: en.
De rechten van Pierre Brossier bleken aanvechtbaar. Er werd
geprocedeerd en Jean Baptiste verloor niet alleen zijn leen, maar
ook het kleine huis dat voor de kosten van het geding verkocht
moest worden. Daarbij kwam nog het failliet van een vriend aan
wien Jean Baptiste geld had geleend, zoodat hij het grootste gedeelte van zijn vermogen zag verdwijnen.
Op een dag dat hij alleen thuis was, kreeg hij een aanval van
epilepsie, hij viel van zijn stoel in den haard, zoodat hij niet alleen
met verschrikkelijke brandwonden werd overdekt, maar ook zijn
gezichtsvermogen verloor : hij was blind geworden.
Hij verkocht zijn ambt en ging met zijn vrouw in het kleine
huis in de voorstad wonen. Hij vertelde van de teedere zorgzaamheid
en liefde, waarmede Colombe hem geholpen had zijn vreeselijk lot
met gelatenheid te dragen. Charles keek haar aan. Zij was bleek
geworden en haar handen beefden. Hij ging naar haar toe en zei :
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— Zuster, zullen wij hem in het vervolg samen verzorgen?
Een glimlach kwam over Colombes lippen:
— 1k had niet anders verwacht, broeder, antwoordde

zij, het

is juist daarom dat ik je geschreven heb.
Belden geloofden oprecht, dat deze woorden „broeder, zuster"
lets veranderden aan de kracht der gevoelens die hen sedert
jaren beheerschten.
Charles gaf zijn loopbaan op. De inkomsten uit zijn leen Longval
schonk hij aan Colombe voor haar huishouden, zoodat daar wat
meer welstand kwam. Hij wedijverde met Colombe in goede
zorgen voor zijn broeder en zijn vele reisverhalen droegen er het
hunne toe bij, wat afwisseling en kleur te brengen in het leven
van den blinde.
Jean Baptiste was gelukkig en dankbaar voor deze toewijding.
Hij kende waarschijnlijk de ware reden van Charles' vertrek indertijd niet. Hij was vol lof over zijn broeder tegenover Colombe,
over haar tegenover Charles. En hij spoorde hem aan, zijn zuster
toch zooveel mogelijk afleiding te bezorgen, met haar te wandelen,
naar de kerk te gaan. Kortom hij droeg er het zijne toe bij, dat
de beide jonge menschen elkander nader en nader kwamen.
Colombe zelf, een zuivere ziel, rein en onschuldig, zag geen gevaar.
Ze ontweek het samenzijn met haar zwager niet, maar

wist zich

gelukkig en rustig in zijn tegenwoordigheid.
Charles werd stil, hij scheen gedrukt, als droomde hij van een
wereld ver weg. Colombe sprak over die sombere stemming met
haar man. Maar deze had alleen belangstellling voor eigen lijden.
Met het egoisme van zieke menschen kende hij nog maar een
angst, dat Charles weer weg kon gaan. Hij begreep wel, dat een
jong zeeofficier zich vervelen moest in zulk een donker, droevig
huffs, in een kleine provinciestad. Daarom moest zij alles doen,
wat zij kon, het hem zoo aangenaam mogelijk te maken.
Op een avond stelde Colombe een wandeling voor door de velden.
Jean Baptiste drong erop aan, zeide, dat hij verlangde te slapen
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en zoo sloegen Charles en Colombe weldra denzelfden weg in, dien
Charles gekomen was, zij volgden een smal voetpad tusschen golvende graanvelden. Haar arm rustte op den zijne, haar hoofd tegen
zijn schouder. Het was een prachtige schemering, de vogels zwegen
en een plechtige stilte ademde rondom. Colombe scheen zoo kalm
als de natuur die hen omringde. Zij scheen geen ander doel te hebben dan de wolken te verdrijven die haar zwagers voorhoofd versomberden. En wat was daartoe beter geschikt dan een herhaling
van de gelukkigste en teederste oogenblikken uit hun kindsheid?
Maar Charles werd onrustig, een vreemde opwinding scheen hem
te beheerschen. Het eene oogenblik liep hij haastig vooruit, als om
zijn gezellin in nog dieper eenzaamheid mee te voeren, het andere
bleef hij aarzelen, stilstaan, als durfde hij niet verder. En Colombe
voelde hem beven.
— Is het waar Charles, vroeg ze hem, dat je spijt hebt van je
tegenwoordig leven?
Hij antwoordde niet.
— Ben je niet gelukkig, Charles, bij ons, je broer en je zuster....
Ze schrok van dit laatste woord en hield zich stil. Hij antwoordde
nog altijd niet. Zij scheen te voelen wat er omging in zijn hart:
het was haar, als had ze een droom gewekt die nu begon te leven.
— Charles, Charles, fluisterde haar stem angstig, God heeft
gewild, dat wij altijd broer en zuster zouden zijn. Zullen we Zijn
wil eerbiedigen en zullen we de droomen van vroeger niet betreuren, ja?
Ze keek hem aan bij die woorden. Ook hij wendde zijn gezicht
naar zijn zuster toe. Maar in plaats van de oogen, ontmoetten de
lippen elkander in een langen kus.
Een extaze deed hen hemel en aarde vergeten. Verzonken in
elkander bleven zij stil en gelukkig.
Tot Charles de betoovering plotseling verbrak. Hij hief een vuist
ten hemel, vloekte en vluchtte weg door de velden. Colombe kwam
alleen thuis.
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Twee dagen later ontving Jean Baptiste een brief van zijn broer,
waarin deze hem meedeelde, dat hij Abbeville voor goed verlaten
ging en dat hij den moed miste, hem dat persoonlijk te zeggen.
Eenigen tijd later kocht hij een luitenantsplaats in het regiment
de la Boissiere. Op zee wilde hij niet meer, omdat hij het zich tot
plicht rekende niet te ver verwijderd te zijn van hen, die zijn steun
konden behoeven.
Jean Baptiste noemde zijn broeder ondankbaar.
Colombe heeft niemand meer zien lachen.

HOE DE SANSONS BEULEN WERDEN.
In het jaar 1662 vermoedde de stad Dieppe nog niet, welke veranderingen zij zou ondergaan door de hygiene en de nieuwe
tijden, maar vooral ook door de bizondere bescherming van
een hoogstaande vorstin.
Het was toenmaals een levendige handelsstad. Nauwe, donkere
straatjes, met huisjes waarvan de bovenverdiepingen over de
straten heen waren gebouwd, een voortdurende lucht van bedorven
visch, hobbelige keien in de drukste straten, waar men geen
andere menschen zag dan nijvere burgers, werklieden, matrozen
en nu en dan een jonge vrouw, een mand versch gevangen visch
op het hoofd. Groote hotels en weelderige paleizen zocht men er
tevergeefs. De meest bekende herberg „Het blinkende Anker"
was eenvoudig en bescheiden. Zij lag op den hoek van de Visscherijen de Degenstraat en was van verre kenbaar door een groot schild
waarop een anker geschilderd was. De ingang was onder een
poort die op twee breede zuilen rustte.
Die poort vormde een afdak, waar de voorbijgangers voor regen
en onweer konden schuilen. Een breede gang voerde naar een
binnenplaats. Rechts was een groote keuken, links de gelagkamer. Een trap buitenshuis leidde naar kamers van de eerste
verdieping, die alle uitkwamen op een overdekte galerij die om
het geheele huis heenliep. Deze bouwtrant had iets primitiefs,
maar toch logeerden hier alle scheepskapiteins, groote heeren uit
den omtrek en de officieren van het regiment de la Boissiere dat
in Dieppe in garnizoen lag.
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Op een Februari-avond van het jaar 1662 weergalmde de gelagkamer van het Blinkende Anker van liederen en gelach en het
klinken van glazen en kroezen. Het was laat en het rumoer was
zoo groot, dat menig burger die huiswaarts toog eens naar het
nauwe, rossig verlichte venster opkeek.
De gasten van meester Bandrillart, eigenaar en kok van het
blinkende Anker, waren inderdaad minder in aantal, dan de burgers
uit het rumoer konden hebben opgemaakt.
Drie officieren zaten aan de langwerpige tafel die vol stond met
schotels, borden, glazen en flesschen. Zij hadden ongetwijfeld gegeten
voor zes, gedronken voor twaalf en meenden nu ook dienovereenkomstig leven te kunnen maken. Het waren voorname stamgasten
van den huize, zooals hun kleeding bewees en de drie degens die
tegen den muur aan groote spijkers hingen.
Twee waren jong, de derde een veertiger, groot, mager, knokig.
Een scherp, hoekig gezicht verried een zuidelijke afkomst, evenals
zijn naam: Chevalier de Blignac, een Gascogner, brutaal, vermetel,
hoogmoedig, gepassionneerd. Diepliggende, levendige oogen wezen
op sluwheid en durf. En wat het meest opviel in dit gezicht was een
disharmonie tusschen het bovenste en onderste gedeelte. Een groote
knevel, waarvan de punten tot de oogen waren opgedraaid,
maakten dit gebrek aan evenwichtigheid niet beter.
De heer de Blignac droeg de kleuren van het regiment de la
Boissi ere.
De tweede der gasten kon niet ouder zijn dan twintig jaar. Hii
was zeer zorgvuldig gekleed, zwierig en hoofsch, maar had toch
in zijn manieren en spreken den lossen eenvoud der jeugd weten
te bewaren.
De derde was ouder en ook stiller. Een mooi, fijn gezicht,
maar met een ernstigen weemoed die vreemd aandeed in dit

luidruchtige gezelschap. Ook hij hoorde tot hetzelfde regiment
als de anderen.
De heer de Blignac had een nieuwe flesch ontkurkt. Hij vulde
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zijn glas, hield het tegen het licht en proefde met de verrukte
zorgvuldigheid van een kenner.
De blonde officier die door de spraakzaamheid van zijn vriend
wat ongeduldig scheen geworden, wendde zich tot hem en vroeg:
— Je gaat dus pas over een jaar' naar Nieuw-Frankrijk terug,
Paul?
— Ja, antwoordde de ander, en dit jaar zal ik heelemaal aan
jou wijden, Charles.
— 0, ons zal het kort genoeg vallen, maar je arme moeder niet.
— Par bleu, mijn jonge vrienden, viel de chevalier de Blignac
in de rede, — als jullie van plan zijn, een jaar lang bij elkaar te
blijven, heb je tijd genoeg voor je kleine confidenties. En dan
komt het niet te pas mij in mijn hoekje alleen te laten met mijn
flesch. Dat slaat vooral op u, luitenant de Longval, want uw neef
Bertaut weet wel hoe het hoort onder edellieden,
— Mag ik zoo vrij zijn iets op te merken, mijn beste Blignac,
en je eens precies vertellen hoe het met ons gesteld is. — Voor
veertien dagen kwam mijn neef Bertaut uit Amerika terug en
zonder zich den tijd te gunnen mij op te zoeken, reisde hij door
naar Parijs, om Mazarin de berichten van den gouverneur van
Canada te overhandigen.
Van morgen loopt hij me tegen het lijf op hetzelfde oogenblik
dat ik uit de citadel kom en slaat me dit soupertje voor, dat
hem in het Blanke Anker wachtte. Ik meen dat u, mijn waarde
Chevalier, .zelf verzocht had, van de partij te mogen zijn. U begrijpt dus, dat we elkander wel wat te vertellen hebben.
— Zoo worden de mooiste gevoelens verloochend bij Gods dood,
viel de Gascogner in de rede, en hij ledigde zijn glas, dat hij
onmiddellijk weer volschonk. — lk sluit me bij jullie aan om
er voor te waken, dat jullie niet in handen valt van dien giftmenger van een Bandrillart, onzen waard en dat beloon jullie
op die manier?
— U hebt gelijk, mijnheer de Blignac, antwoordde Bertaut,
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— ik moet in de bres springen voor dien armen Bandrillart.
Hij is een beste kerel . . . .
— Bandrillart, Hola! Bandrillart ! brulde de Gascogner. Verdoemde driedubbele luiaard. Kom eens hier.
Buigend en sidderend verscheen de waard en wachtte de bevelen af.
— Wijn! En beteren dan dien je ons tot nog toe hebt laten
slikken!

Het is in dit milieu en op deze wijze dat de jonge Sanson vergetelheid zoekt. Hij leeft het leven van de leeghoofdige, eer- en genotzuchtige, adellijke officieren in een kleine garnizoensplaats.
Vrienden met wie men eet, drinkt, duelleert en de successen bij de
meisjes deelt.
Het ontbrak in dien tijd niet aan onbekende, geheimzinnige
personen, die verleden en toekomst kenden van de meest
breidellooze gasten en die met een enkel woord diepen indruk
maakten bij de braspartijen, die ze so ms plotseling kwamen verstoren.
Zoo ook nu.
Een man in een rooden mantel gehuld, wiens oogen onder de
grijze, borstelige wenkbrauwen vonken schoten, verstoort de luidruchtige, wijnroezige gezelligheid der tafelende vrienden. Hij mengt
zich in het gesprek, vertelt ieder onaangename waarheden uit zijn
verleden en voorspelt den jongen Charles ten slotte : dat hij zijn
neef Paul Bertaut zal dooden. Als Charles schrikt en angstig
geworden is, zegt de vreemde :
— Men kan ook dooden zonder moordenaar to zijn.
— lk begrijp U niet, stamelt Charles.
— De beul is geen moordenaar, mijnheer. Wist u dat niet?
Dan verdwijnt de vreemde met zwaar klotsende stappen en
de drie vrienden blijven versiagen achter.
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Wie denkt, dat de romantiek pas met Rousseau begint, vergisf
zich. Deze tijd, de zeventiende eeuw, is er vol van. Indien deze
memoires niet het vertrouwen op objectieve, nuchtere waarheid
volkomen wettigden, men ware geneigd to spreken van een verha al
verzonnen door een Scott, een Hugo.
Want de manier waarop de jonge, elegante officier, de man van
stand en levenskunst, geworden is tot uitvoerder van den wreeden,
onmenschelijken wil eener blinde wet, is op zichzelf zoo romantisch,
dat wij tegen onzen wil geboeid worden door een lot, waarop
geen hooger beroep bestaat ....
Reeds gedurende de eerste jaren van zijn verblijf in Dieppe
ontving Charles brieven van Colombe, waarin zij haar nood en
haar verlangen onomwonden klaagde. Jean Baptiste voelde zijn
einde naderen, Colombe was wanhopig door gebrek aan middelen,
maar vooral ook door de afwezigheid van haar zwager:
„Charles, broeder, waarom moet ik je telkens smeeken om de
aalmoes van je herinnering? Waarom ben ik je vriendschap niet
meer waard? Waarom ben je zoo ijzig-koel tegenover de dingen die
ons in alle eeuwigheid toch verbinden? Jean Baptiste lijdt gruwelijk. Hij slaapt niet meer en vindt het zoo vreeselijk, dat zijn eenige
broeder zich niet meer om hem bekommert. Waarom schrijf je niet?
Schrijf hem tenminste. 1k zal wel afstand doen van je sympathie,
als je dat beter vindt."
Als eenig antwoord op dit alles stuurt Charles geld, zooveel als
hij missen kan. Het andere bewaart hij diep in zijn hart, dwingt
zich tot vergeten ....
Tot eindelijk de noodlottige brief komt, onvermijdelijk, lang verwacht eigenlijk, maar toch een brief, die alle wonden weer openscheurt,
die het doodsbericht van Jean Baptiste meldt en dat Colombe zonder hulpmiddelen achterblijft, dat de schuldeischers haar het laatste
hebben ontnomen en dat zij nu op weg is naar haar zwager, in de
hoop dat die haar op de een of andere wijze zal kunnen helpen.

33

140E DE SANSONS BEULEN WERDEN.

Charles zadelt zijn paard en rent haar tegemoet.
Zij wachtte in Envermeu. Tegen vijf uur 's avonds komt hij er
aan. Voor het dorp op een heuvel staat een steenen kruis. Charles
ziet uit de verte een zwart gekleede vrouw aan de voeten van dat
kruis. Hij geeft zijn paard de sporen. Zij bedekt het gezicht in de
handen. Ook als hij voor haar staat heft ze het hoofd niet op. Ze
snikt en krampachtig schokken haar schouders. . ..
Toen hij haar omhelzen wilde, ontweek ze hem en wees op
het kruis. Beiden knielden neer en hun harten vereenigden zich
in gebed.
Hij nam haar hand en voelde daarbij niet dien zinnenprikkel,
die hem vroeger doorhuiverd had. Hij bleef kaim en voelde zich vrij,
gelukkig, blijmoedig.
Colombe wilde naar Dieppe. Hij zette haar op zijn paard. Zelf
liep hij er naast en hield den teugel. Op een heuvel zagen ze de zee,
onmetelijk, grootsch. De dag was drukkend geweest ; donkere wolken pakten zich samen en trokken van oost naar west. Maar de zon
hadden zij nog niet verborgen. Die straalde in al haar heerlijkheid
ondergaand tusschen de staal-grauwe zee en de zwarte wolkenbanken.
De twee jonge menschen volgden zwijgend den gigantischen strijd
van licht en duisternis, tot groote regendruppels begonnen to vallen.
Het onweer brak weldra los. Met weergalooze heftigheid kwam
de wind opzetten, die wolken stof voor zich uitjoeg. Charles sprong
op het paard, hulde Colombe in zijn mantel en gaf het dier de
sporen, het was nog een uur galoppeeren tot aan de stad.
Nu brak donder en bliksem los in toomeloos geweld. Colombe
had een arm om zijn hals geslagen, haar hoofd rustte tegen zijn
borst. En plotseling vlamde het oude vuur weer op.
— Colombe, Colombe! riep Charles, — zoo sterven, borst aan
borst, is dat niet een heerlijk loon voor onze beproevingen?
— Niet zoo, niet zoo, steunde de jonge vrouw, — denk aan
Jean Baptiste.
Beulen van Parijs. I.

3
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Maar Charles luisterde niet meer. Een dionysische dronkenschap
maakte zich van hem meester. Hij perste de sporen in de flanken
van zijn paard, liet de teugels los om Colombe geheel en al voor
zich te hebben en zij voelde zijn brandende lippen op haar wangen
en mond.
— Genade, nee, nee, Charles, smeekte zij en verzette zich, trachtte
hem terug te dringen.
Een bliksemstraal kwam haar te hulp, trof een boom die dwars
over den weg neerstortte. Het paard schrikte, steigerde en wierp
de twee menschen af.
Toen hij in staat was te denken, zich te bewegen, was zijn eerste
gedachte: Colombe; hij vond haar in een greppel langs den weg,
levenloos, stil, koud.
Hij nam het lichaam in zijn armen en rende radeloos, in blinde
vertwijfeling voort, dwars over het land, zonder te weten waarheen .... tot hij ergens een huisje vond, een deur, die hij openstootte
en uitgeput, ademloos, op den drempel neerviel.
Toen hij tot bezinning kwam, lag hij in een klein kamertje.
Door een smal venster scheen de zon en een mooi, slank meisje
stond in het licht, bezig veldbloemen te schikken in een glas.
Zij kwam naar hem toe.
— Colombe? was zijn eerste vraag.
Maar het meisje begon te schreien en antwoordde niet.
Hij begreep : dood, Colombe was dood en voor de tweede maal
verloor hij het bewustzijn.
Een man stond aan zijn bed, toen hij ontwaakte en voelde zijn pols.
— De dood heeft U ditmaal niet gewild, zei hij.
Charles herkende de stem: de onbekende van dien avond in
het Blinkende Anker.
— Waarom hebt U de dood niet rustig zijn werk aan mij laten
volbrengen, mijnheer? antwoordde Charles droevig; maar wilt U
mij op de plaats brengen, waar zij te ruste is gebracht?

HOE DE SANSONS BEULEN WERDEN.

35

De ander antwoordde koel en onverschillig:
— U bent genoeg hersteld om te kunnen reizen. Een knecht van
mij moet morgen met een wagen naar Dieppe. Hij zal U wegbrengen
en dan kunt U daar op het kerkhof vinden wat u zoekt.
Charles was pijnlijk getroffen door de hardheid van dien man.
Maar hij vroeg alleen, of hij hem wilde zeggen wie hij was. Dat
wilde de vreemde niet.
— Bid voor hen die lijden en dan zult U ook voor mij gebeden
hebben. Mijn naam kan U van geen nut zijn.
— Laat mij tenminste haar mogen danken, die mij ....
— Ga zoo gauw mogelijk. Dat is beter.
Hij moest gaan. De man op den wagen was even geheimzinnig als
zijn meester en liet niets los, alleen dat het huis, waarin hij verpleegd
was, „het verwenschte hok" heette.
Maar toen hij terug was in zijn eigen woning, bemerkte Charles
dat er een beeld uit dat sombere huisje was meegekomen, het mooie
meisje aan het lichte venster en dat Colombe niet meer alleen
leefde in zijn herinnering.
In de memoires vindt men een stuk autobiografie van Charles
de Longval, waarin verhaald wordt op welke wijze hij, jong officier,
beul werd en blijven moest :
....God in Zijn oneindige barmhartigheid mat onze schouders
naar het kruis dat hij ons te dragen gaf. lk was in opstand gekomen
tegen mijn lot, maar eindigde met geduldig het leed te dragen dat
ik mij door eigen schuld op den hals had gehaald.
Mijn grootste ongeluk was, dat ik mijn hartstochten een onbeperkt
gezag over mijn wil gaf, waardoor ik de goedheid van God verspeelde die meer dan eenmaal bewezen heeft, dat hij mij uit den
afgrond wilde redden ....
Een groot verdriet versomberde mijn jeugd. Maar ik deed niets
om dat te overwinnen. Integendeel, ik wakkerde het aan en gaf
mij met wellust over aan deze dwaze, hopelooze liefde.
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In 1662, toen ik luitenant was in het regiment van den markies
de la Boissiêre, stierf mijn broeder, en eenige dagen later ook zijn
jonge weduwe. Een val van mijn paard bracht mij in het huis van
een man die mijn wonden goed verzorgde en mij pas liet gaan,
toen ik geheel genezen was. Maar ik nam een andere ziekte mee
uit dat huis: ik was verliefd geworden op zijn eenige dochter
Marguerite.
Eerst wilde ik niet aan haar denken. Maar wat vermag de mensch
tegen machten sterker dan hij zelf? Tegen mijn wil zag ik dag en
nacht die beeltenis, ofschoon ik het voelde als een misdaad tegenover
die andere, die pas gestorven was.
Toch zocht ik haar op en sprak over mijn gevoelens zij
hoorde mij aan, maar begon toen te schreien: ik mocht haar niet
liefhebben, zei ze, dat zou groote schande brengen over mijn
hoofd. Toch bleef ik op uren dat haar vader uit was het „verwenschte hok" bezoeken en soms gelukte het mij haar te spreken
in het kleine tuintje."
Tot zoover het handschrift ,van Charles Sanson. Deze liefde
kreeg een tragisch karakter, toen hem bleek, dat enkelen zijner
vrienden dat meisje als een gemakkelijk te verwerven buit beschouwden en zelfs een weddenschap aangingen, wie haar het eerst veroveren zou. Er werd zelfs gesproken van een slaapmiddel, dat men
haar toe zou dienen. Toen dit ook inderdaad het geval bleek, wierp
Charles zich op als haar ridder, joeg de belagers harer onschuld
met degengeweld en edelmoedige woorden weg, maar stelde zich
voor de geleden emoties schadeloos door zelf in haar kamer door
te dringen. Hij vond haar in diepen slaap en werd toen zoozeer door
haar bekoorlijkheden overmeesterd, dat hij zich vergat en nam wat
hij zijn vrienden verhinderd had te nemen.
Deze daad zou ernstige gevolgen hebben.
Een zijner vrienden bracht hem den volgenden dag naar het
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hoofdplein der stad, waar een schavot stond opgericht. Een groote
menigte menschen was er verzameld om naar de executie te kijken.
Toen zag Charles dat de beul niemand anders was dan de vader
van Marguerite, de bewoner van „het verwenschte hok" die hem
gedurende zijn ziekte had verzorgd.
En de vriend zei op ironischen toon:
— lk dank je nog wel, dat je dat meisje van me hebt overgenomen, want ik zou niet graag met de familie van de beulen te doen
hebben!
Charles besloot weg te gaan, den dienst vaarwel te zeggen en het
oude zeemansberoep weer op te nemen. Maar een gevoel van
wroeging dreef hem nog eens naar het huisje, waar Marguerite
woonde:
„Ik was verwonderd het venster gesloten te zien, want het was
nog dag. Dichterbij gekomen hoorde ik kermen in de aangrenzende
schuur. lk schrok, sprong van mijn paard en trachtte door een
spleet in de deur te gluren: daar lag zij op het folterbed, haar vader,
de beul, die eer een tijger dan een mensch geleek, had haar den
spaanschen laars aangedaan. Met eigen hand dreef hij de wig
tusschen de planken, zoodat bloed door de gaten in de
planken heen droppelde. Bij elken slag van den houten hamer
riep hij:
— Beken! Beken! Maar het ongelukkige schepsel kermde, machteloos haar lichaam wringend, dat ze geen schuld had.
Nauwelijks was het tot mij doorgedrongen wat er eigenlijk
gebeurde, of ik sloeg de deur open met een balk die op den
grond lag.
Toen meester Jouanne mij gewaar werd, wierp hij den houten
hamer weg, trok het groote zwaard, dat hij gebruikte voor het
onthoofden van edelen en hief dat boven het lichaam van zijn
dochter, terwiji hij zwoer, dat hij haar dooden zou, als ik een stap
nader kwam om haar te helpen.
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lk viel schreeuwend en steunend op mijn knieen. En ook
Marguerite schreeuwde en kreunde.
Meester Jouanne vroeg wat ik kwam doen, of ik soms den naam
van den verleider kwam brengen. Toen vertelde ik hem wat er
gebeurd was en dat ik de eenige schuldige was en niet zijn heilig,
deugdzaam kind.
De vader wierp zich nu neer voor het folterbed, bevrijdde zijn
dochter van den verschrikkelijken spaanschen laars, nam het.
blauw-opgezwollen, op tal van plaatsen gekwetste been teeder in
zijn handen, kuste de wonden en begon ze te verbinden, terwijl
hij zoo hartstochtelijk om vergeving smeekte, dat het onmogelijk
was, ongevoelig te blijven.
Ik kwam dichterbij, zei dat ik Frankrijk verlaten wilde en
Marguerite als mijn vrouw meenemen. Hij antwoordde mij, dat zij
hierin een beslissing had te nemen. Zij weigerde echter order
tranen, bekende dat ze haar vader voor niemand en niets ter wereld
wilde verlaten. Maar toen ik met gebogen hoofd wilde vertrekken,
werd de ontroering haar te machtig en viel ze machteloos in haar
vaders armen.
lk begreep, dat haar hart ja had gezegd. En herhaalde mijn
voorstel, voegde er bij, dat ook hij, de vader mee moest gaan. Hij
weigerde dit, kon zijn ambt niet in den steek laten en was overtuigd,
dat ik hem toch verachten zou. Er was maar een middel, mijn
misstap goed te maken, zijn dochter huwen en hem in zijn ambt
opvolgen...."
Hier eindigt het handschrift. Het huwelijk kwam tot stand.
De jonge vrouw stierf, kort nadat ze een zoon ter wereld had gebracht. En Charles werd gedwongen zijn schoonvader bij te staan
in zijn gruwelijk handwerk en het weldra geheel van hem over
te nemen.
In het jaar 1685 verhuisde Charles Sanson de Longval naar Parijs.
Hij nam de uitnoodiging om de provinciale jurisdictie te verwisse-
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len voor die van de hoofdstad gaarne aan, omdat zijn leven in
Rouaan en Dieppe geen waarde meer voor hem had. Hij was oud
geworden voor zijn tijd, ieder keerde zich van hem af, niet omdat
ze wisten wat er gebeurd was, maar omdat hij de beul was, met wien
niemand te doen wilde hebben.
De herroeping van het edict van Nantes bracht veel beroering
te weeg. Maar meer in de provincie dan in Parijs. Ten spijt van
den prijs die gegeven werd voor het aanbrengen van ketters, nam
de emigratie hand over hand toe en konden tal van edelen en welgestelde burgers, die onder Colbert industrie en handel tot ontwikkeling hadden gebracht, rustig het land verlaten.
Charles Sanson betrok het sombere huis bij de Hallen, bekend
als „woning der beulen". Zijn gemoedstoestand werd daardoor
niet verbeterd. Het was een achthoekig gebouw, op het dak stond
een soort open kooi, die op een spil draaide en waarin misdadigers
geplaatst werden die liefst op marktdagen aan het yolk van Parijs
vertoond moesten worden. Voor het huis was een houten kruis,
waaraan bankroetiers werden vastgebonden, waarna de beul hun
de groene muts opzette, die hen verder brandmerken moest. Terzijde be yond zich een houten schuur, waar de lijken der geexecuteerden werden geborgen, totdat ze begraven mochten worden.
Hier in deze schuur was het vooral, dat Charles Sanson een
vreemde eerzucht leerde kennen. Door het veroorzaken van den
dood wilde hij het geheim des levens leeren kennen. Hij ging
onderzoeken, hoe het lichaam was gebouwd, hoe dit organisme,
dat daar ontzield op de aardkuil wachtte, werkte, hoe het gedurende de folteringen streed tegen den dood. En inderdaad zijn er
van zijn hand belangrijke studies over de werking der spieren en
gewrichten bewaard gebleven en tal van aanwijzingen, hoe door
middel van bepaalde kunstgrepen en artsenijen het lijden der slachtoffers verzacht kon worden. De beulen verkochten deze middelen
duur aan rijken, maar gaven ze kosteloos aan hen, die niet
betalen konden.
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Charles Sanson verhuisde weldra naar den faubourg Poissonniêre,
toenmaals een verlaten, onbebouwde buurt, Nieuw-Frankrijk geheeten. Van hier uit deed hij de eerste' jaren zijn sombere plicht.
Was een beklaagde halsstarrig in het loochenen van zijn schuld
dan gelastte het hof „de voorbereidende vragen". Onder afschuwelijke pijnigingen werd hem een bekentenis afgeperst. Stond de
schuld van een beklaagde onomstootelijk vast, dan werd hij toch
v6Or de executie zelf onderworpen aan de gewone en buitengewone
vragen, ten einde de eventueele medeplichtigen op het spoor te
komen. De scherprechter had met deze folteringen niets te doen.
Daartoe waren afzonderlijke ambtenaren aangesteld, de zoogenaamde
ondervragers.
Op den dag, dat het vonnis voltrokken zou worden, ging de eerste
commies van de crimineele griffie, vergezeld door een deurwaarder

naar de folterplaats. Dat was een groote, donkere ruimte, hermetisch
afgesloten tegen het doordringen van kreten, gillen en kermen.
De veroordeelde werd hier binnen geleid, hij moest knielend zijn
vonnis aanhooren en werd dan op de folterbank vastgebonden.
Dan kwamen twee raadsleden van het parlement binnen om hem
te ondervragen. Het verhoor begon onmiddellijk. Na elke vraag
werd de foltering toegepast : men knelde zijn ledematen in een
bankschroef, scheurde zijn spieren stuk en brak zijn beenderen.
Waartoe zou men een lichaam nog sparen, dat des avonds een lijk
zou zijn? Het spreekt van zelf dat men geen antwoorden kreeg,
maar gegil en gekerm. Menigeen stierf reeds gedurende deze behandeling. Men berekende hoeveel het slachtoffer nog verdragen kon,
maar dikwijls misrekende men zich. Zoodra bloedig schuim op de
lippen kwam en het zweet van den doodstrijd op de blauwe slapen,
werd het offer losgebonden en op een matras gelegd. Het protokol
moest dan nog onderteekend worden. Wanneer men die protokollen
ziet, valt het op, dat niet alleen de zwakke hand van den gefolterde
slechts onleesbare krabbels kan voortbrengen, maar ook de bijzitters teekenen bevend. De beul moest dit gruwelwerk voleindigen:
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de gewrichten stukbreken door middel van een ijzeren staaf en het
nog niet geheel doode lichaam op een rad bevestigen, tot het einde
kwam, het gezicht gekeerd naar den hemel als om gelegenheid
to geven tot een laatste aanklacht over de menschelijke wreedheid ...

IV.
MADAME TIQUET.
Een van die echt-parijsche familie-schandalen, zooals ze mutatis
mutandis nog heden voorkomen en de spraakmakende gemeente
eenige weken bezig houden. Merkwaardig ook om de les in menschenkennis, die een dergelijk proces ons geeft en om het bewijs
dat hoe zeer ook de bijzonderheden veranderen, de menschen
dezelfde blijven.
Angelique Nicole Carlier was de beeldschoone dochter van een
rijken boekdrukker-uitgever in Metz. Op vijftienjarigen leeftijd,
in 1672, was ze wees en beschikte over een half millioen. In een
klooster voltooide ze haar opvoeding onder voogdijschap van
haar ouderen broeder. Intelligent, mooi en rijk kreeg ze tal van
aanbidders, toen ze eenmaal haar entrée in de groote wereld had
gemaakt. Maar ze haastte zich niet met een beslissing. En hiervan
maakte een raadsheer aan het Parlement van Parijs, een zekere
Tiquet, handig gebruik. Hij was veel ouder dan zij, van alles behalve
edele afkomst, niet rijk, behalve aan schuldeischers, maar een man,
die zijn hooge positie aan zijn onmiskenbare talenten te danken
had. Met de medewerking van haar broeder en een tante wist hij
de hand, niet echter het hart van Angelique te veroveren. Zij
zwichtte voor den glans en de eer, die titel en positie van Tiquet
haar zouden geven en misschien ook voor de kostbare geschenken
(o. a. een boeket bloemen, waarin voor 45.000 franc diamanten
en edelsteenen waren verwerkt) die hij haar met geleend geld
vereerde.
Drie jaren ging alles goed. Er werden twee kinderen geboren.
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Maar Mevrouw Tiquet hield van praal en pracht. Zij leefde op
grooten voet , equipages, tal van bedienden, onophoudelijke feesten,
een salon, waar een schitterend gezelschap, tout-Paris, bijeenkwam
waren haar lust en leven. Tiquet, wiens schuldenlast voortdurend toenam en die niets anders bezat dan zijn ambt, begon
deze levenswijze te verdrieten. Eerst vriendelijk, maar weldra
geprikkeld en eindelijk op den toon van gezag, waartoe hij als
heer des huizes recht had, wees hij zijn vrouw op haar verkwistingen
en eischte ma eenvoud en een rustige huishouding. Angelique hield
niet van haar man en zette onbezorgd haar manier van leven voort.
Het kwam dikwijls tot ernstige tooneelen en het bleek weldra, dat
het huwelijksgeluk volkomen gebroken was. Dit werd nog erger,
toen mevrouw een huisvriend kreeg, die, zooals dat klassiek is
geworden in de fransche litteratuur, jong, mooi en schitterend was
en dus verheven werd tot amant de coeur. Deze jonge man, natuurlijk een officier van een garderegiment, de Montgeorges geheeten,
wekte bij de jonge vrouw de hartstochten, die de eenigszins fossiele
heer Tiquet niet had kunnen wekken. En Angelique begon haar
nieuwe, jonge liefde weldra als een recht te beschouwen. Zij
voelde zich onderdrukt, miskend, een slachtoffer van de tyrannie
der huwelijkswetgeving, kwijnend door het vele, dat ze te kort
gekomen was bij een jaloerschen, kribbigen, burgerlijken, bekrompen echtgenoot. Vandaar oak dat ze haar jong geluk niet eens
trachtte te verbergen. Weldra wist iedereen in Parijs die tot haar
kring behoorde, dat ze haar man bedroog en dat Montgeorges
haar geheel, naar lichaam en ziel veroverd had.
De heer Tiquet nam strenge maatregelen. Hij sloot zijn huis
voor alle vrienden, maakte feesten en ontvangsten onmogelijk,
ontzegde in het bijzonder den minnaar zijn woning. Mevrouw Tiquet
aanvaardde den strijd en besloot het gehate juk of te schudden.
Met behulp van haar broeder en een tante wist ze de schuldeischers van haar man te mobiliseeren. Hij kreeg vele gerechtelijke vonnissen en het kwam zoo ver, dat men dreigde met verkoop
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van zijn huis en verdere bezittingen. Mevrouw vroeg nu scheiding
van tafel en bed, maar mijnheer wist door allerlei machinaties een
lettre de cachet tegen Ang6lique los te krijgen. In een heftige scene
gelukte het haar, hem dit gevaarlijke stuk te ontrukken en in het vuur
te werpen, waarmee de man zijn felste wapen weer verloren had.
Zij wilde zich nu geheel van hem bevrijden en Montgeorges trouwen.
De portier Jacques Moura werd in het plan ingewijd : deze zorgde
voor enkele geschikte uitvoerders en weldra zou de aanslag plaats
hebben: men zou Tiquet op straat met revolverschoten uit den weg
ruimen. Maar op het laatste oogenblik kreeg Angelique berouw,
zij schrikte voor deze daad terug, gaf inderhaast tegenbevelen
en kocht de stilzwijgendheid van alle medeplichtigen voor duur
geld.
Eenigen tijd later echter, het was Januari 1699, werd Parijs opgeschrikt door een vermetelen aanslag op het leven van een gezeten
burger. Een aantal moordenaars had eenige schoten gelost op de
persoon van Tiquet, geacht raadsheer bij het Parlement van Parijs.
Het slachtoffer was neergevallen op straat, dicht bij zijn woning.
Maar doodelijk getroffen was hij niet. Hij had de kracht te zeggen,
dat hij niet naar zijn woning, maar naar het hotel van een vriendin,
de gravin de Villemar gebracht wilde worden.
Dit gaf aanleiding tot allerlei praatjes omtrent den levenswandel
van den getroffene, maar toen men hoorde, dat hij zijn vrouw, die
naar het huis van de gravin de Villemar was gekomen om haar
man te zien, den toegang geweigerd had, begonnen de vermoedens
een heel anderen loop te nemen. Tiquet verklaarde aan een ambtenaar van het gerecht, dat hij geen grooter vijand had dan zijn vrouw.
En het duurde dan ook niet lang of mevrouw Tiquet werd onder
zware verdenking van medeplichtigheid aan moordaanslag op haar
echtgenoot gevankelijk weggevoerd.
Gedurende het proces dat volgde hield zij haar onschuld vol
en men kon dan ook niet bewijzen, dat zij de hand zou gehad
hebben in dezen aanslag. Wel kwamen de stappen tot een vroeger
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complot aan het licht, maar tevens dat zij dit te elfder ure had
weten te verhinderen.
Toch verklaarde het parlement haar schuldig aan poging tot
moord en den derden Juni 1699 werd Angelique Nicole Carlier, vrouw
van Tiquet veroordeeld onthoofd te worden op het Greveplein,
en Jacques Moura, vroeger portier, tot den dood door ophanging,
terwij1 hun goederen werden verbeurd verklaard.
Heel Parijs had medelijden met de mooie, gedistingeerde, geestige
mevrouw Tiquet. Haar verhouding tot Montgeorges, haar ongelukkig huwelijk met een knorrig oud man, aan wien ze haar jeugd
had geofferd, maakten haar interessant. Overal werd voor haar gebeden en men hoopte, dat de Koning gratie zou verleenen. Ook
Tiquet zeif was met zijn beide kinderen naar Versailles gegaan,
had den koning persoonlijk genade gesmeekt voor ziin vrouw.
Maar tevergeefs. Want de kardinaal de Noailles, aartsbisschop van
Parijs vond het noodig een streng voorbeeld te geven tegen de
algemeene verslapping der goede zeden onder de hoogere standen.
En daarvoor bukte ook Lodewijk XIV.
Nu was haar lot beslist. Eerst bleef zij alle schuld ontkennen.
Maar tegenover de folterwerktuigen, die in gereedheid werden
gebracht, ontzonk haar de moed en bekende zij alles, wat men
hooren wilde. Met haar biechtvader besteeg zij nu het noodlottige
wagentje, waar Jaques Moura reeds wachtte, eveneens in gezelschap
van een priester.
Langzaam ging het door de voile, nauwe straten naar het
Greve-plein. Mevrouw Tiquet was geheel in het wit gekleed,
waardoor haar schoonheid, die maar weinig geleden had, nog
sterker uitkwam. Toen de sombere stoet aankwam op de plaats
waar het schavot stond opgericht en waar Charles Sanson op zijn
offers wachtte, brak er een hevig onweer los. Bliksem en donder
joegen de menschen schrik aan, regen en hagelsteenen kletterden
neer, maar niemand dacht aan weggaan. De executie moest uitgesteld worden. Een half uur lang duurde dit uitstel en al dien tijd
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had Angelique het schouwspel voor oogen van die tallooze menigte,
die zich de sensatie niet wilde laten ontgaan en het sombere, hoog
opgerichte gevaarte, dat zij onherroepelijk beklimmen moest.
Charles Sanson vertelt, dat zulk wachten een namelooze foltering
is. Hij moest, of hij wilde of niet, naar die jonge vrouw kijken,
stralend van schoonheid, kort geleden nog omringd door aanbidders en de edelste dames van Parijs. Het was hem of hij Colombe
herkende in haar trekken en zijn geheele jeugd ging als in een
droom voorbij, een diepe groeve van Teed en wroeging achterlatend in zijn hart .... Gedurende het wachten sprak Angelique
met haar lotgenoot, vroeg hem haar te vergeven, dat zij de oorzaak
was van zijn dood .... het oogenblik kwam: Jacques Moura werd
het eerst behandeld. Hij knielde voor haar neer en riep :
— 0, meesteres, zeg mij nog eens, dat U mij vergeven hebt en
ik zal getroost sterven.
Ze kon geen antwoord geven. Men zag alleen haar zakdoekje
bewegen aan haar lippen. Toen was het gedaan met Moura.
Nu was het haar beurt. Zij trad naar voren, groette Charles
Sanson vriendelijk en stak haar hand uit, opdat hij haar helpen
zou bij het beklimmen van de houten trappen van het schavot.
Boven gekomen knielde zij neer, deed een kort gebed en zei toen
tegen haar biechtvader:
— Ik dank U voor Uw steun, en Uw vriendelijke woorden. 1k
zal all es vertellen aan God.
En tegen den beul:
— Mijnheer, wilt U mij zeggen, hoe ik moet liggen met mijn hoofd?
Charles Sanson had nauwelijks de kracht haar te verklaren, hoe
ze het hoofd op het blok moest houden.
Angelique deed, zooals gezegd was en vroeg nog:
— Is het zoo goed?
De beul hief toen het tweesnijdig zwaard, beschreef ermee een
boog door de lucht en liet het neerkomen op den nek van het bekoorlijke slachtoffer. Bloed spoot omhoog, maar het hoofd viel niet.
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Len kreet van afgrijzen steeg op uit de menigte. Charles Sanson sloeg
weer. Nog viel het hoofd niet. Het huilen der menigte werd dreigend.
Pas bij den derden slag viel het hoofd voor zijn voeten.
De gerechtigheid der menschen was voldaan, zeiden de rechtsgeleerden. „Ik wilde wel weten, wat de gerechtigheid van God
hiervan denkt", teekent Sanson hierbij aan.
Beulsknechten legden het hoofd op het blok, het gezicht naar
het raadhuis. Ooggetuigen verklaarden, dat het niet had ingeboet
van zijn schoonheid en adel.

Op den avond van denzelfden dag drong een officier in de tuinen
van Versailles door den kring van hovelingen door tot Lodewijk,
den koning en vroeg een verlof van acht maanden voor een reis
naar het buitenland.
— Toegestaan, zei de koning en Montgeorges bleef met zijn
gevoelens alleen.

V.
INSTRUCTIEMETHODEN ONDER LODEWI JK XIV.

In 1685 had Lodewijk XIV het edikt van Nantes herroepen:
sedert 1686 mochten de Protestanten hun kinderen niet bij zich
houden. In 1688 was Willem III, de stadhouder over de Lage
Landen bij de Zee, koning van Engeland geworden en had den
negenjarigen oorlog tegen den Franschen Zonnekoning ontketend.
De geloovigen vluchtten bij duizenden uit het land en brachten
hun kapitaal, hun energie, hun industrie naar andere landen,
waar geloofsvrijheid verzekerd was. De oorlog verslond vele millioenen, Louvois en Luxembourg voerden een onmenschelijken
krijg, de Palts, Heidelberg, Manheim, Spiers, Worms werden verwoest, de fransche vloot werd vernietigd bij la Hogue, Luxembourg joeg zijn soldaten noodeloos in den dood en eindelijk
ontwaakte een geest van verzet onder het yolk; maar deze openbaarde zich voorloopig alleen in een regen vlagschriften van onbekende auteurs, tegen de regeering en tegen de troon, ook tegen
Lodewijk zelf: het prestige, de critieklooze vereering voor den
Machtige werd ondergraven, zijn glans begon te verbleeken. En
hij zelf had daar mede schuld aan.
De beroemde minnaar van een Lavalliere, Montespan, Fontanges
was in 1684 getrouwd met de vijftigjarige weduwe van den manken
Scarron. Deze val van den halfgod in de burgerlijkheid werd een
machtig wapen in de hand zijner vijanden. Het wapen der belachelijkheid is doodelijk. Vooral van uit Holland werd ieder gesteund,
die het waagde afbreuk te doen aan de vermeende grootheid van
den oud geworden Lodewijk.
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In 1689 verscheen een pamflet : „De Zuchten van het geknecht
Frankrijk, dat naar vrijheid verlangt," waarin liberale denkbeelden
werden verkondigd, nieuw en daarom gretig gelezen. Er ontstond
een ware klopjacht op exemplaren, zoowel van de zijde der recherche
als van het publiek. Menigeen kwam in de Bastille terecht en menigeen ook in de folterkamer.
Nog erger werd het, toen ook madame de Maintenon niet meer
veilig was voor den spot en den haat der pamfletisten. In 1694 zag
een vlugschrift het licht : „De Schim van mijnheer Scarron", versierd met een karikatuur op het beroemde standbeeld van Lafeuillade :
in plaats van de vier geboeide figuren aan zijn voeten, werd de
koning zelf geboeid voorgesteld door vier vrouwen : Lavalliere,
Fontanges, Montespan en Maintenon.
De vijanden van „de Oude" (Madame de Maintenon) aan het hof,
inderdaad zeer velen in aantal, droegen zorg, dat zoowel de koning
als zijzelf een exemplaar van het pamflet in handen kregen. De
koning was woedend. Hij beval streng en degelijk onderzoek. Maar
wat men ook deed, noch de drukker noch de schrijver werd gevonden. En de politieprefekt de la Reynie durfde nauwelijks meer
onder de oogen van zijn vorst verschijnen, zeker als hij was van
de toenemende ontevredenheid en dreigende ongenade.
Totdat God of liever de duivel medelijden kreeg met dien armen
heer de la Reynie. Op een dag dat hij verstrooid luisterde naar de
klacht van een burgerman, die vertellen kwam dat hij dien nacht
bestolen was voor 5200 livres, een som bestemd voor belangrijke
betalingen, kwam de secretaris binnen en overhandigde den prefekt
een brief met het verzoek dien onmiddellijk in te zien. Nauwelijks
had hij gelezen of hij sprong op uit zijn stoel, beval zijn secretaris
een soldaat te halen en begon iets te schrijven op een blad perkament dat reeds voorzien was van het koninklijk zegel. Daarbij
vergat hij den man van de twee en vijftig honderd livres geheel en
al, zoodat deze, in de veronderstelling, dat het over zijn zaak ging,
met angstige nieuwsgierigheid lezen kon, dat het zijn eigen naam
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was, dien de prefekt opschreef.
Toen de secretaris met den soldaat terugkwam, beval de prefekt
den klager zijn naam en voornaam te noemen.
Deze, stom van verbazing, aarzelde een oogenblik en zei toen:
— Neemt U me niet kwalijk, meneer de president, maar ik had
al het genoegen U mijn naam en beroep mee te deelen en buitendien
meende ik zooeven gezien te hebben, dat U op de hoogte was.
De prefekt beet zich op de lippen en vroeg:
— Je heet dus Jean Larcher.
— Om U te dienen, monseigneur.
— Je bent boekbinder, Lion Saint-Paulstraat, tegenover hotel
Fieuber, in „het Gouden Boek"?
— Monseigneur weet het uitmuntend, antwoordde de arme Jean
Larcher en stond verlegen met het papier in zijn hand, onhandig
glimlachend.
Ook de heer de la Reynie glimlachte. Maar op een heel andere
wijze. Hij wenkte den soldaat ter zijde, fluisterde hem iets in het
oor en zei toen:
— Je zult deze persoon naar zijn woning begeleiden, huiszoeking
doen en alles wat noodig is, om den diefstal op het spoor te komen.
Wij zullen niets nalaten om den bestolene te geven waar hij recht
op heeft.
Overvloeiend van dankbaarheid ging de boekbinder met den
soldaat terug. Onderweg herhaalde hij alle details. In de straat
waar hij woonde bleek het huis reeds omsingeld door soldaten en
politiedienaren. Jean Larcher vermoedde niets kwaads, maar
schertste nog:
— Als ik vannacht al die soldaten had gehad, zou ik niet bestolen zijn en zouden de heeren nu de moeite kunnen sparen.
Maar lang zou zijn vreugde niet duren.
De boekbinder had zijn geleider onderweg zoo nauwkeurig ingelicht, dat deze onmiddellijk de deur van het magazijn binnenging
en een noten-houten kast opende, waarin Meester Larcher zijn
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schat had bewaard. Zonder verder op den heer des huizes te letten
stak hij zijn arm diep in de kast en wierp toen een pakje brochures
op den grond, dat meteen door een commissaris, die mee naar
binnen was gekomen, werd opgeraapt met de gulzigheid van een
roofdier dat zich op zijn prooi stort.
Vanaf dit oogenblik verander de de houding der aanwezige officieren en politiemannen. De commissaris vroeg Larcher, of hij dat
pakje boeken als het zijne herkende. In zijn verbouwereerdheid
antwoordde deze, dat alles in huis wel van hem zou zijn. De officier
maakte nu het pakje los en hield den armen boekbinder een brochure
voor met den titel: „De Schim van den heer Scarron", terwijl hij
vroeg, hoe hij aan dit strafbare geschrift kwam. Meester Larcher
verbleekte, zijn knieen sidderden, hij vond geen antwoord, tot hij
eindelijk stotterde, dat hij zich niets kwaads bewust was en niet
wist, hoe zoo iets in zijn huis kon komen. De aanwezigheid daarvan
was hem volkomen onbekend. Maar niets baatte. Het was blijkbaar
boos opzet. Een anonieme verklikker had aangebracht, waar Jean
Larcher verboden lektuur bewaarde, was daar waarschijnlijk voor
betaald en verschafte den politieprefect op deze wijze een middel
om aan de ongenade van den koning te ontkomen. In elk geval
had hij die goede vangst onmiddellijk meegedeeld aan Lodewijk,
die hem ermee gelukwenschte.
Wel spraken er vele argumenten ten gunste van den beklaagde,
maar toch ook allerlei bedenkingen tegen hem. Larcher was bekeerd
protestant, zijn zoon het geloof van zijn vaderen trouw gebleven
en naar Engeland uitgeweken en buitendien stonden vader en zoon
nog steeds in briefwisseling met elkander, zooals bij de huiszoeking
gebleken was.
Het nu volgend proces ging alleen tegen Jean Larcher. Hij werd
driemaal op de folterbank gebracht, maar hij droeg alle verschrikkingen met een standvastigheid die van zulk een bejaard, eenvoudig
burger niet verwacht werd. Hij weigerde hardnekkig medeplichtigen
te noemen en verklaarde op alle vragen, dat de dood van een on-
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schuldige genoeg was ; hij wilde niet, dat de zielen der rechters
nog verantwoordelijk zouden worden gesteld voor ander bloed
dan het zijne.
Tot den strik veroordeeld werd hij Vrijdag 19 November 1694
om zes uur des avonds geexecuteerd. Op de kar zat hij naast een
boekdrukkersgezel uit Lyon, Rambault, die voor dezelfde „feiten"
veroordeeld was. Toen men bij de galg was aangekomen, stapte
Rambault het eerst uit en terwiji de beulsknechten hem grepen,
trad Charles Sanson de Longval op Larcher toe, die in zijn boeien
verward, moeite had met uitstappen. Hij zei :
— U zult een onschuldige van het seven berooven. Wilt U, dat
hij U Uw aandeel aan deze ongerechtigheid vergeven zal?
— Spreek, mijnheer.
— Mijn lijk en wat ik nog aanheb, zullen weidra U toebehooren. Misschien zal de vrouw, die mijn naam draagt, mijn lichaam
komen opvragen om het te begraven. Zweer me, dat U het niet geven
zult, alvorens het scapulier afgenomen te hebben dat ik op mijn
borst draag. Zweer me, dat ge het bewaren zult en het geven aan
mijn zoon, als hij komt om te vragen, hoe de laatste oogenblikken
van zijn vader zijn geweest.
Charles Sanson beloofde het. En toen het slachtoffer deze zekerheid had, werd hij rustig en blijmoedig, betuigde nogmaals zijn
onschuld en bereidde zich voor op den dood.
Eenige oogenblikken later zweefden beide lichamen aan het
hooge hout.
Zijn vrouw kwam echter niet opdagen. Maar Charles Sanson
nam het scapulier en bewaarde het.

VI.

NICOLAAS LARCHER.

Zes jaar lang bewaarde Charles Sanson de nalatenschap van
Jean Larcher. In het jaar 1699 was hij vier en zestig jaar, een vroeg
oud man, die met mannelijke berusting gedragen had wat het lot hem
oplegde. Toen begon hem echter de eenzaamheid te verdrieten. Hij
werd onrustig, schrikachtig, de nacht deed hem zijn huis ontvluchten,
bang als hij was voor donker en eenzaamheid. Dit alles nam zulke
ernstige afmetingen aan, dat men hem aanried een gezellin te
zoeken, om zijn ouderdom en zijn eenzaamheid te helpen dragen.
En ofschoon hij gezworen had, geen mededingster toe te laten naast
de beide beelden die in zijn herinnering leefden, kwam er een verstandige, bescheiden en vrome vrouw op zijn weg, die niet terugschrok voor het treurige beroep en zijn ouderdom, maar die lets
begreep van de grootheid der roeping, die zij aan zijn zijde vervullen kon. Deze vrouw heette Jeanne-Renee Dubut. In Juli 1699
trouwde hij Naar en werkelijk keerde rust en vrede in zijn gemoed
terug. Jeanne Renee bleek een lieve toegewijde vriendin, door wie
hij eindelijk de troost van een rustige, vredige genegenheid smaakte.

Het was Driekoningendag 1700. Charles Sanson vierde dezen
religieuzen feestdag met een maaltijd, waarbij een tiental gasten
waren uitgenoodigd. De gastheer had juist de taart in elf deelen
gesneden (het elfde deel voor de armen) toen er aan de deur werd
geklopt. leder dacht het eerste oogenblik, dat God den arme op
deze wijze zond en Charles Sanson vulde een grooten beker wijn
en beval den knecht den vreemdeling binnen te laten.
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Weldra bleek, dat de jonge man die binnen kwam niemand anders
was dan de zoon van Jean Larcher. Hij had op zijn brieven geen
antwoord ontvangen, vreesde het ergste en was nu naar Parijs gekomen, om te zien wat er van zijn vader geworden was. In de ouderlijke woning had hij zijn moeder hertrouwd gevonden met een man,
Chavance geheeten, die hem niet wilde ontvangen, omdat hij een
ketter was, die hem zelfs verbood zijn moeder te begroeten of
afscheid van haar te nemen. Die man eischte, dat hij onmiddellijk
weer vertrekken zou, anders dreigde hij met denunciatie.
Maar zijn moeder die naar het gesprek geluisterd had was binnengekomen en had hem liefdevol omhelsd. De vreemde stiefvader was
boos geworden, maar voor de smeekbeden van zijn vrouw had hij
gezwicht en Nicolaas tien minuten gegeven om voor goed afscheid
te nemen. Zijn moeder had hem toen wat goudstukken gegeven
en den raad, nu maar been te gaan, omdat het niet zonder gevaar
was, als hij zijn stiefvaders wil weerstreefde.
Toen had hij bedacht, dat de eenige die hem meer over zijn vader

zou kunnen vertellen Charles Sanson, de beul, was; en daarom was
hij nu gekomen. De arme jongen kon zijn tranen niet inhouden,
hij wist zich arm, verlaten, ouderloos, niet het minst in dit gezelschap, waar een weldadige toon van huiselijkheid en vriendschap
scheen te heerschen.
Charles Sanson haastte zich hem te vertellen wat hij weten wilde,
hij bracht hem de laatste woorden van zijn vader over en gaf hem
het scapulier. Nikolaas bedekte het met kussen, tot Charles Sanson
hem vroeg, of hij niet wilde weten, wat de inhoud was. Jean Larcher
had er blijkbaar zooveel waarde aan gehecht en was er zoo op gesteld geweest, dat het in handen van zijn zoon zou geraken, dat
het zeker wel meer dan een simpel souvenir zou zijn.
Nicolaas aarzelde een oogenblik, maar begon het toen nauwkeurig
te onderzoeken: het was een blijk van dat eindelooze geduld, waarover misschien alleen een mensch in de gevangenschap beschikt.
Het bestond uit een stuk zwart laken, in dubbele plooien samen-
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genaaid of liever aaneengebonden door middel van grijze haren.
De beide naalden die daarbij dienst hadden gedaan, waren in den
vorm van een kruis buitenop gestoken. De jonge man aarzelde,
denkend zeker aan wat zijn vader geleden moest hebben .... het
scapulier bevatte een ander stukje doek, waarop ook weer met
grijs haar een naam geborduurd was: Chavance.
Nikolaas Larcher werd bleek, er kwam een vreemden gloed in zijn
oogen, terwijl hij zijn gastheer aankeek zonder een woord te zeggen.
Maar ook in Sanson scheen een gedachte-verbinding te ontstaan.
Er was gespannen stilte tusschen beide mannen en de naam Chavance
stond als een dreiging, iets donkers en leelijks in het zwarte scapulier.
Den volgenden morgen kwam Nikolaas met een der geldstukken,
die hij van zijn moeder had gekregen : het was een engelsche munt
van vijf en twintig, met het beeld van koningin Anna, een zeldzaam

stuk:

Nikolaas herkende het als een der geldstukken, die hij

in Engeland verdiend en aan zijn vader had gestuurd.
Charles Sanson was in staat zijn jongen vriend het volgende te vertellen : Kort na Nikolaas' vlucht naar Engeland
had Jean Larcher een knecht in dienst genomen, Chavance,
toenmaals zes en twintig jaar oud. Deze zag hoe Nikolaas'
moeder leed onder zijn afwezigheid en wist daar handig gebruik van te maken, door zich bescheiden en vriendelijk in
haar gunst te dringen en onmisbaar te maken. Haar moederlijke gevoelens wist hij langzamerhand in een richting te drijven
die alles behalve moederlijk was, maar volkomen begrijpelijk in
een jonge, hartstochtelijke vrouw, die door het verlies van haar
zoon een groote leegte voelde. Zij wist haar man te overtuigen van
de voortreffelijke eigenschappen van den jongen knecht, zoodat zijn
loon verhoogd en hij als dischgenoot in het huiselijk leven werd
opgenomen. Chavance ging intusschen zonder gewetensbezwaren
recht op zijn doel af : niet alleen de vrouw, maar ook het kleine
vermogen van zijn meester moest het zijne worden. Zeer waarschijnijk had hij het pakje schotschriften verborgen in de notenhouten
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kast, zeer waarschijnlijk was hij de schrijver van den anoniemen
brief aan den prefekt van politie, waarin de plaats van de beruchte
brochure nauwkeurig was aangegeven en ongetwijfeld had hij de
vijf duizend twee honderd livres gestolen, waardoor het lot van
Jean Larcher beslist was geworden. Door hem buitendien na zijn
dood failliet te laten verklaren, verloor de zoon zijn recht op de
erfenis en kon Chavance het huis koopen met de gestolen gelden.
Nikolaas hoorde dit alles aan als een mensch, die door hevige
koorts wordt gekweld. Hij was stervensbleek en kon niets anders
uitbrengen dan:
— Moeder. Moeder....
Wist zij van dit alles? Had zij zich niet verzet? Was zij medeplichtig?
Sanson wendde den blik of en antwoordde niet. Toen sloeg
Nikolaas zich de handen voor het gezicht en vloog de straat op.
Sanson volgde hem. Zij gingen over de houten brug die het eiland
Saint Louis met de stad verbindt. Aan de overzijde van de Seine
was de buurt Saint Paul. Daar woonde Chavance. Nikolaas liep
in die richting. Sanson bezwoer hem niet nog eens zijn stiefvader
onder de oogen te komen. Het was gevaarlijk deze zaak voor den
rechter te brengen: Chavance was familie van den gevreesden,
machtigen Pere La Chaise, den biechtvader van den koning. Ook
hij was destijds gecompromitteerd door het schotschrift, maar door
de hooge bescherming van den Jezuiet vrij uitgegaan. Daarom was
het nutteloos en bovendien gevaarlijk, als een ketter, een gevluchte
zou trachten een protégé van den almachtigen biechtvader een
proces aan te doen.
Nikolaas hoorde dit alles aan in schijnbare kalmte, een onnatuurlijke kalmte, die Sanson meer verontrustte dan een uitbarsting
van woede of verdriet. Het was of er een onuitgesproken, vreeselijk
plan in hem omging.
Des avonds, na den maaltijd, vroeg Nikolaas zijn gastheer plotseling op een oogenblik, dat zij alleen in het vertrek waren:

NICOLAAS LARCHER.

—

57

Gelooft U niet, dat U tegenover God rekenschap zult moeten

afleggen voor het bloed dat ge vergoten hebt?
Sanson, getroffen door die vraag, antwoordde, dat de gerechtigheid der menschen afkomstig is van God, dat God hem niet straffen
kon, daar hij het nederig instrument was van de besluiten die in
Gods naam werden genomen.
En weer diezelfde vreemde kalmte over Nikolaas' wezen, alsof
een innerlijke zekerheid hem steunde bij een onzichtbare gedachte.
Des avonds sloot Charles Sanson ongemerkt de deur van Nikolaas'
kamer af. Maar toen hij hem den volgenden morgen kwam begroeten, bleek de kamer leeg, het venster stond open en de beddelakens hingen aan elkander geknoopt tot op straat.
Dienzelfden morgen deed het gerucht de ronde door Parijs, dat
een zoon zijn moeder en zijn stiefvader had vermoord. Een tweede
Oresteia had zich afgespeeld in de Lion-Saint-Paulstraat. Wie was
Orestes? Wie Clytemnestra? wie Aigistheus?
Sanson vond in het huis der Larchers Nikolaas op een bank gezeten, zwaar geboeid en omringd door soldaten en politie. Hij
herkende zijn gastheer tusschen de vele nieuwsgierigen die zich
voor en in het huis verdrongen, wilde opstaan, maar dit was onmogelijk door de ijzeren boeien. Sanson hield hem zijn gruwelijk
misdrijf voor. Maar hij riep:
—

Hij die daar boven troont, heeft het zoo gewild, Hij heeft

mijn arm geleid. En wanneer ik voor Zijn rechterstoel moet verschijnen, zal ik vol vertrouwen zijn.
Toen een van de omstanders hem wees op de folteringen, die hem
wachtten, zei hij:
—

God die mij de kracht gaf om deze daad van gerechtigheid te

volbrengen, zal mij niet verlaten, als ik op het rad gebonden lig.
Zijn houding was gelaten, maar niet uitdagend of snoevend. Hij
bekende de daad bedreven te hebben, maar toonde berouw noch
spijt. Hij weigerde iets te zeggen van de omstandigheden en wat de
gronden en drijfveeren betreft, antwoordde hij, dat God hem dit
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offer bevolen had, zooals eertijds Jephta zijn dochter offeren moest.
Sanson bezocht hem in de gevangenis. De eenzaamheid en duisternis van zijn cel maakten hem gewilliger. Hij sliep niet en werd
door angsten gekweld. Hier zag Sanson de eerste tranen van berouw
en hoorde hij hem zacht, het hoofd tegen den schouder van den
ouden man, vertellen ....
. . . . Toen hij begrepen had, dat zoo groote misdadigers straffeloos
zouden blijven, wat de menschelijke gerechtigheid betreft, had hij
zijn ziel verheven tot God en gevraagd of dit goed was. Een innerlijke stem had toen gezegd: Sla! en van of dat oogenblik had hij
alleen nog maar gedacht aan de wijze waarop de goddelijke wil
gehoorzaamd moest worden. Hij had een mes met scherpen punt
van de tafel genomen en onder zijn kleeren verborgen. Om negen
uur was hij naar zijn kamer gegaan, had gebeden en gevoeld, dat
zijn ziel gesterkt werd in zijn voornemen, hoe inniger hij bad ....
ten huize van zijn stiefvader stond het venster van de werkplaats
open. Er brandde licht. Chavance was aan het werk. Ongemerkt
wist Larcher binnen te komen. Maar de ander hoorde iets, er kraakte
een vloer, een instinctieve angst dreef hem naar de deur. Daar
stond de wreker, het mes geheven in de vuist. Nog een oogenblik
had Chavance tijd zijn schuld op de vrouw te werpen, toen stootte
de ander toe met zooveel kracht en krampachtige vastheid, dat
het slachtoffer levenloos neerviel.
Het bleef stil in huis. Niets bewoog. Nikolaas wilde heengaan,
maar dezelfde stem die reeds eenmaal hem had toegefluisterd:
Sla! werd levend en vroeg of de vreemde slaap, waarin de schuldige
vrouw blijkbaar verzonken was, niet bewees, dat God aan zijn
zijde stond.
Toen was hij naar boven geloopen . .. .
— Mijn beenen schenen van lood, verklaarde hij later, en toch
gleden ze, gedreven door een wil sterker dan de mijne, geluidloos
en licht over de steenen trappen.
Schimmen bevolkten de duisternis die hem wenkten terug te
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gaan, maar die andere macht, lichamelijk voelbaar, bijna zichtbaar,
effende hem den weg.
Zoo kwam hij bij de deur van zijn moeders kamer. Zonder haar
aan to raken, ging ze van zelf open. Hij stapte binnen, de vrouw
sliep, Nikolaas hoorde haar ademhaling duidelijk en rustig. Elke
ademtocht scheen een smeekbede.... Het mes was uit zijn klemmende vuist gevallen, zelf knielde hij bij het bed en voelde zich zoo
machteloos, dat denken onmogelijk was.
Maar nu werd dat spookbeeld weer zichtbaar, dat voor hem uit
was gegaan, het keek hem aan, een afschuwelijk gezicht met uitpuilende oogen, blauwe lippen en een gezwollen neerhangende
tong: hij herkende zijn vader.
De gehangene hief het mes van den grond, reikte het den zoon,
wees op de blauwe sporen aan zijn nek, strekte toen de hand uit
naar het bed en herhaalde tot driemaal toe met heesche stem:
— Sla toe! Sla toe! Sla toe!
Nikolaas had nu op goed geluk toegestooten. Een rauwe gil weerklonk, een naam werd gefluisterd en alles was weer stil.

Anderen vertelden, dat men den moordenaar biddend en schreiend
aantrof, geknield bij het lijk, als een liefdevol zoon, die wanhopig
is over den dood van zijn moeder.

Vliegende, hooge koortsen spaarden den armen Nikolaas het rad
en alle folteringen, die hij anders zeker had ondergaan. Twee dagen
later stierf hij in een wild delirium.

VII.

PARI JSCHE APACHEN IN DE 17e EEUW. DOOD VAN
CHARLES SANSON DE LONGVAL.

Sanson de Longval was altijd vroom geweest, maar in de laatste
jaren van zijn leven werd hij evenals zijn koning zeer streng in het
naleven van zijn kerkelijke plichten. De tientallen bedelaars, die toenmaals dagelijks aan den ingang van de Notre Dame stonden, mannen
zoowel als vrouwen, konden altijd rekenen op een aalmoes, als Sanson er langs kwam. Hij ontmoette daar altijd dezelfde menschen,
onder anderen een oud man met een zwerend been, dat hij zeer
zichtbaar droeg door de gescheurde broek om de liefdadigheid bij
de voorbijgangers op te wekken. Vijf jaar lang bleef die zwerende
wonde dezelfde. Maar het donkeroogige kind dat de man bij zich
had groeide in dien tijd op tot een heel mooi meisje, dat de giften
van den ouden beul met een stereotiepen glimlach in ontvangst
nam. Pogingen om dit meisje een behoorlijke opvoeding te geven
stuitten of op den onwil van den zoogenaamden vader en toen
Sanson haar eens, ze was toen ongeveer vijftien jaar, heel opzichtig
gekleed, uit een herberg zag komen, vroolijk lachend aan den arm
van een berucht deugniet, wist de oude man, welke toekomst het
lieve kind onherroepelijk wachtte.

Maar nog andere, gevaarlijker dingen overkwamen hem in de
straten van Parijs. Sedert zijn tweede huwelijk ging hij zelden des
avonds uit. Zijn vreeselijk ambt had hem gehaat gemaakt bij de
booswichten, die toenmaals Parijs overstroomden en ongevaarlijk
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was het zeker niet voor hem zich te vertoonen in de verlaten straten van de buurt waar hij woonde.
Op een avond echter had hij zich verlaat in de blinde steeg
St. Eustache achter de slachtplaatsen. Hij keerde huiswaarts in
gezelschap van een knecht, die een lantaarn voor hem uitdroeg.
Bij de houten brug aan het einde van de Poissonnierestraat werd
hij plotseling overvallen door vijf mannen, dich zich in een boomgaard verborgen hadden gehouden. De knecht werd neergeschoten,
toen hij zijn meester te hulp snelde. Sanson trok zijn kort breed
zwaard, maar kon er geen gebruik van maken, doordat hij van
achter werd beetgepakt, op den grond geworpen en stevig gebonden,
met een handigheid die bewees, dat de aanranders hun yak
verstonden.
Een reusachtige kerel in een soort pij gekleed, nam hem op zijn
schouders en de bende sloeg den weg naar de velden in. Bij de
Grange-Bateliere hielden ze stil. De groote kerel maakte een
zak los, die hij als een Bandelier om zijn schouders droeg, trok dien
zijn gevangene over het hoofd en dwong hem tusschen twee mannen verder te loopen.
Men was nu weer in de bewoonde wereld. Sanson rook door den
zak heen de geur van gebraden vet, de typische lucht van Parijsche
eethuizen. Een valdeur ging open en dicht. Men stapte een ladder
af. Een woest rumoer, schreeuwen en lachen drong van beneden
tot hem door. Hij hoorde roepen : De beul! De beul! en als antwoord
daarop gejuich en handgeklap.
Toen gebood een stem stilte en dat „de ambtenaar des konings"
losgebonden moest worden. Uit de voorzorgen waarmee dit alles
geschiedde maakte Sanson op, dat het niet om zijn leven te doen
was, maar toen hij de oogen vrij had, zag hij, dat hij te midden van
de meest beruchte bandietenbende der stad verzeild was geraakt.
Daar zaten kerels en vrouwen in mooie, wilde groepen te spelen,
te drinken, de koppen bijeen om een walmende lamp. Dieven, straatroovers, bedelaars die hondsdolheid simuleerden en dat slag van yolk
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dat voor een moord niet terugdeinst, de voorvaders van de latere
apachen met hun troebelen aanhang. Decor: een welvende kelderruimte, waarvan de diepte verloren ging in walmend duister. Een
paar tonnen, wat lage banken, rossig-flikkerende pitten in ijzeren
lampen vormden passende stoffage voor dit lugubre gezelschap.
Sanson de Longval was vast besloten geen angst te toonen. Hij
wilde juist het woord nemen om te vragen wat dit alles te beteekenen had, toen een oud man hem met een gebiedende handbeweging
het zwijgen oplegde. Sanson was een oogenblik geimponeerd.
Een merkwaardige, fantastische verschijning!
Van een ouderdom die de uiterste grenzen reeds voorbij scheen:
een vale, verdorde, verschrompelde huid, diepe groeven en tallooze
bewegelijke rimpels. Armen en beenen waren schraal, lang, dor,
de romp gebogen, zoodat hij zittend jets van een wanstaltigen dwerg
had. Maar zijn stem, zijn lach, zijn bewegingen schenen jong, krachtig, levendig, zijn oog had niets verloren van den glans uit den tijd,
dat de man uitgaats op veroveringen. Een dwingende geconcentreerde
wil beheerschte dit wonderlijke wezen. En die wil ging onweerstaanbaar uit tot anderen.
Hij was zoo verdiept geweest in zijn spel, dat hij zijn pruik had
afgenomen, zoodat zijn kale schedel glimmend de aandacht trok.
Een mooi, groot, rossig meisje naast hem hield de pruik op haar
hand vast, zooals de jager een valk draagt op zijn vuist.
Hij had blijkbaar verloren, smeet de kaarten door elkaar met een
gasconschen vloek die eerbied afdwong, wendde zich tot Sanson
en vroeg hem of hij werkelijk de beul was.
— Ja, antwoordde deze ruw, — Wat wil je van mij? Lui van
jullie slag tracht mij meestal te ontloopen in plaats van mij te
zoeken!
— Cap de dious, was het wederwoord, — ik bezweer U, dat
mijnheer zich in ons vergist.
— Wat wilt U dan? Waarom ben ik als* gevangene hierheen
gesleept en heb jullie mijn knecht vermoord?
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—

Dat zijn kleinigheden zonder gewicht. We zullen spijkers met

koppen slaan, waarde heer. We hebben Uw diensten noodig. Er is
hier iemand die ter dood veroordeeld is en wij willen niet ingrijpen
in Uw rechten en plichten. We zullen U dien man uitleveren en
we hopen dat ge ons niet de eer zult weigeren, getuigen te zijn van
Uw bekwaamheid.
—

Veroordeeld? riep Sanson en lachte luidkeels, — veroordeeld?

Door wie? Door het parlement of door den chef van de politie?
U bent zeker de griffier van het hof en zult zeker wel het vonnis
in optima forma willen voorlezen? Waar zijn de stukken, waar is
het bevel tot executie, dat ik dadelijk mijn menschen kan opdragen
het zwaard te slijpen?
—

Mijnheer ! Ik zeg U, dat verzet van Uw kant nutteloos is.

Deze heeren hier hebben besloten, zich het genoegen van een executie
niet te laten ontgaan. U kunt Uw woordenvloed sparen. Daar zijn
we niet van gediend. Overigens kunnen wij U allemaal verzekeren,
dat de persoon in kwestie niet minder schuldig is dan de personen,
die gewoonlijk door U naar de andere wereld geholpen worden.
—

Mijn zwaard is het zwaard der wet. Ik kan het tegen

maar het zal nooit

U trekken,

voor U zijn dienst doen. Als er gemoord moet

worden, neem dan Uw dolken. Die zullen niet weigeren.
Een gemor van woede zwol aan uit den troep. Maar de grijsaard
wenkte met de hand en het werd weer stil.
Twee kerels stootten nu tegen een reusachtig vat, waarvan de
bodem als een deur draaide, en trokken er een geketend, kreunend
menschelijk wezen uit te voorschijn, dien ze bij de voeten naar
voren sleepten.
Sanson had moeite de gezichtstrekken te onderscheiden.
De chef kwam naderbij, hield een lamp vlak voor het gezicht
van den ongelukkige en vroeg Sanson of hij hem herkende.
Het was de bedelaar met zijn zwerend been en zijn mooie dochter,
wel bekend van de Notre Dame de Bonne-Nouvelle. Hij was veranderd, gebroken, de oogen ontstoken, de wangen als doorgroefd
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door stroomen van tranen. Zijn schouders sidderden telkens in
krampachtig huiveren. In schichtigen angst keek hij rond. De zwerende wond op zijn been was verdwenen, zelfs geen lidteeken zichtbaar door de gescheurde lompen.
— Mijnheer, zei de hoofdman, — deze man heeft zijn broeders
bestolen. Het is een eerbiedwaardige gewoonte in de familie, waarvan ik de eer heb het hoofd te zijn, dat een deel van alle verdiensten
ter zijde wordt gelegd voor slechte tijden en voor hen die tegenspoed
in hun zaken hebben gehad. Dit geld had ik toevertrouwd aan dezen
man en hij heeft het verduisterd. Toen ik hem rekening vroeg,
bleek zijn beurs zoo leeg als de hersens van een ratichon (abbe).
De gevangene gaf toe door het hoofd te buigen op de borst.
— Ellendeling! Evenals ik heb jij je plaats zelf gekozen onder
ons, bedelaars. Je kende de wetten waaraan ieder moet gehoor-

zamen! Je weet ook welke straf er staat op verraad!
— De dood. De dood! riepen de anderen. — Dood aan den hondenzoon. Dood aan den dief! De chef gebood stilte.
— Je hebt den dood verdiend. En je zult sterven. Maar ik wil
je de folteringen besparen, die hem meestal nog erger maken.
Een jonge vent gaf den stumper een trap in zijn lenden.
— Wees oprecht in je laatste uur, ging de ander voort, — en
bij de vriendschap die ik vroeger voor je had, ik zweer je, dat je
niet gefolterd zult worden, maar biecht op, wat heb je uitgevoerd
met het geld van deze menschen?
— Dat heb ik al gezegd, hoofdman, ik heb het er door gelapt.
— Je liegt. De duivel wordt kluizenaar als hij oud is. En jij bent
een vrek, sedert je grijze haren hebt. Je liegt, zeg ik je! Je hebt
het geld ergens begraven.
Sommigen wilden hem te lijf. Maar de chef voorkwam het. Tegen
Sanson ging hij voort:
— En, mijnheer de Longval, is deze kerel voor U niemand anders
dan de bedelaar van de Notre Dame de Bonne Nouvelle? Kijkt
U hem eens goed aan!
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Onderstroom van herinnering drong naar bewustwording omhoog
in Charles Sanson. Het greep hem aan: die beide mannen, die verwelkte koppen, die verbruikte lichamen .... en plotseling herleefden
order de perkamenten rimpels twee jeugdvrienden, twee makkers
uit zijn militairen tijd.
— Blignac! Paul! Jullie hier temidden van deze ....
Blignac liet hem niet uitspreken:
— Mordives! mijnheer de Longval, het schijnt me toch, dat wij
elkander niets te verwijten hebben. Al loopen onze wegen uiteen,
we hebben alle drie een mooie carriere gemaakt.
De onbeschaamdheid van Blignac was bekend. Sanson weigerde
de uitgestoken hand.
— Het zou misschien aardig zijn, nog eens te praten over veertig
jaar geleden. Maar daarvoor heb ik U niet hier laten komen. U
moet Uw neef Paul Bertaut laten bekennen, waar hij het geld
gelaten heeft.
Sanson was neergeknield bij zijn neef. Hij had medelijden met hem
en trachtte hem tot berouw en bekentenissen te brengen. Maar
vergeefs. De oude bedelaar bleef op zijn stuk staan: hij had het geld
verdaan, verkwist. Hij wilde ster y en, met rust gelaten worden,
boeten voor zijn schuld. Maar toen zijn dochter ter sprake kwam,
dat meisje dat Sanson in verdacht gezelschap had gezien, en Blignac
vloekend schreeuwde:
— Mordious, kerel, je dochter heeft je bestolen! Waarom zeg je
dat niet. Zij heeft je laten zitten en het geld meegenomen!
Toen trachtte hij haar te verdedigen met een kracht en een liefde
die wel bewezen, dat nog niet alles in hem gedood was. Maar hiermee was ook het geduld van de bende ten einde. Zelfs Blignac
voelde, dat hij zijn ouden spitsbroeder, wiens ongeluk hij feitelijk
op zijn geweten had, niet langer kon sparen.
Sanson merkte de onrust en hun verlangen naar emotie:
— Zul je niets doen om hem te helpen? vroeg hij.
Het gezicht van Blignac verbleekte wel even, er trok lets om
Beulen van Parijs. I.
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zijn oogen. Hij aarzelde een oogenblik. Maar de bende was al zoo
dicht opgedrongen, dat het prestige moeilijk meer te bewaren was.
— Basta! een beetje vroeger of later op onzen leeftijd, wat doet
het er toe?
De gespannen kring om het drietal brak en een dertig handen
strekten zich uit naar den gebonden man op den grand.
Sanson deed nog een poging zijn neef te beschermen, maar dat
bezorgde hem een vuistslag op de slaap, waardoor hij voorover
sloeg en voor dood bleef liggen. Een nevel kwam over zijn oogen,
het gehuil en gejoel joeg over hem heen, als van de golven tegen
de rotsen van de Normandische kust.
Hij kwam weer tot zich zelf door een afgrijselijken gil : de bandieten waren begonnen, Paul Bertaut te folteren. Aan een pan
met gloeiende koolen verbrandden zij de voetzolen van hun slachtoffer. Sanson wilde opspringen, maar het lukte niet. Weer viel hij
neer tegen den muur, zijn ooren dichtstoppend am niets te hooren.
Tegenover de vreeselijke werkelijkheid vergat hij al wat er gebeurd
was en voelde alleen opnieuw de vriendschap die hem vroeger
verbonden had met den jongen, idealistischen officier van het
regiment de la Boissonniêre. Het was de stem van een broeder in
stervensnood, die tot zijn hart doordrong. En weer richtte hij zich op
en moest den blik wenden naar de plek waar in een rood-geblakerde
kring van mannen en vrouwen, die niets menschelijks meer hadden,
een levend lichaam zich krampachtig wrong in gekmakende, fantastische folter-bedenksels. De paria's van dien tijd, voortdurend
in angst levend voor de straffen der officieele gerechtigheid, kenden
methoden en details van een helsche verfijning, die de inquisitie
in scherpzinnigheid en wreedheid verre overtroffen.
De reuk van het verbrande vleesch werd zoo doordringend, dat
menigeen het hoofd moest afwenden. Een vrouw viel in onmacht.
Bertaut echter hield de onschuld van zijn dochter vol. En toen de
ongelukkige menschelijke machine begon te verzwakken, toen de
woelende messen door de pijn den waanzin vrij spel lieten, ver-
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loochende zich zijn vaderliefde niet.
Blignac schreeuwde dat het nu uit moest zijn. Het lukte, gehoorzaamheid af te dwingen. Een haak aan de zoldering moest dienen
voor galg. Er werd een touw aan bevestigd. Paul Bertaut kreeg
den lus om zijn hals en hij werd opgetrokken. Maar het touw, dat oud
en rot was, brak en de arme kerel viel op den steenen vloer. Terwijl
hij trachtte weg te kruipen met de zielige angst van een muffs die
de kat al half dood gebeten heeft, maar die nog probeert weg te
komen, kwam een der beulen op een denkbeeld:
— Het is een edelman. Hij behoort te sterven door het zwaard,
niet door den strik!
Een van de blokken, waarop de vaten stonden, werd als blok gebruikt. Men dwong Bertaut zijn hoofd erop te leggen en de krachtigste van de bende nam een soort groot slagersmes en bracht
den ongelukkige daarmee een slag toe in den nek.
Maar hetzij onhandigheid, hetzij opzet : er ontstond een gapende
vleeschwond, zonder dat de halswervels of de halsslagader werden geraakt.
Voordat iemand er op verdacht was, sprong de delinquent op,
verscheurde zijn boeien met door doodsangst verdubbelde krachten
en begon als een waanzinnige in de ruimte heen en weer te hollen.
De vrouwen gilden en bedekten haar gezichten, de mannen liepen wild dooreen, bezeten door een breidellooze dronkenschap,
terwijl de getroffene, stroomend van bloed, met een stem die niets
menschelijks meer had, brulde, dat iemand hem den dood zou geven.
Toen herkreeg Sanson de Longval zijn krachten, hij vergat alle
gevaren die hem omringden, trok den degen van Blignac uit de
scheede en wachtte Bertaut af, die op hem toeijlde. Een oogenblik
later suisde het wapen door de lucht en de oude bedelaar stortte
als een blok hout neer, zonder een enkel geluid. Maar meteen vloog
de degen ten tweeden male omhoog en doorboorde de borst van den
man, die zich verbeeld had beulenwerk te kunnen doen.
Maar daarmee was Sanson ook aan het einde van zijn kracht.
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Een nevel dekte zijn oogen en zwaar viel hij neer.
Den volgenden morgen brachten boeren die met levensmiddelen
naar stad gingen het lichaam van den scherprechter naar zijn woning.
Ze hadden hem in een drooge sloot gevonden en daar hij nog scheen
to ademen, legden ze hem op hun wagen. Een geneesheer verklaarde,
dat hij door een beroerte getroffen was en toen hij hem ader wilde
laten, merkte hij, dat dit reeds was geschied.
Een locale verlamming was het gevolg van dit avontuur en zoolang die duurde, kon Sanson niet spreken, zoodat de gebeurtenissen
van dezen nacht verborgen bleven.
Niet lang daarna trok de oude man weg uit Parijs, maar lang
duurde zijn rust niet, want in 1703 kwam eindelijk de dood, waarnaar hij reeds zooveel jaren had verlangd.

VIII.
DE GRAAF DE HORN.
De zoon van Sanson de Longval, die Charles heette evenals zijn
vader, aanvaardde het ambt in September 1703, nadat hij het
reeds vijf jaren had waargenomen. Hij had het zachte, ernstige
karakter van zijn moeder Marguerite Jouanne geerfd. In 1707
trouwde hij met Martha Dubut, de zuster van zijn stiefmoeder.
Charles Sanson II deed wat hij kon om zijn vrouw het treurig bestaan, dat hij haar had aan te bieden, zoo aangenaam mogelijk te
maken. Het ambt van „ambtenaar der hooge werken" was in dien
tijd zeer winstgevend. Alleen aan rechten en percenten ontving
hij nooit minder dan zestigduizend livres, zoodat hij haar alle gemakken en weelden verschaffen kon. Hij woonde niet 'anger in het
oude huffs, maar had een mooie bezitting in de Poissonnierestraat,
een groot „hotel" met uitgestrekte tuinen, schilderachtig aangelegd,
waarvan een gedeelte werkelijk een park genoemd kon worden.
De groote tuinen van dien tijd vergoedden den menschen het wonen
in de stad volkomen, iets wat van de moderne stedelingen niet
gezegd kan worden.
Charles Sanson leefde hier teruggetrokken, nederig en stil, trachtte
te vergeten de verschrikkingen van zijn beroep. De eerste jaren
lukte dat wel. Veel bizonders melden de mêmoires niet. De dood
van Lodewijk XIV bracht veel verandering. Frankrijk was vernederd en geruineerd.
De nieuwe regeering begon met het instellen van een rechtbank
tegen de nieuwe rijken. Een kleine vijf duizend kapitalisten van dien
tijd moesten rekenschap afleggen van de herkomst hunner rijk-
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dommen. Foltering, galeien, dood en bovenal confiscatie der goederen waren de gewone straffen. Men zegt, dat hierdoor een tachtig
millioen livres in de schatkist vloeiden, maar de rest kwam terecht bij
de ambtenaren van het hof en hun helpers. Het yolk kreeg het door
deze processen niets beter. Wel vielen er veel doorluchtige hoofden,
want de regent hield ervan „het recht zijn loop te laten". Daarbij
kwamen de schandalen van de orgien in het Paleis Bourbon, die
de korte populariteit van den regent ook in breede kringen der
bevolking vernietigden.
Allerlei intrigues, waarbij de Spaansche koning Philips V en
Alberoni een rol speelden, maar ook de beruchte abt Dubois, eerste
minister en raadgever van den regent, maakten die jaren van Frankrijk een speelbal in de handen van baatzuchtige en heerschzuchtige
diplomaten.
In den avond van 23 Maart 1720 wandelde Charles Sanson alleen
in zijn tuin, toen een lakei een dame aandiende. Verwonderd over
zulk laat bezoek, haastte hij zich naar de ontvangsalon. Hier wachtte
een zwaar gesluierde dame, die toen de lakei de kaarsen wilde aansteken, met opgewonden stem zei:
— Als het U hetzelfde is, mijnheer, laat dan geen licht aansteken.
Ik heb maar weinig te zeggen en het licht vermoeit mijn oogen.
Sanson meende de juistheid van dit argument te moeten betwijfelen en vroeg :
— Kunt U mij ook zeggen, mevrouw, waaraan ik de eer van dit
bezoek te danken heb? Het moet wet iets bizonder droevigs zijn.
Zij was jong, mooi, met uitgelezen smaak en kostbaar gekleed.
De memoires spreken van een „ivoor-blank voorhoofd, goddelijkfijn geteekende wenkbrauwen, groote oogen vol smachtend begeeren,
voile, maar nobele lippen, die volgens Lavater een teeken van
zinnelijkheid zijn."
— 0 ja, riep ze uit en liet haar tranen den vrijen loop. Gelooft U, dat ik genade voor hem zou kunnen krijgen? Een kind
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van twee en twintig. Zij hebben zijn ondergang gezworen. Ze
willen hem aan U overleveren! Aan U! — 0, het maakt me
gek. 1k kom juist uit dat verwenschte Palais Royal, uit dat hol
van gemeenheid en uitspatting.

0,

ze maakten mij razend, alle

drie: die lage knecht van een abt, die groote stommeling van een
Schot en die cynische regent, die zich verbeelden, dat ze hun
valsch geld good kunnen maken door het te doopen in het bloed
van dat ongelukkige kind. 0, het zijn lafaards.
—

Neemt U me niet kwalijk, mevrouw, maar over wie en wat

spreekt U?
—

Wat, ken je ze niet? Dubois, Law en Orleans! Die ken je toch.

Ze zullen je nog genoeg werk bezorgen, als je niet oppast !
Eenigszins beleedigd door die opgewonden gemeenzaamheid
merkte Sanson op :
—

1k ben maar een arme officier des konings en van zijn parle-

ment. 1k bemoei me niet met de daden der groote heeren.
—

1k heb gebeden, gesmeekt. Alles vergeefs. Ze wilden niet

eens luisteren. Spraken van redenen van staat, financial, bankroet,
enz. Maar ik zal me wreken.
Ze stond op en begon opgewonden heen en weer te loopen, waarbij
mantel en sluier vielen, zoodat haar stralende schoonheid zichtbaar werd.
—

Je ziet, ik heb me mooi gemaakt om hem te bekoren, om

eenigen invloed te hebben op dien hertog, die door uitspattingen
en een woest Leven geheel ontzenuwd is. Maar zijn zinnen zijn even
dood als zijn hart. Jij bent de eenige, die dat rampzalige kind kan
redden. Je zult hem redden, niet waar?
—

Mevrouw, antwoordde Charles Sanson bedroefd, — ik kan

redden noch in het verderf storten. 1k ben geen hertog, geen minister,
geen rechter, ik ben niet eens mensch. lk ben alleen maar een arm,
een zwaard, die door een anderen wil dan den mijne in beweging
wordt gebracht. De regent heeft het recht van gratie in naam des
konings. 1k heb alleen het recht te dooden.
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— Maar je kunt hem laten ontsnappen. Er worden maatregelen
genomen om hem te helpen op weg van de Conciergerie naar het
Greveplein. Weet je eigenlijk, om wien het gaat? Het is de graaf
Antonie de Horn, een jonge man van nauwelijks twee en twintig.
Ze zeggen, dat hij een Jood heeft vermoord in de Rue Quincampoix
om hem een portefeuille of te nemen. Het is niet waar: een Piemontees heeft 't gedaan.
— Ik vermoedde al wat Uw bedoeling was, mevrouw. Maar het
is mijn plicht het vonnis van het parlement uit te voeren. Ik zal
niets meer, maar ook niets minder doen. Als er een poging gedaan
zal worden hem te redden, heb ik me daar niet tegen te verzetten,
noch hulp te verleenen. Ik ben niet alleen ongevoelig, maar ook
onbewogen, dat is onbewegelijk. Ik zal de hand niet slaan aan dien
jongen man, voordat iedere menschelijke hoop vervlogen is.
— 0, dank, dank. Ik wist wel, dat jij niet zoo onmenschelijk
zoudt zijn als die anderen. Jij bent de beul, is 't niet? En die anderen,
de regent van Frankrijk, een minister, een controleur-generaal der
financien, die hebben geen hart. Jij wel. Hier, neem deze beurs,
die bevat honderd louis en de dag na de redding kun je me komen
vragen wat je wilt. Je zult voldaan zijn.
Sanson weigerde:
— Houd Uw geld, het is niet aan mij hem te doen ontsnappen.
Ik word door den koning betaald voor mijn werk, als de soldaten
hem doen ontsnappen, des te beter voor U. Ik zal niet ingrijpen.
Maar anders moet ik den doodelijken slag toebrengen. Meer kan
ik niet voor U doen.
— Als er dan geen redding mogelijk is, smeek ik je, beloof me,
hem mijn naam in het oor te fluisteren op het oogenblik dat hij voor
God verschijnen moet. Zeg hem, dat ik tot het laatste oogenblik
voor hem heb gebeden.
— Mevrouw, Uw wenschen zullen vervuld worden. Als deze
hand gedwongen mocht worden hem te dooden, zal zij trachten
de doodsangst te verkorten.
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Eenige oogenblikken later reed de onbekende weg. Sanson luisterde
naar het wielgeratel, dat zich snel verwijderde.
De graaf de Horn was van hoogen adel en verwant aan meer
dan een europeesch vorstenhuis. Hij was kapitein in Oostenrijkschen
dienst geweest en leefde sedert eenigen tijd in Parijs. Het waren
de jaren van Laws finantieele successen. ledereen van hoog tot
laag was aangetast door de speculatiewoede en gelddorst, die tot
in Amsterdam slachtoffers maakte. (Men herinnere zich Langendijks
geestige hekeldichten: Arlekijn Actionist en Quincampoix of de
Windhandelaars). Zoo zou ook de jonge, elegante graaf van Horn
in een café van de beroemde Rue Quincampoix een joodschen
effectenhandelaar hebben beroofd en vermoord. Deze zaak baarde
groot opzien in Parijs wegens den hoogen rang en stand van den beklaagde. Zoodra hij in de Conciergerie was opgesloten, openden zijn
machtige familieleden een krachtige campagne om hem te redden.
Alles te vergeefs : het proces werd met ongewone snelheid gevoerd.
En op den dag van de uitspraak waren zeven en vijftig personen,
alien verwanten van den beklaagde, naar het paleis van Justitie
getrokken, hadden zich opgesteld in de wandelgangen en toen de
leden van het gerechtshof voorbijkwamen, deze zeer opzettelijk
en officieel gegroet, om het slachtoffer in de lankmoedigheid van
het hof aan te bevelen. Deze manifestatie bleef volkomen vruchteloos, ofschoon de eerste namen van den franschen en vlaamschen
adel prijkten onder de manifestanten. Het vonnis luidde, dat de
graaf Anton Joseph van Horn met zijn beide medeplichtigen, de
heer de Milhe en een onbekende in contumaciam veroordeeld werden tot radbraking bij levenden lijve en op het rad gebonden te
worden tot het intreden van den dood.
Ook een uitvoerig smeekschrift onderteekend door vele klinkende
namen had niet de gewenschte uitwerking: de regent bleek onverbiddelijk. Het eenige wat men bereikte was een verandering
van de straf : hij zou onthoofd worden in plaats van geradbraakt.
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Over de oorzaken van deze hardheid deden tal van geruchten de
ronde. Men sprak van een persoonlijke rancune. De jonge elegante
graaf van Horn had nog al wat galante successen te boeken. De
zeden waren vrij los aan het hof van Philippe van Orleans en menige
schoone zou zich niet onverschillig betoond hebben tegenover den
jongen buitenlander. Zelfs de naam van Madame de Parabêre werd
in dit verband genoemd. De regent zou den jongen man aangetroffen hebben in een niet geoorloofde conversatie met de bekoorlijke
markiezin. De regent zou toen gezegd hebben:
— Vertrek! — Waarop Horn ad rem zou hebben geantwoord:
— Monseigneur, onze voorouders zeiden in dit geval: laat ons
vertrekken!
Maar ook Law en Dubois waren Horn niet vriendelijk gezind:
het crediet van de aandeelen der Koninklijke Bank en Mississipi
begonnen te dalen en beide heeren wilden trachten door ongehoorde
strengheid tegen geldmisdaden het geschokte vertrouwen te
herwinnen.
Eenige dagen later kwam ook de markies de Crequy de welwillendheid van Charles Sanson inroepen. Deze had al de reddingspogingen georganiseerd en wist niets van de beraamde bevrijding op weg
naar het schavot, waarvan de markiezin de Parabere gesproken had.
Hij vertrouwde echter vast op de beloften van den regent wat
betreft den vorm der executie.
Hierin zou hij echter bitter worden teleurgesteld. Kort na het
vertrek van den markies werd Charles Sanson het bevelschrift
overhandigd, dat hij den graaf de Horn den volgenden morgen om
zes uur moest afhalen aan de Conciergerie om hem naar de folterkamer te brengen en vervolgens naar het Greveplein, alwaar hij
volgens het oorspronkelijke strenge vonnis van het parlement geexecuteerd moest worden.
Sansons vermoedens bleken juist : de regent had zijn gegeven
woord gebroken: Law en Dubois hadden het gewonnen van Saint
Simon, Crequy en den geheelen adel. Het bevel bevatte niet eens
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de geheime restrictie van het „retentum", waardoor het slachtoffer de ergste pijnigingen bespaard bleven en de beul verlof kreeg
tot worging voor het breken der ledematen. Sanson was ontdaan,
hoe kon hij nu zijn belofte aan madame de Parabere houden?
Dien nacht bad Martha Dubut voor haar man, hem steunend
en sterkend door haar toewijding, terwijl hij in angst en beven
den treurigen morgen afwachtte.

Er wachtte een groote menigte voor de Conciergerie, toen Sanson
met zijn lugubere kar voor kwam rijden. Hij ging naar binnen en
werd in een laaggezolderd vertrek gelaten, waar Horn en Milhe
juist gefolterd waren. Beiden werden afschuwelijk verminkt, want
men was gegaan tot de achtste wig-indrijving. De graaf de Horn
zag erg bleek, maar scheen niet uitgeput of terneergeslagen. Hij
keek rond en maakte drukke, nerveuze bewegingen, hij sprak hardop
allerlei dingen zonder zin, zoodat zijn zenuwstelsel in hooge mate
geschokt bleek en men zelfs aan zijn verstand kon twijfelen. Het
noodlottige uur brak aan. De twee veroordeelden werden naar de
kar gedragen, loopen konden ze niet wegens hun verminkte beenen
en voeten.
Sanson zette zich naast den jongen graaf en trachtte hem te
troosten:
—

Er zijn velen, die zich voor U interesseeren, vooral een dame

is er, die op het oogenblik voor U bidt. Zij heeft veel invloed. Zij zal
niet werkeloos blijven. lk heb haar gezien, overstelpt van verdriet .. ..
—

Haar naam! Haar naam! viel hij driftig in de rede, zonder

zich er om te bekommeren, dat hij gehoord kon worden.
—

De markiezin van Parabere, fluisterde Charles Sanson. — Wie

weet, misschien komt er nog een tegenorder.
—

Nee, o nee, als ze mijn leven hadden willen redden, dan zou-

den ze me niet zoo toegetakeld hebben, antwoordde hij en keek
naar zijn verbrijzelde voeten,
—

Een stoutmoedige onderneming kan U redden. lk heb beloofd
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mij niet te verzetten, als er iets gebeuren mocht....
Maar Sanson geloofde zelf niet meer aan deze mogelijkheid.
Onder de menigte die de straten vulde, zag hij niets dan vijandige
gezichten en men naderde reeds bedenkelijk dicht het plein waar
de houten stellage wachtte.
De graaf begreep dit ook. Hij keek Sanson aan met een
bilk die scheen te zeggen: Zie je weI dat je mij voor den mal
houdt?
— Ik bezweer U, dat madame de Parabêre beloofd heeft ....
— Zeg aan mevrouw de Parabêre dat ik haar vergeef en dat
ik als edelman zal weten te sterven.
Het plein was bereikt. Sanson nam zijn jeugdig slachtoffer op
de armen en als een tweede Aeneas droeg hij hem de treden van
het schavot op. Hij koesterde nog iets als een vage verwachting
in zijn hart, dat de vrienden op het zien van deze liefdedaad moed
zouden vinden tot een laatste wanhopige poging tot bevrijding.
Intusschen fluisterde hij hem toe, dat hij zou verklaren nog bekentenissen te willen doer'. Maar de arme jongen begon weer
wartaal te spreken en scheen zijn beul niet te verstaan, zelfs niet
te hooren.
— Ik zal mijn Leven duur verkoopen. Geef me wapens....
wapens.... Men kan mij geen wapens weigeren....
TerwijI de beulsknechten hem op het rad bonden, sprak dokter
de Sorbonne hem toe:
— Mijn zoon, doe afstand van Uw gevoelens van haat en woede
en wraak, die Uw laatste oogenblikken vertroebelen. Denk aan God.
Hij is de Schepper van alle gerechtigheid. Hij zal dezen wreeden
dood verzachten, indien ge met een deemoedig en berouwvol hart
tot Hem komt. Ik zal bidden.
Deze woorden schenen hem te kalmeeren. Zijn lippen bewogen
en hij verdiepte zich in het gebed met den dokter.
Nu nam Sanson een besluit, dat zeker indruischte tegen zijn
plicht, maar dat ingegeven werd door de herinnering aan zijn
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beloften. Had de regent zijn woord niet gebroken? Ontsloeg hem
dat niet van de stipte uitoefening van zijn ambt? Gaf hem dat
geen recht zijn woord als beul gestand te doen? — Hij reikte de
ijzeren staaf, die voor het breken der beenderen diende aan Nicolas
Gros, zijn oudsten en meest vertrouwden helper, nam het dunne,
sterke koord, dat gebruikt werd voor de geheime toepassing van
het retentum, sloeg het de Horn om den hals en op het oogenblik,
dat Gros den eersten slag toebracht, trok hij den lus dicht, zoodat
hem de ontzettende pijnen bespaard bleven door een snelle afdoende worging. Intusschen stootte de Milhe wilde kreten uit,
terwijl de slagen op zijn lichaam neerkwamen. Zijn flinkheid
en zijn berusting waren geheel verdwenen. De arme dokter de Sorbonne wischte hem het zweet van het voorhoofd en goot water
tusschen de droge lippen. Maar de afschuwelijke pijniging duurde
voort.
Tot Charles Sanson besloot, er een einde aan te maken.
— Genoeg voor vandaag, riep hij Gros toe, — geef hem den
genadeslag.
Gros gehoorzaamde en verpletterde de borstkas. Maar hij
gluurde daarbij angstig naar den officier, die namens de regeering
de executie bijwoonde op het bordes van het raadhuis. Deze, gewoon aan dergelijke vertooningen, scheen echter niets bizonders
te zien.
Kort nadat alles afgeloopen was, reed een karos, door zes paarden getrokken, voorafgegaan door een pikeur en gevolgd door zes
lakeien in groot livrei, het Greveplein op. Het was de hertog de Croy
d'Havre, wiens blazoen duidelijk zichtbaar was op de portieren
door het zwarte crepe heen. Nog drie equipages volgden, eveneens
bekleed met rouwfloers. De raampjes waren geheel gesloten,
zoodat de inzittenden niets konden zien van het schouwspel en zij
ook zelf niet gezien konden worden. Toch wist het yolk al spoedig,
dat het de prins de Ligne waren, de hertog de Rohan en een Crouy.
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Plotseling verschenen met groot rumoer nog twee rijtuigen. Uit
een ervan stapte de markies de Crequy in de uniform van kolonel
en inspecteur-generaal der koninklijke troepen. Hij droeg de ordeteekenen van het Gulden Vlies, het grootkruis van St. Louis en
St. Jean van Jerusalem op de borst. Hij liep met snelle forsche
passen over het plein in de richting van het schavot. De menschen
gingen eerbiedig op zij voor dezen grooten heer, peetkind van
Lodewijk XIV.
De vertegenwoordiger der regeering trok zich terug, zoodra hij den
markies in het oog kreeg. En hiermede was de droevige plechtigheid ook officieel afgeloopen.
De markies kwam recht op Charles Sanson toe en vroeg hem
met strengen toon:
— En hoe hebt ge Uw beloften gehouden, mijnheer?
— Monseigneur, antwoordde Charles Sanson, — om acht uur
van morgen leefde de graaf de Horn niet meer, de staaf van mijn
knecht heeft op een lijk geslagen. Dokter de Sorbonne bevestigde
deze verklaring en de markies toonde zich tevreden. Het lichaam
werd losgebonden en in een van de rijtuigen gebracht. Het was
dermate verminkt, dat de ledematen er bijhingen. Crequy steunde
eigenhandig een der beenen, dat met een paar bloedige lappen huid
bijna losliet van den romp. De stoet reed nu naar het hotel van de
gravin de Montmorency-Logny, geboren Horn; het stoffelijk overschot werd hier gekist en met groote pracht opgesteld. Het
bleef daar acht en veertig uur, omgeven door een talrijke geestelijkheid.
Omtrent de schuld van den graaf de Horn werd verteld, dat het
niet in de bedoeling had gelegen den Jood te vermoorden en uit te
plunderen, maar dat de jonge graaf een aanzienlijk bedrag aan bankaandeelen terugwilde, dat hij den Joodschen handelaar had toevertrouwd. De man had geloochend lets ontvangen te hebben. Het was
tot handtastelijkheden gekomen en daarbij had Horn met een mes
gestoken, waardoor een onschuldige schouderwond was ontstaan.
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De heer de Milhe zou den moord hebben begaan en de effecten
bemachtigd. Dat was alles geweest.

Charles Sanson zond een haarlok van het slachtoffer aan de
markiezin met de woorden:
Het beloofde aandenken.

IX.
CARTOUCHE.
15 October was een feestdag voor Parijs. De geheele bevolking
was op de been. Op de promenades, in de winkels, de cabarets, de
salons, overal was er maar een onderwerp van gesprek en er waren
nog talloozen, die het niet gelooven wilden :
— Cartouche is gepakt!
Het „Journal de Barbier" schreef :
„Groot Nieuws in Parijs. Wij schreven reeds vroeger over
Cartouche, den befaamden roover, die overal gezocht werd,
maar dien men nooit heeft kunnen arresteeren. Sommigen geloofden niet aan zijn bestaan, dachten dat het een sprookje
was om kinderen bang te maken. Maar hij leeft wel degelijk.
Hedenmorgen te elf uur is hij gevangen genomen. Nooit is een
misdadiger grooter eer te beurt gevallen .... Hij was dien nacht
gaan slapen in een kleine herberg, in het bed van den eigenaar,
met zes pistolen op tafel. Men omsingelde het huis, drong binnen,
de bajonet op het geweer. Men greep hem in zijn bed. Hij werd
geboeid," enz.
Cartouche was de koning der dieven en hij is de geheele achttiende eeuw door het ideaal in dit opzicht gebleven. Het was in
de jaren van het regentschap, zoo tusschen 1715 en 1725 een treurige
tijd in Frankrijk. Men zei dat de eene helft van het yolk de andere
helft bestal en uitplunderde. Het regentschap was een tijd van
overgang. De strenge autocratie van Lodewijk XIV verloor haar
kracht met zijn dood en de ascetische levenswijze aan het hof
gedurende de laatste jaren moest wijken voor ongebreidelde genot-
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zucht en levensvreugde. Gelukzoekers, spelers, ontembare losbollen, bereid hun doel ook door misdaad to bereiken, bevolken de
straten en huizen van vermaak in Parijs. Het banditisme viert
hoogtij. Cartouche is als het ware een symbool van dezen tijd. Hij
is half middeleeuwsch straatroover, half moderne flesschentrekker,
oplichter, zakkenroller, inbreker, handelaar in blanke slavinnen en
gentleman-dief. Sluwheid en geweldpleging zijn zijn wapens.
Zijn jeugd is in een mystiek duister gehuld. Weten doen we
daarvan zoo goed als niets. Omstreeks 1715 komt hij naar Parijs
en in korten tijd is hij gevreesd en berucht als hoofd van een bende,
die straten en landwegen onveilig maakt, overal tegelijk schijnt en
onachterhaalbaar blijkt. Deze bende was uitmuntend georganiseerd
op de wijze van een leger met rangen en graden, terwijl zijn spionnen
in alle kringen der maatschappij hun onzichtbaar werk deden en
zijn helers zaten in alle hoeken en gaten, tot in de winkels van
barbiers en chirurgijns. De politie stond volkomen machteloos
tegenover dezen staat in den staat. Men kon des avonds niet uitgaan zonder sterk geleide, in beschermde karavanen trok men over
bruggen of langs de Seineoevers. Hij was zoo vindingrijk, sluw en
sterk, de energie waarmee hij vermoeienissen doorstond zoo taai,
zijn intellekt zoo scherp en levendig, dat tal van andere benden
zich van zelf onder zijn leiding stelden. Tal van verhalen deden de
ronde in de salons, waarbij leden van den hoogsten adel en de rijke
burgerij betrokken waren. Hij werkte op de fantasie en de zucht tot
avonturen in de menschen en zonder twijfel was hij niet alleen de
meest gevreesde, maar ook de meest populaire man van Parijs.
Kostelijke staaltjes van zijn slimheid en durf, waarbij ook de
note gaie niet ontbrak waren algemeen bekend. Zoo werd eens de
kardinaal de Gesones, aartsbisschop van Bourges bij St. Denis
overvallen en uitgeplunderd. Maar de buit viel niet mee: het priester-kruis, de ring, tien louis d'or, een taart en twee flesschen tokayer,
die Zijn Eminentie gewonnen had van den heer de Breteuil. In
de koets zat ook een Jong en erg knappe abbe. De roovers hielden
Beulen van Parijs. I.
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dezen jongen man voor een dame in priesterkleed en toen Monseigneur zich over deze veronderstelling zeer gebelgd toonde, wees
Cartouche zijn mannen terecht met de woorden: Jullie moet eerbied hebben voor de heeren van de geestelijkheid. Weet jullie niet,
dat zijn Eminentie de tienden aan zijn boeren teruggeeft, wanneer
hun land door hagel geteisterd is? —
Ook galant kon hij zijn. Dat bewijst het geval van mevrouw de
markiezin de Beauffremont. Deze dame beschikte over vrijgeleiden
tegen roovers en dieven, onderteekend Cartouche. En dat kwam
zoo : toen zij een avond laat in haar boudoir zat te schrijven, kwam
er een gewapend man in een wolk van rook, zwaluwnesten en kalk
uit den schoorsteen vallen. De brandende kolen die hij door zijn
val over de tapijten rondstrooide, nam hij eerst met de tang op en
vroeg toen heel beleefd :
— Mag ik ook vragen, mevrouw, met wie ik de eer heb te
spreken?
— Mijnheer, stotterde de markiezin, ik ben mevrouw de Beauffremont, maar ik ken U niet. U schijnt geen dief, maar ik zou toch
wel willen weten, wat U midden in den nacht hier komt doen en
nog wel op die manier.
— Mevrouw, antwoordde de onbekende, — wilt U mij verontschuldigen. lk wist niet, wiens huis dit was. Maar misschien wilt
U wel de goedheid hebben, mij den weg te wijzen naar de straatdeur.
Tegelijkertijd trok hij zijn pistool en stak een kaars aan.
— Mijnheer ....
— Mevrouw, zoudt U U misschien wat willen haasten? — Hij
spande den haan van zijn wapen. — We zullen samen naar beneden
gaan en U zult de deur laten openmaken.
— Spreek zachter, mijnheer, zachter, de markies de Beauffremont
zou U kunnen hooren, fluisterde de arme vrouw, geheel van streek.
— Doet U een mantel om, mevrouw, het is erg koud.
Alles gebeurde, zooals de onbekende wilde. En toen hij verdwenen was en mevrouw een oogenblik op adem wilde komen in de loge
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van den portier, hoorde ze tegen het venster kloppen en de stem
van den onbekende zeggen:
— Amice, ik moest vannacht een paar kilometer afleggen over
de daken om te ontkomen aan de politie, die me achternazit. Krijg
het niet in je hoofd aan je meester te vertellen, dat ik de minnaar
ben van mevrouw, want dan krijg je met Cartouche te doen. En
overigens zal ik overmorgen nog van me laten hooren.
Mevrouw ging naar boven, wekte haar man, vertelde hem alles,
maar deze hield vol, dat het een booze droom of een nachtmerrie
geweest moest zijn.
Eenige dagen later ontving zij een brief vol verontschuldigingen
in den keurigen stip van een edelman dier dagen, met een •vrijgeleide voor zichzelf en haar familie en in een doosje een kostbare
diamant zonder zetting. De steen bleek twee duizend daalders
waard. Misschien is dit alles maar een anecdote, maar si non ê vero ...
Interessant is ook de volgende streek, waarvan de waarschijnlijkheid veel grooter is.
De luitenant van de politie zat te eten in zijn ambtswoning, toen een
koets de hofpoort kwam binnenrijden. Twee forsche lakeien stonden
achterop in scharlaken livrei met breed galon op alle naden. Een
stijf-deftig, oud beer stapte uit, stelde zich voor als een Engelschman
van hoogen stand en vroeg den commandant van de wacht te spreken.
Hij werd in de eetzaal gelaten, verontschuldigde zich, toen hij
den disch gedekt zag, hij had den luitenant maar een paar woorden
te zeggen. Hij sprak een Fransch, dat door een engelsche tong
geradbraakt leek, vertelde van een anonymen brief : bandieten
zouden dien nacht zijn woning overvallen .... en hij smeekte den
officier hem een geleide van militairen te geven, opdat men eindelijk dien beruchten Cartouche en zijn bende zou kunnen vatten ....
Intusschen had de engelsche lord den luitenant van de tafel bij het
raam weggeloodst, de laatste toonde zich erg dankbaar voor de aanwijzing en beloofde alles te zullen doen om de bende te knippen.
Toen de lord weg was, bemerkte de tafeldienaar, dat al het zilver
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gestolen was: de beide groote lakeien van den Engelschman hadden
dicht bij het raam gestaan en de Engelschman zelf bleek niemand
anders dan Cartouche.
Een uur later bracht een kruier twaalf lepels en vorken van tin,
die de officier wellicht noodig zou hebben ....
Zoo was er altijd een geestige brutaliteit in zijn optreden.
Het was 27 October, toen Charles Sanson Cartouche voor het eerst
zag. Hij zat in de gevangenis en een groote menschenmenigte verdrong zich voor de poort. ledereen wilde hem gezien hebben. Het
werd als een hooge gunst beschouwd, wanneer iemand toestemming
kreeg daartoe. Vooral de vrouwen wilden zich deze sensatie niet
laten ontgaan. Zelfs de vriendin van den regent, Madame de Parabere
behoorde onder de eersten, die als grisette vermomd de gevangenis
binnenging, ofschoon het zien van dezen man zeker allerlei herinneringen bij haar moest opwekken.
Charles Sanson geeft hem veertig jaar. Dit stemt niet overeen
met zijn geboortejaar. Hij moest jonger zijn. Maar Sanson schrijft
zijn betrekkelijk oud uiterlijk toe aan zijn losbandig leven en de
vermoeienissen van zijn beroep. Hij was mager en niet groot. Een
hoog voorhoofd welfde over bolle oogen, een Platte neus, breede
mond, een leelijk, sterk gerimpeld gezicht. Wij konden niet begrijpen, zegt Sanson, dat zulk een aapachtig wezen zooveel vrouwenharten op hol kan brengen.
Het proces duurde niet lang. 26 November lag het vonnis geveld:
het luidde dat Louis Dominique Cartouche, bekend als Lamore,
als De Kleine, als Bourguignon en voorts Jacques Marie, Jean Pierre
Balagny, Pierre Francais Gruthus, Duchatelet en Charles Blanchard
geradbraakt zouden worden, na de gewone en de buitengewone
foltering to hebben doorstaan.
27 November begonnen de pijnigingen. De spaansche laars
onderging hij tot de achtste wigdrijving met een zeldzame standvastigheid en kalmte. Hij weigerde iedere bekentenis. Nadat hij
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op de matras gelegd was, werd hij naar de kapel van de Conciergerie
vervoerd, waar de priester trachtte deze verstokte ziel te redden.
Intusschen hadden de gerechtsdienaars op het Greve-plein vijf
raderen en twee galgen opgericht. Het nieuws van de executic verbreidde zich als een loopend vuur door Parijs, zoodat het plein en
de aangrenzende straten zwart van menschen zagen en de vensters
rondom voor hooge prijzen werden verhuurd: vijf geradbraakten en
twee gehangenen, dat was nog eens een feest!
Maar zoover liet de overheid het niet komen. Waren de slachtoffers te „vermoeid" om behoorlijk vertoond te worden? Men wist
het niet, maar tegen vier uur kwam het bevel vier raderen en een
galg af te breken. Aan de overblijvende werd in effigie een zekere
Le Camus gehangen.

Om vier uur toog Charles Sanson naar de Conciergerie en werd
Cartouche aan hem en zijn knechten overgeleverd. Cartouche was
zeer bleek, maar onwrikbaar. Hij zou het schavot bestijgen als

spreekgestoelte, evenals de gladiatoren in het oude Rome wilde
hij sterven onder de juichkreten van de duizenden. Zijn laatste zucht
moest een glimlach zijn van voldanen trots.
Onderweg toonde hij groote onrust. Hij lag met zijn rug tegen
de bank waarop de scherprechter zat en trachtte een paar maal
tevergeefs zich op te richten.
Toen hij tenslotte maar 66n rad ontdekte, werd hij zeer opgewonden. Oroote zweetdroppels stonden op zijn voorhoofd. Hij kon
niet meer slikken en kreunde:
— Les frollants ! Les frollants ! (De verraders).
Nu hij zich alleen wist en begreep, dat er iets in het programma
anders zou komen, dan hij verwacht had, bekroop hem angst en zwakheid. Was het haat tegen die anderen, afgunst, dat ze misschien hun
vrijheid hadden weten af te koopen? Was het egoisme, dat liever
in gezelschap dan alleen wil lijden? Of was het de gewone angst
voor den dood en de zekerheid, dat tegenover het schavot alle
hoop vervlogen is? Wie zal het zeggen?
een
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Tegen den griffier, die op hem toe kwam om de laatste formaliteiten te vervullen, verklaarde hij, dat hij nog iets te zeggen had.
Men bracht hem naar het stadhuis.
Het schavot bleef den geheelen nacht staan en dien geheelen nacht
ook stonden en gingen er menschen, het was een koude Novembernacht .... het mysterie van den dood, het mysterie van de misdaad, het mysterie van het leven zweefde over het plein en drong
tot in de harten der menschen. De vensters rondom waren verlicht,
vuren werden ontstoken, waarbij men trachtte zich te warmen. Het
was als een feest, het waren vreugdevuren. Kooplieden ventten
eet- en drinkwaren. Het yolk dronk, tong, danste rondom het
zwarte gevaarte, welks silhouet dreigend en somber zich afteekende
tegen de verlichte vensters en de rosse vlammen der vreugdevuren.
Cartouches bekentenissen hadden niet veel te beduiden. Hij be-

tuigde de onschuld van zijn ouders, zijn broers en zijn geliefden.
Maar ook vroeg hij vergiffenis aan God voor al zijn misdaden en
als een berouwvol zondaar luisterde hij naar de woorden van
den priester.
Den volgenden dag werd hij voor de tweede maal in de handen
van den beul overgeleverd: hij was een ander man geworden. Zijn
cynisme was verdwenen. Wel was hij nog flink, maar zonder
hoovaardij en er stonden zelfs tranen in zijn oogen.
Nog eenmaal kwam de oude spotlust boven:
Toen hij gebonden lag op het Andreaskruis en een afschuwelijk
kreunen volgde op den eersten doffen slag van den ijzeren staaf,
die vleesch en beenderen vernielde, riep hij met luider stem, als een
speler, die zijn slagen telt:
— Een!
Maar daarna was het uit, ofschoon het zeker is, dat hij nog twintig minuten leefde, terwijl de slagen op zijn lichaam neerkwamen.

X.
FRANCOIS DAMIENS. EEN AANSLAG OP LODEWI JK XV.
De politieke moord die zich vergrijpt aan de persoon des konings
werd door het fransche y olk gevoeld als een beleediging voor zichzelf. Een dergelijke misdaad was in strijd met de gevoelens van deze
natie en men wilde daarin altijd meer zien dan de simpele daad van
een fanaticus of een krankzinnige. In tijden van maatschappelijke
ontbinding, die revoluties voorafgaan of volgen, zijn alle geesten
in koortswaanzin bevangen en dan zijn er altijd wel ontwrichte
individuen, wier geestelijke verblinding tot delirium wordt. De zieke
verbeelding van zulke koningsmoordenaars drijft hen uit de duisternis
waarin ze leven tot een treurigen roem, waarin ze als martelaars
meenen onder te gaan. Hebben zulke menschen medeplichtigen?
Waarschijnlijk geen andere dan het geheele yolk, van welks wil zij
zich verbeelden de uitvoerders te zijn. Er is nooit bewezen of
Ravaillac, de moordenaar van Hendrik

IV, medeplichtigen had.

Gedurende de verschrikkelijkste folteringen die hij moest ondergaan
is er geen enkele naam over zijn lippen gekomen.
Zoo ging het ook met Damiens, die zeer zeker uit eigen beweging
en zonder medeweten van wie ook zijn belachelijken aanslag pleegde.
Damiens was in 1715 geboren. Zijn vader was pachter, maar verloor zijn pacht en moest zich als ploegersknecht verhuren. Zijn
moeder stierf toen hij negen jaar was en met zestien jaar kwam hij
in dienst bij een pachter in zijn geboorteplaats Thieulay bij Arras.
Hij was prikkelbaar, heftig, zwartgallig en hield het nergens
lang uit. Hij werd landbouwer, slotenmaker, kellner, soldaat, keukenjongen en zelfs een tijd lang knecht in het beroemde College
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Louis le Grand. Hij trouwde, maar dit veranderde niets aan zijn
vagebondenleven en zijn slechte neigingen. Na zeventien jaren tal
van heeren gediend te hebben, bestal hij zijn laatsten meester en
vluchtte. In Poperinghe vertoonden zich de eerste kenteekenen
van den waanzin, die hem dreef tot zijn aanslag op den koning.
In dezen tijd was de ontevredenheid onder het yolk zeer groot.
Een onbestemd verlangen naar vrijheid begon op te komen en
religieuze vragen hielden de gemoederen in spanning en onrust.
De geestelijkheid wilde alle katholieken achter zich hebben in
haar strijd tegen het jansenisme en eischte bepaalde getuigenissen in zake de geloofsbelijdenis alvorens de laatste sacramenten toe
te dienen. Priesters weigerden hun plicht te doen, zelfs bij begrafenissen, waardoor groote beroering werd gewekt. Buitendien werden
de belastingen jaar op jaar drukkender, de koning verloor dagelijks
meer van zijn prestige, vooral sedert het edict, waarbij menschen
zonder geloofsbelijdenis en vagebonden naar Canada gezonden
moesten worden.
Zelfs werd er verteld, dat de koning kinderen liet oplichten om
bloedbaden te kunnen nemen en deze beschuldigingen vonden
zooveel geloof, dat een opstand die drie dagen duurde er het
gevolg van was. Overal werd geroofd en gemoord, in de kasteelen,
in de dorpen, in de steden, in de kroegen. Het is dus zeer begrijpelijk,
dat Damiens, die zijn leven bij de wegen en in de kroegen sleet
allerlei te hooren kreeg, dat bij hem het plan tot koningsmoord
deed rijpen.
In Poperinghe deelde hij zijn kamer met een armen linnenwever
Nicolaas Playoust. Als getuige gehoord vertelde deze, dat hij met
Damiens in een bed sliep, dat zijn slaapmakker erg onrustig en
verward was, dat hij leed aan volstrekte slapeloosheid en vervolgingswaanzin. Zoo had hij den huiseigenaar beschuldigd van toovenarij
en meermalen gezegd, dat hij in Frankrijk sterven zou, maar met hem
de grootste man der aarde eveneens.
In December kwam hij in Parijs, na eenige maanden wild rond-
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zwerven. Hij droeg toen waarschijnlijk reeds het voornemen met
zich om, den koning te dooden.
Men signaleerde hem de volgende dagen in de omgeving van het
slot. De koning was op Trianon. Damiens klaagde tegen zijn hospita.
dat deze afwezigheid des konings, de zaken die hij te doen had
vertraagde. Woensdags ging hij weer naar de tuinen van het paleis
en vooral naar de stallen, maakte een praatje met een der paardenknechts en kwam te weten, dat de koning in Versailles was en
des avonds naar Trianon terug zou keeren.
De aanslag.
Lodewijk XV kwam in gezelschap van den Dauphin en een deel
van het hof uit de vertrekken van de tantes. Hij stapte op de koets
toe. Het was donker en koud, ieder droeg het nieuwe uit Engeland
ingevoerde kleedingstuk: de reading-coat. De koning had er
twee over elkander aan. Toen hij den voet op de treeplank zette,
drong er een man door de gardes heen en wierp zich op den
koning, die uitriep :
— 0 ik heb een vreeselijken vuistslag gekregen.
Niemand kon zich in de eerste oogenblikken rekenschap geven
van wat er gebeurd was. Niemand had iets bizonders gezien, behalve
een kleine page, die wist te vertellen, dat een onbekende een hand
op den schouder des konings had gelegd. Hij greep naar hem en
met nog twee kameraden hielden ze den onbekende vast.
Intusschen had de koning de hand onder zijn vest gestoken en
bebloed teruggetrokken.
— Ik ben verwond, zei hij, keerde zich om en toen hij den man
gewaar werd, die vastgehouden werd, scheen hij hem te herkennen
en voegde erbij:
— Deze is het geweest. Men arresteere hem, maar doe hem in
geen geval kwaad. Daarop trok de koning zich terug.
De onbekende werd naar de wacht gevoerd.
Het was een man van veertig, vijf en veertig jaar, lang en
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mager, een adelaarsneus, diepliggende oogen en krullend negerhaar.
Hij werd gefouilleerd, men vond twee messen, het eene breed en
puntig, het andere als een pennemes van groote afmeting, vijf
duim lang. Hiermee had hij gestoken. Buitendien vond men in
zijn zakken zeven en dertig louis d'or en een boek getiteld:
„Christelijke voorschriften en gebeden."
Op de eerste vragen antwoordde hij Francois Damiens te heeten.
Hij gaf toe den steek toegebracht te hebben voor God en de
menschen.
Op de vraag van een officier, of het geld dat hij bij zich had de
belooning was van eventueele lastgevers, weigerde hij te antwoorden.
Wel riep hij plotseling uit:
— Laat men oppassen voor den dauphin! Laat de dauphin niet
uitgaan!
Deze woorden beteekenden psychologisch niet meer dan de uiting
van een waanzinnige in het paroxysme van zijn daad, een onbewuste zelfverheffing en grootsprekerij. Maar ze werden anders
uitgelegd. Men meende een complot op het spoor te zijn dat de geheele koninklijke familie bedreigde.
Nu improviseerden de gardeofficieren een verhoor, waartoe ze
geen recht hadden. Maar in het vuur van hun ijver, hun kwaliteit
van edelman en officier vergetend, schaamden zij zich niet, als
• beulsknechten op te treden. Zij bonden Damiens op een bank en
begonnen hem te folteren en met vragen te bestoken.
Intusschen was de koning te bed gebracht. Hij was aan den hals
geraakt. Maar geen edele deelen waren beleedigd. Toch werd de
koning zeer onrustig, toen hij onhandige hovelingen hoorde fluisteren, dat de dolk wel vergiftigd kon zijn. Hij liet tweemaal informeeren of dat waar was en zich vijfmaal de absolutie geven door
zijn biechtvader.
Machault de grootzegelbewaarder was echter het meest bezorgd.
Hij wist, dat een eventueele dood van den koning ook zijn einde
beteekende. De dauphin zou niemand als eersten minister dulden,
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die een creatuur was van Madame de Pompadour. In zijn angst ging
hij naar het wachtlokaal, waar Damiens heengebracht was en maakte
gemeene zaak met de heeren officieren in hun houding tegenover hem,
overtrof hen nog in wreedheid en opgewondenheid. Hij nam twee
vuurtangen, maakte ze gloeiend in den haard en toen ze rood waren,
begon hij de beenen van den ongelukkige daarmee te knijpen, zorgvuldig telkens een andere plek uitzoekend. Trots de heftige pijnen
kwam er geen enkele verkiaring over de lippen van het slachtoffer, hij
maakte zijn pijnigers slechts opmerkzaam op het feit, dat zij tegen
den wil des konings handelden. Tegen den minister zei hij :
— Als U, die hier beulswerk verricht, niet Uw eigen menschen
verraden had, zouden wij geen van beiden hier zijn.
De lucht van de brandwonden was zoo doordringend, dat men op
de eerste verdieping opmerkzaam werd. De hertog van Ayen kwam
binnen en keurde in scherpe bewoordingen of wat men aan het
doen was. Machault werd hierdoor nog meer geprikkeld : hij liet
de gardesoldaten twee groote takkebossen op het vuur werpen
en liet Damiens zoo dicht erbij brengen, dat zijn beenen een enkele
brandwond werden. Maar nog bekende hij niets.
De chef van het militaire huis Leclerc de Boillet maakte door
zijn binnenkomen een einde aan dit weerzinwekkende tooneel.
Damiens werd weggevoerd naar den kerker. Hier werd hij geholpen
door denzelfden geneesheer, die ook den koning behandeld had.
Den volgenden dag werd hij weer verhoord. Medeplichtigen kon
hij niet noemen en van een complot was hem niets bekend. Hij toonde
wel berouw over zijn daad. En in een brief aan den koning schreef
hij dingen, die een merkwaardig licht werpen op de toestanden
in Frankrijk kort voor de groote revolutie. Men voelt hier in de woorden van dezen verblinden fanaticus reeds de dreun van de Maseillaise
en de echo van de redevoeringen van een Danton en een Robespierre :
„Sire, ik heb diep berouw U zoo te hebben aangerand. Maar
indien ge niet de partij van Uw yolk kiest, zullen binnen enkele
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jaren Gij en mijnheer de Dauphin sterven. Indien gij Been
verbetering in den toestand brengt, zullen er groote ongelukken gebeuren en zal Uw Koninkrijk wankelen....
Den 17den Januari 1757 werd hij naar Parijs vervoerd. Daar hij
nog niet loopen kon in een koets met vier paarden, op een matras,
en geescorteerd door een bereden troepenmacht. Men geloofde nog
altijd aan het bestaan van een complot, dat een poging zou kunnen
doen om hem to bevrijden. Zestig grenadiers begeleidden de koets.
Sterke afdeelingen marechausses bewaakten den weg. De tocht van
Versailles naar Parijs duurde zes uur. Hij werd geborgen in denzelfden kerker, waar Ravaillac had gezucht, de Montgommerytoren.
Zijn verblijf was rond en niet meer dan twaalf voet in middellijn.
Lucht en licht drongen er nauwelijks in door, daar de muren vijftig
voet dik waren en de eenige vensteropening heel klein was en
voorzien van zware ijzeren staven. De gevangene was gebonden in
een soort dwangbuis, waarin hij zich nauwelijks bewegen kon.
Hij lag op een brits met een matras , het hoofdeinde tegen de
deur bestond uit een plank, die door middel van een ijzeren
staaf hooger of lager gezet kon worden, als de ongelukkige zijn
bewakers daarom vroeg. Hij werd op de matras vastgebonden door
een net van sterke riemen, die door ringen liepen, aan weerszijden
van de brits vijf en een aan het voeteneinde. Schouders, armen,
dijen en beenen lagen op deze wijze vast. Hij kon alleen de handen
aan den mond brengen. In deze houding en onder deze omstandigheden leefde hij volle zeven en vijftig dagen.
En dat was nog niet alles. Twaalf uitgezochte onderofficieren
van het regiment der fransche gardes moesten dag en nacht bij
den gevangene waken. Zij huisden in een vertrek vlak boven het
cachot. Om de twee uur moesten vier man post vatten bij de legerstede en niemand van hen mocht de gevangenis verlaten zoolang
het onderzoek duurde. Vier soldaten moesten voor zijn lichamelijke
behoeften zorgen.
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De geneesheer en de chirurgijns bezochten hem driemaal per dag
en moesten telkens rapport uitbrengen over zijn toestand.
Een kok van de koninklijke keuken moest zijn maaltijden verzorgen en hem mocht niets worden voorgezet, dat niet eerst door
eenige dieren was gegeten.
Het proces.
Het sensueele en egoistische, dat in Lodewijks wezen den boventoon voerde, maakte hem blind en onverschillig voor het lijden
van zijn yolk. Maar wreed en wraakgierig was hij niet. De behandeling die Damiens ondervond wekte zijn ergernis, medelijden en
afschuw. Wel was hij overtuigd dat een aanslag tegen zijn leven
een van de afschuwelijkste misdaden was, waartegenover hij zelfs
zijn recht van genade verloor. Want de vleierijen waarbij hij groot
geworden was, hadden hem een onomstootelijk hoogen dunk van
zijn waardigheid gegeven. Een beleediging van zijn persoon was een
beleediging van God en daarvoor bestond geen pardon. Hij toonde
zich echter zeer bezorgd voor de gezondheid van zijn moordenaar,
zond hem zelfs zijn lijfarts, op wiens bevel de gevangene wat meer
bewegingsvrijheid kreeg, ofschoon naar onze begrippen zijn toestand erger bleef, dan wij voor een dier zouden verdragen.
Het proces vorderde heel langzaam, omdat het parlement er een
eerezaak in zag zoo zorgvuldig en uitvoerig mogelijk te werk te
gaan. Vijf en tachtig getuigen werden gehoord, waardoor het geheele leven van Damiens tot in de kleinste bizonderheden bekend
werd. Achttien personen werden gearresteerd en van medeplichtigheid beschuldigd. Maar wat men ook deed, het bestaan van het
gevreesde complot kon niet bewezen worden en de meeste der
vermeende samenzweerders bleken volkomen onschuldig.

Damiens blijft voortdurend verklaren, dat men de geheele aarde
zou kunnen fouilleeren zonder medeplichtigen te vinden, dat hij
gehandeld heeft uit medelijden met het lot van het yolk, dat hij

94

FRANCOIS DAMIENS. EEN AANSLAG OP LODEWI JK XV.

den koning slechts heeft willen waarschuwen, zijn minister weg
te zenden, dien hij als den schuldige beschouwt aan den algemeenen nood.
Ook op de groote slotzitting van het gerechtshof, waarbij
prinsen van den bloede, pairs, hertogen en alle kopstukken der
balie tegenwoordig waren, verloor hij zijn tegenwoordigheid van
geest niet. Integendeel, het gewicht, dat men blijkbaar aan zijn
persoonlijkheid hechtte, scheen hem een bijzondere geestkracht
te verleenen.
Het vonnis luidde:
Het hof verklaart Robert Francois Damiens schuldig aanhoogverraad en majesteitsschennis en veroordeelt genoemden
Damiens boete te doen voor het hoofdportaal van de kerk van
Parijs, waarheen hij geleid zal worden in een kar, naakt tot op
het hemd, een brandende waskaars van twee pond in de hand. Daar
zal hij neerknielen, zeggen en verklaren, dat hij schandelijkerwijs
en verraderlijk gezegden moordaanslag heeft gepleegd en den koning
in de rechterzijde door een messteek heeft verwond, over welke daad
hij berouw gevoelt en waarvoor hij God, den koning en de gerechtigheid vergeving smeekt. Als dit geschied is, zal hij op het Greveplein
op een schavot gefolterd worden aan Borst, armen, dijen en kuiten
met gloeiend gemaakte tangen. Zijn rechterhand zal afgebrand worden
in een zwavelvuur, en op de plaatsen waar de tangen het vleesch
uit zijn lichaam gerukt zullen hebben, zal gesmolten lood, kokende
olie, brandende hars, was en gesmolten zwavel worden gegoten,
waarna zijn lichaam door vier paarden uit elkaar getrokken zal
worden, ledematen en romp verbrand en de asch in alle windstreken
uitgestrooid. Zijn bezittingen, roerende en onroerende goederen zullen
verbeurd zijn ten bate van den koning. Wij gelasten voorts, dat
deze executie voorafgegaan dient te worden door de gewone en
buitengewone foltervragen, opdat hij zijn medeplichtige noeme.
Wij gelasten voorts, dat het huis, waarin hij geboren werd, afgebroken worde en op die plek nooit weer een ander opgericht.
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Gedaan in het parlement voor de voltallige groote kamer, den 26sten
Maart 1757, geteekend Richard.

Dit vonnis, dat op zich zelf voldoende is om den geest van dien
tijd te kenmerken, liet nog in het midden welke pijnigingen voor
de eigenlijke executie zouden plaats vinden. Hierover werd nog
uitvoerig beraadslaagd, maar ook het publiek liet zich in deze niet
onbetuigd. Er kwamen allerlei voorstellen in bij het hof van particulieren : de een wilde in zwavel gedrenkte balletjes hennep onder
de nagels aanbrengen en die aansteken, een ander wilde de huid
op bepaalde plekken afscheuren en bijtende vloeistoffen gieten over
de open wonden, een derde wilde hem de tanden uittrekken. Wanneer men leest, wat hierover geschreven is in die dagen, dan begrijpt
men niet met Parijzenaars te doen te hebben, en dat in dienzelfden
tijd Rousseau en Voltaire leefden. Het kan zeker nuttig zijn, dit
alles eens vast te stellen om te zien, dat Europa in sommige opzichten
toch veel vooruit is gegaan, hoezeer dit ook door somrnigen wordt
ontkend.
De geneesheeren van het hof onderzochten al deze middelen en
verklaarden, dat de spaansche laars altijd nog de meest geschikte
methode was, wanneer men het leven van den patient zoo lang mogelijk wilde sparen. Deze helsche uitvindingen hadden ten doel drop
voor drop het bloed en de doodsangst uit den ongelukkige te halen
en lieten de ziel niet toe, te ontwijken, voordat de pijnen de uiterste
grenzen van het dragelijke hadden bereikt.
De executie.
Charles Jean Baptiste Sanson was door een verlamming aan
zijn bed gekluisterd. Zijn oudste zoon en opvolger Charles Henri
Sanson, was zeventien jaar, toen hij reeds verplicht werd de taak
van zijn vader over te nemen. Hij had nog niet den officieelen titel
van ambtenaar der hooge werken en buitendien kon men dezen
jongen nog niet een taak opdragen, die toen reeds tot de zeld-

96

FRANCOIS DAMIENS. EEN AANSLAG OP LODEWI JK XV.

zaamheden behoorde. Vandaar dat de procureur-generaal gelastte,
dat de foltermeester van het parlement en scherprechter ad interim
Charles Henri Sanson zich met zijn helpers ter beschikking moest
stellen van Gabriel Sanson.
Het schavot werd opgericht in den nacht van 27 Maart. Gabriel
Sanson had de vier paarden gekocht, maar geweigerd de afknijping
door gloeiende tangen te volvoeren. Men had hem daarover namelijk
details verstrekt uit den tijd van Ravaillac van dien aard, dat hij
dit gedeelte der executie weigerde. Men vond echter een ouden
tortuurmeester bereid, wiens vader ook in het vak vergrijsd was.
Maandag 28 Maart werd Damiens uit zijn kerker gehaald en naar
een zaal gebracht, waar vele leden van het parlement aanwezig
waren. Hij werd vervoerd in een soort lederen zak, die alleen het
hoofd vrij liet. Eenmaal losgeknoopt, moest hij neerknielen en de
griffier las zijn vonnis. Damiens luisterde met groote aandacht.
Zijn gezicht was geel als was en het daglicht scheen zijn oogen pijn
te doen. Want hij knipte herhaaldelijk in krampachtige beweging
met de oogleden, maar de pupillen hadden hun glans nog niet
verloren. Toen de griffier gereed was, gaf hij den beulsknechten
een teeken hem te helpen met opstaan. Hij scheen nog aan zijn
beenwonden te lijden, hij zuchtte:
— Mijn God! Mijn God! Mijn God!
Gabriel Sanson legde nu de hand op zijn schouder. Damiens
sidderde bij die aanraking en keek den beul aan met verwarden,
onzekeren blik. De politie-luitenant kwam binnen met den priester
van St. Paul en toen verhelderde onmiddellijk het gezicht.
De priester sprak zacht tegen hem. Damiens scheen te bidden en
sloeg de oogen herhaaldelijk ten hemel. Toch trok er nu en dan
een wilde uitdrukking over zijn gezicht, zijn lichaam schokte in
zenuwtrillingen, hij beet krampachtig op zijn lippen. De geestelijke
scheen hem het voorbeeld van jezus Christus voor te houden en
dan kalmeerde hij weer even.
De kok die hem al dien tijd bediend had, bood hem eten aan.
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Hij aarzelde en weigerde toen met de woorden:
— Waar is dat voor noodig? Geef het aan de armen, dan dient
het tenminste ergens voor.
Men antwoordde, dat hij dezen dag al zijn krachten noodig zou
hebben. Maar hij:
— Mijn kracht ligt in God. Mijn kracht is in God!
Hij wilde alleen wat wijn drinken. Maar toen hij den beker aan
zijn mond zette, kon hij niets naar binnen krijgen.
Apokriefe geschriften beweren dat hij riep: de wijn is bitter.
Het gerecht zou er iets in hebben laten doen, waardoor zijn fizieke
kalmte gebroken kon worden. Dit berust echter op laster. Niets
is minder juist. Damiens kreeg, wat ook de laatste Sanson
herhaaldelijk vertelt, een soort fysiek angstgevoel dat de keelspieren samentrekt, waardoor het onmogelijk wordt te slikken.
Zelfs het speeksel kan het slachtoffer niet meer doorkrijgen.
Damiens werd naar de folterkamer gedragen, waar de presidenten Maupeou en Mole en de raadsleden Severt, Pasquier, Rolland
en Lambelin reeds aanwezig waren. Hij legde den gewonen eed af,
de waarheid te zullen spreken en onderging een laatste verhoor,
dat anderhalf uur duurde. Hij antwoordde vrij rustig, maar tusschen twee vragen toonde hij telkens groote zenuwachtigheid. Hij
schoof in het bankje heen en weer, zijn blikken gingen wild door de
ruimte ... eindelijk deelden de heeren hem mee, dat het nu beginnen zou, omdat hij niets had toegegeven.
De beulen kwamen om hem heen staan en de foltermeester legde
hem de spaansche laars (scheenschroeven) aan, waarvan hij de
riemen vaster aantrok dan gewoonlijk. De pijn moest verschrikkelijk zijn. Want Damiens stootte een hevig gebrul uit. Zijn gezicht
werd vaal, zijn hoofd viel achterover en hij scheen flauw te vallen.
De geneesheeren voelden den pols en constateerden, dat deze onmacht niet gevaarlijk was. Een van hen raadde aan te wachten
met het indrijven der wiggen tot de verstijving der spieren weer
voorbij zou zijn.
Beulen van Parijs. I.

7
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Damiens opende de oogen en vroeg te drinken. Men gaf hem
water. Hij vroeg wijn. Twee rechters waren opgestaan en liepen
heen en weer door de zaal. Mole was zeer bleek. De pen in zijn hand
beefde.
Na een half uur werd de foltering voortgezet. De foltermeester
Eremy sloeg de eerste wig. Het gillen begon opnieuw. Het was zoo
luid en aanhoudend, dat de eerste president geen vraag kon doen.
Eindelijk noemde Damiens een zekeren Gantier en Lemaitre als
medeplichtigen, die hem tot de daad hadden aangezet.
Er werd onmiddellijk last gegeven beide mannen te arresteeren.
Bij de tweede en derde wig ging hij voort met huilen, brullen en
gillen. Bij de vierde smeekte hij om genade en riep: Mijne heeren!
Heeren! Heeren!
Gantier en Lemaitre zijn verschenen. Zij worden met Damiens
geconfronteerd. Hij kan zich niet herinneren, waar hij hen gezien
heeft, trekt alles weer terug.
Volgen de vijfde en zesde wig. Luid gejammer. Woordelijk luidt
het protokol:
Vraag: Wat voerde U tot de daad?
Antwoord: 1k dacht een godgevallig werk te doen. — 1k ben
ongelukkig, dat ik mezeif niet heb gedood. 0 mijn vrouw. 0 mijn
dochter. God straft me voor mijn trots.
Zevende wig: — 0 — ik verafschuw mijn daad. Smeek God en
den koning om vergeving. 0 laat me dadelijk sterven.
Na de achtste wig verklaren de medici, dat hij niet meer verdragen kan. De foltering heeft nu twee en een half uur geduurd.
De rechters en raadsleden staan op met een haast die bewijst,
dat ook zij niet meer kunnen. Zij geven een teeken en de schroeven
worden losgedraaid. Damiens tracht zijn gebroken en geschonden
beenen te bewegen. Het lukt niet. Hij kijkt er naar met ontroerde
teederheid.
Een diepe ontsteltenis stond op aller gezicht te lezen. En toch
was men nog niet aan de heeft van wat nog komen moest. Het
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protokol werd onderteekend en men brak op naar het Raadhuis.
De koningsmoordenaar werd naar de kapel van de Conciergerie
gebracht en vandaar onder sterk geleide naar het Greve-plein,
waar hem het ergste wachtte. De bizondere folteraar, aangenomen
voor de afknijpingsprocedure, deelde Gabriel Sanson mee, dat hij
alle ingredienten had weten machtig te worden. Sanson bemerkte
dat de man dronken was.
Drie uren bleef Damiens in de kapel , Hij bad innig en in voile
overgave, zoodat alle aanwezigen diep geroerd waren. Toen de torenklok vier sloeg, werd het sein tot vertrek gegeven. Damiens merkte
het en zei zacht :
— Nu zal het weldra nacht worden. — Morgen zal het voor
jullie weer dag zijn.
Voor de Notre Dame wilde men hem dwingen te knielen om boete
te doen, maar zijn gekneusde beenen veroorzaakten zooveel pijn
dat hij met een doordringenden gil voorover viel, zoodat hij hatigend
tusschen twee beulsknechten de noodige woorden stamelde. Toen
hij weer in de kar was gezet, schreide hij, de eerste tranen, die men
van hem zag. Een uur later kwam de stoet op het Greve-plein
aan. Het was er stampvol nieuwsgierigen. En niet alleen het lagere
yolk, dat van elke gebeurtenis een feest maakt. Maar ook dames in
fraaie toiletten werden gezien. Het is onbegrijpelijk, dat in de
eeuw der verlichting, de jaren waarin menschelijkheid en menschenrechten begonnen te leven, zoo lets mogelijk was.
De pan waarin de zwavel kookte, verbreidde een afschuwelijken
stank. Damiens hoestte. Hij werd op het platform gebonden. Zijn
rechterarm werd zoodanig bevestigd, dat de pols en de hand buiten het bout uitstaken. Damiens fluisterde brokstukken van gebeden en herhaalde: Wat heb ik dan gedaan?
Gabriel Sanson kwam met de gloeiende pan. Toen de blauwe vlam
het vleesch bereikte, stootte het slachtoffer een afschuwelijken gil
uit en beet in zijn riemen. Nadat de eerste pijn voorbij was, hief
hij zijn hoofd op en keek toe hoe zijn hand afbrandde zonder verder
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iets van zijn pijnen te laten merken dan het knarsen der tanden.
Dit gedeelte der foltering duurde drie minuten. Charles Henri
Sanson zag de pan in de handen van zijn oom beven. Zweet bedekte zijn voorhoofd en hij was even bleek als het slachtoffer zelve.
Het was duidelijk, dat hij niet in staat zou zijn het tweede gedeelte
te volbrengen. Hij hood dan ook een knecht honderd livres, als hij
het wilde overnemen. Deze man Andre Legris nam de gloeiende
tang en liet die over armen, borst en dijen van den ongelukkige
glijden. Lillende stukken vleesch werden afgerukt en in de gapende
bloedende wonden goot hij kokende olie, brandend hars of zwavel
of lood, dat de andere beulsknechten hem reikten.
Men zag iets dat de menschelijke taal niet vermag te beschrijven,
iets dat de menschelijke geest niet vermag op te nemen, iets uit
de hel, dat men de dronkenschap van de pijn zou kunnen noemen.
Damiens met waanzinnig vergroote oogen, die nit de holten schenen te breken, met rechtopstaande haren en verwrongen lippen,
bespotte de kwellingen, eischte meer en meer. Terwijl zijn vleesch
siste onder gloeiende vloeistoffen brulde zijn stem, die niets menschelijks meer had:
— Vooruit ! Nog meer! Nog meer.!
Toch was dit alles nog maar voorspel.
Damiens werd losgebonden en op een houten kruis gelegd, ongeveer drie voet hoog. Aan armen en beenen werd een paard
gespannen.
De ongelukkige hield zijn oogen hardnekkig gesloten gedurende
de voorbereiding. De pastoor van St. Paul, die niet van hem weg-gegaan was, sprak hem toe. Hij gaf een teeken dat hij hoorde,
maar hield de oogen dicht. Het scheen of hij, die weldra God zou
zien, niet meer naar die barbaren kijken wilde, die zijn rampzalig
lichaam zoo mishandelden. Van tijd tot tijd riep hij:
— Jezus ! Maria ! Kom ! Kom !
Elk paard werd bij den teugel vastgehouden door een knecht, een
tweede stond achter de dieren met een zweep. Charles Henri Sanson
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stond op het schavot, zoodat hij al zijn mannen kon overzien.
Op een teeken van hem zette het vierspan zich in beweging.
De krachtsinspanning was geweldig. Maar er gebeurde niets. De
spieren en zenuwen van de mensch-machine hielden stand.
Driemaal zetten de paarden aan, door roepen en zweepslagen
aangevuurd, maar driemaal bleek de tegenstand te groot.
Wel werden de ledematen van het slachtoffer onevenredig uitgerekt, maar hij leefde nog, men hoorde zijn ademhaling, krijschend
als de blaasbalg van een smid. De priester viel flauw, de griffier
bedekte zijn gezicht met zijn toga, door het yolk ging een gemor
als de nadering van een onweer.
Een van de geneesheeren ijlde naar het raadhuis en vroeg verlof
de groote peezen door te snijden, anders zouden de paarden het
doel niet bereiken.
Een mes was er niet. Legrin hakte met een hip de verbindingen
aan de schouders en de dijen door. De paarden trokken en nu lieten
de ledematen de een na het ander los. Op dit oogenblik gingen de
oogen open en had de romp opgehouden te leven. Toen men de
overblijfsels in de vuurhaard wierp, bleken de bruine haren geheel
wit geworden, wit als sneeuw.
Dit was de straf voor den man, die een aanslag had gepleegd
op Lodewijk XV.... in het jaar des Heeren 1757....
Toen den koning werd meegedeeld wat er gebeurd was op het
Greve-plein, barstte hij in snikken uit en wierp zich op zijn bed.
Voor het groote publiek echter, geblaseerd en geenerveerd, was het
een sensatie, die weer spoedig vergeten werd. Voor de psychologie
van een kultuur-periode die ten einde spoedde, zeker leerzaam en
kenschetsend....
De ministers Machault en d'Argenson, die een zeer werkzaam
aandeel hadden aan deze weerzinwekkende procedure zijn niet lang
daarna in ongenade gevallen.

XI.
BEUL EN PARLEMENT.
Martha Dubut had veel van haar man gehouden. Na zijn dood
meende ze zijn nagedachtenis ni et beter te kunnen eeren, dan door
haar zoons te bestemmen voor het ambt van hun vader, opdat
zij zich niet over hem zouden hebben te schamen. De oudste, Charles
Jean Baptiste Sanson erfde, op zevenjarigen leeftijd de vreeswekkende functies van zijn vader. De tweede, Gabriel, werd door
bemiddeling van zijn moeder executeur van het huis des konings.
Jean Baptiste schijnt de eerste geweest te zijn, die zich volkomen
verzoende met den aard van zijn ambt. Deze jonge man kende
niet den heftigen innerlijken weerzin en tegenstand van zijn grootvader, noch de sombere melancolie van zijn vader. Voorbereid
en gewend aan het lot dat hem wachtte, schijnt hij de mogelijkheid
van een anderen werkkring niet eens overwogen te hebben. Hij voelde
zich een met de bloedige traditie, die in zijn familie onafwendbaar
overging van vader op zoon. Hij leek op zijn moeder, de strenge
Martha Dubut, die haar zoons, als het mogelijk ware geweest,
gaarne met trots opgeeischt had te midden van de verschrikkingen
van de een of andere executie. Jan Baptiste heeft zijn werk dan
ook met minder tegenzin gedaan dan zijn voorgangers. Hij aanvaardde rustig en zonder bijgedachten of gewetens-bezwaren
zijn lot, zeker mede onder invloed van de opvoeding die zijn moeder
hem gegeven had.
Over zijn jonge jaren zijn de memoires niet volledig. Zoodra
hij zelf de annalen der familie vervolgt, blijkt hij veel minder onder
den indruk van de bloedige tooneelen, waarvan hij getuige is.
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Met korte woorden, objectief, alsof hij aan heel andere dingen
denkt, noteert hij bij groote tusschenpoozen wat hij noodig oordeelt.
Veel is dat niet.
In het jaar 1754 wordt hij getroffen door een beroerte, waarvan
hij niet meer geheel geneest en die lang voor den tijd een invalide
van hem heeft gemaakt. Belangstelling in het leven of de zaken van
zijn ambt toont hij niet meer. Langzaam schijnt hij weg te teren.
Uit zijn huwelijk met Madeleine Tronson waren tien kinderen
gesproten, onder wie zeven jongens, die bestemd werden voor
het beroep van hun vader, de een in

Reims, de anderen in Orleans,

Meaux, Etampes, Soissoin, Montpellier. Wanneer bij bepaalde
gelegenheden al die zoons in het huis huns vaders bijeenkwamen,
moet dat een bijzonder schouwspel zijn geweest. De grootmoeder
Martha Dubut, die zeer oud werd, zetelde in het midden aan

de

eene zijde der groote etenstafel, haar zoon tegen over haar. Zijn
verlamming gaf jets stils, onbewogens en plechtigs aan zijn verschijning.
De oudste kleinzoon, Charles Henri Sanson, Monsieur de Paris
genoemd, om hem te onderscheiden van zijn broeders, monsieur
de Reims, monsieur de Soissons, enz., was geestelijk en lichamelijk
de krachtigste persoonlijkheid in dezen kring.
Mooi, flink gebouwd, beschikte hij over een scherp intellekt, dat
door een zorgvuldige opvoeding tot hooge ontwikkeling was gekomen. Hij was zeer elegant en had door de weelderigheid van zijn
kleeding zoozeer de aandacht getrokken, dat hem van hoogerhand
verboden was de blauwe kleur te dragen, omdat dit de kleur des
adels was. Hij verwaardigde zich niet in de archieven na te zoeken,
of zijn ambt ook het verlies der adellijke voorrechten met zich
bracht, maar kleedde zich in het vervolg nog rijker in het groen.
Hij bracht deze . kleur in de mode en weldra zag men alle modegekken aan het hof en in de stad, vooraan de schitterende markies
de Letoriêres, snit en kleur dezer kleeding imiteeren.
Men kleedde zich a la Sanson!
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Met dezen Charles Henri Sanson, den grootvader van den laatsten beul uit dit geslacht, worden de mêmoires zeer volledig en
belangwekkend.
Het is vooral over de Fransche revolutie dat hij uitvoerige en
talrijke herinneringen heeft nagelaten.
Bij wijze van inleiding daartoe moge hier echter eerst een avontuur uit zijn jeugd volgen, door hem zelf verteld:
„Na een lange jachtpartij kwam ik eens bij een huis tegen het uur
van den middagmaaltijd en trof daar mevrouw de markiezin van X.,
die van haar landgoed naar Parijs terugkeerde. Deze dame maakte
een diepe bulging voor me, bood me een zetel aan en vroeg wie ik
was. Ik antwoordde natuurlijk ambtenaar bij het parlement. Zij
beval dadelijk dat er naast haar voor mij gedekt moest worden
en wij aten samen onder zulk een levendig en aangenaam gesprek, dat het scheen, of van beide zijden het hart ook een woord
meesprak.
Na het dessert liet ik de paarden inspannen voor mijn postkoets
en trok mij terug met woorden van dankbaarheid en vereering
voor het keurig onthaal, waarop zij mij had vergast.
Nauwelijks was ik weg of een edelman, die ons tezamen had
gezien en tot haar kennissen hoorde, vroeg, of zij wel wist met wien
ze gegeten had? En toen zij antwoordde: met een ambtenaar van
het parlement, zei hij :
— Het was de beul van Parijs. lk ken hem heel goed. Hij heeft
juist een executie achter den rug.
Dit antwoord bracht haar gehtel van streek. Zij kon geen woord
uitbrengen, begon te schreien, kon een gevoel van weerzin niet
onderdrukken en vroeg water om zich de handen te wasschen bij
de herinnering dat ik haar een hand had gegeven bij het afscheid.
Eenmaal in Parijs terug, gevoelde zij zich blijkbaar zoo beleedigd,
dat ze een klacht tegen mij indiende bij het parlement, waarin
ze eischte dat ik met een strik om den hals vergeving zou vragen
over de aangedane beleediging en dat mij bevolen zou worden
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in het vervolg een onderscheidingsteeken te dragen, waaraan het
publiek mij onmiddellijk zou herkennen.
Het gerechtshof dagvaardde beide partijen. 1k zocht een advokaat om mijn zaak te verdedigen. Maar niemand bleek geneigd
voor mij op te treden, wegens het groote aanzien dat de markiezin
genoot en het verachtelijke van mijn beroep. 1k was dus verplicht
mij zelf te verdedigen. De advokaat der tegenpartij vergat niets
om de beleediging die zijn dente was aangedaan scherp in het
licht te stellen. Hij schilderde met groote welsprekendheid de
treurige situatie van deze beklagenswaardige dame, verklaarde
dat mijn ambt mij zelfs niet toestond met een gewoon burger te
eten, laat staan met iemand als mevrouw de Markiezin X.
Ik antwoordde:
Het is gelukkig voor mij, mijne heeren, dat terwijl ik hier aangeklaagd word als een misdadiger, er niets valt aan te merken op
mijn gedrag, noch op mijn rechtschapenheid. Mijn geheele misdaad
bestaat hierin, dat ik een beroep uitoefen hetwelk men schandelijk en veracht gelieft te noemen. Maar ik vraag u, mijne heeren,
bestaan er in den Staat wel verachte en schandelijke beroepen?
De schande behoort bij de misdaad en waar geen misdaad is,
daar is geen schande. De uitoefening van mijn ambt is geenszins
een misdaad. Integendeel het is een zaak van gerechtigheid. En
hetzelfde beginsel van rechtvaardigheid, die ulieden dringt de
strafmaat te bepalen en uit te spreken, leidt mij bij de voltrekking
van die straf. De tegenpartij heeft niet nagedacht toen zij mij voor
Uw vierschaar daagde. Onze bezigheden staan zoo nauw met elkander in verband, dat ge de mijne niet kunt aantasten zonder
de uwe een doodelijken stoot toe te brengen. Ik handel slechts op
Uw bevel en mocht er iets aanvechtbaars zijn in mijn functie,
dan zou dat op de Uwe terugvallen, want volgens den geest der
wetten is hij die tot de misdaad aanzet meer schuldig dan hij
die haar uitvoert.
Ik weet wel, dat alle beroepen niet even eervol zijn. Hun waardij
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wordt afgemeten naar hun nut voor de samenleving. En op dezen
grond behoort het mijne tot de eerste. Wat zou er van den Staat
terechtgekomen zijn zonder mijn ambt? Het koninkrijk zou een
groot rooversnest worden. Mijne heeren, zonder vrees, den eerbied
dien ik U verschuldigd ben te zullen kwetsen, moet ik verklaren
dat het niet Uw uitspraken zijn, die ontzag inboezemen, niet de
pen van den griffier, die het vonnis redigeert, maar het is mijn
zwaard, die de boosdoeners doet beven. In de schaduw van dit
zwaard ademt de onschuld gerust, wordt de openbare orde gehandhaafd. De God der legers heeft den degen in handen gesteld van
den koning om de misdaad te straffen en de onschuld te beschermen. Daar Hij het niet persoonlijk doen kan, heeft Hij mij
zijn wapen toevertrouwd.
Ik weet wel, dat men mij in mijn ambt nageeft menschen te dooden.
Maar dit is een vooroordeel, dat verdwijnen moet, zoodra men
de zaak van naderbij lx:studeert. Er ligt niets minderwaardigs of
vernederends in het vergieten van menschelijk bloed, als het
welzijn van den Staat zuiks eischt.
De advokaat der tegenpartij kon dan ook de uitoefening van
mijn ambt op zich zelf niet aantasten, maar trachtte nu de onwaardigheid van enkelen, aan wie het was toevertrouwd in het geding
te brengen. Ter dood veroordeelden zouden hun Leven gekocht
hebben door zich te belasten met dit afstootelijk beroep, dat niemand anders wilde uitoefenen. Dit is inderdaad somwijlen gebeurd
en men kan niet anders doen dan de verblinding der menschen
in deze betreuren. Wat bewijst dit echter? Zoomin als een hoog en
eervol ambt geen waarde verleent aan den man die het bekleedt,
zoo kan een enkele onwaardige niet een eervol ambt ontwijden.
Ik heb de eer tot een familie te behooren, in welke het ambt van
vader op zoon is overgegaan en indien men ons den erfelijken
adel had verleend, zooals dit gepast zou hebben, dan kon ik thans
met mevrouw de markiezin als gelijke voor mijn rechten opkomen.
Ik meen echter genoeg gezegd te hebben om te kunnen besluiten
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met de verzekering, dat mevrouw de markiezin in het ongelijk
behoort te worden gesteld met haar eischen. Ik zou het recht hebben,
een klacht tegen haar in te dienen, maar ik geloof dat zij voldoende
gestraft is door de onredelijkheid van haar aanklacht. Deze is
meer onteerend voor haar dan voor mij. Ik concludeer dus niet,
dat men mijn ambt reinige van de beweerde verachtelijkheid,
want daarvoor is het nooit ontvankelijk geweest, maar dat men
in de uitspraak verklare, dat ik niet alleen ben lid van een souverein gerechtshof, maar chef in mijn departement, dat mijn ambt
verwant is aan het militaire, dat ik derhalve de voorrechten geniet
van justitie en leger en dat ik uit hoofde van dezen dubbelen titel
adellijk verklaard worde, ik en mijn nakomelingen."
Toen de advokaat der tegenpartij bemerkte dat deze woorden
indruk maakten, meende hij onder anderen te moeten antwoorden:
„Ik weet niet, mijne heeren, of de zooeven uitgesproken rede
uwe verachting of uw verontwaardiging verdient. Wat ! Een ellendige beul zou het wagen zich met u gelijk te stellen? Volgens
hem zou hij aan uw hoofd moeten staan en zelfs boven den voorzitter! De soldaat offert zijn leven voor het heil van den staat.
Ik zal zijn redeneering niet bestrijden. Zij bestrijdt zich zelf. Het
is voldoende U te doen opmerken, dat de verachting voor zijn beroep zoo oud is als de wereld. De menschelijkheid en de natuur
verachten dezen dienst van den dood."
Het resultaat van woord en wederwoord — en het moet gezegd,
beide tegenstanders deden niet onder voor elkaar in welsprekendheid en argumententatie — was dat de stukken ter griffie bleven.
Hetgeen beteekende, dat er geen beslissing was genomen en geen
uitspraak gedaan zou worden.
Dit vreemde document, dat een verdediging, ja een verheerlijking inhield van het „verachte beroep" bleef een eeuw lang in
de memoires verborgen. De laatste Sanson, die ze in het licht gaf,
merkte erbij op :
Wat kunnen verstandelijke argumenten tegen dat innerlijke
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gevoel dat ten slotte de menschen alleen regeert? Dat innerlijk
gevoel eert den soldaat, spreekt den duellant vrij en verloochent
den beul. Maar hoe kon hij hem verloochenen zonder de doodstraf
te veroordeelen?
CHARLES HENRY SANSON.

Sedert 1754 vervangt Charles Henry zijn verlamden vader. In
1778 bij diens dood, volgt hij hem officieel in zijn functie op. De
memoiries vertellen, dat deze jonge man een van de vele, zeer goede
vrienden is geweest van de pittige, beeld-schoone Jeanne Vaubernier,
het beroemde mcdistetje, die later als Madame du Barry de verbruikte zinnen van Lodewijk XV in gloed zou zetten. Het verhaal
van deze episode is een echt achttiende-eeuwsche idylle, vol romantiek en ridderlijkheid.
Zij was in een klooster opgevoed, mede door de goede zorgen

van den abbe Gomart, die redenen had niet al te duidelijk te laten
blijken hoe zorgzaam hij voor haar was. 1)
Maar de kloosterlijke omgeving had een geheel andere uitwerking
gehad dan van een plaats van deemoed, nederigheid, zelfverzaking
en stifle eenzaamheid verwacht kon worden. Haar wereldsche
verlangens bleken zoo sterk, dat men besloot haar in Parijs bij een
modiste in de leer te doen. Dat was haar ongeluk. Haar wereldsche
neigingen vonden daar te midden van de ijdele, elegante dames der
rijke kringen zooveel voedsel, dat weerstand bieden onmogelijk
bleek.
De spiegel beloofde haar trouwens buitengewone successen,
indien het gelukken zou de eenvoudige werkplaats te verwisselen
voor de salons der aanzienlijken. En de verleiding begon haar
werk, Eerst in de persoon van een van die vrouwen die jacht
maken op jonge meisjes, die haar verbeeldingskracht op hol bracht
1) Haar moeder, een naaister, was gehuwd met den belastingambtenaar
de Vaubernier, maar het staat vast, dat niet deze, maar de abbe Gomart,
de Vader van het mooie meisje genoemd moet worden.
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en met mooie voorspiegelingen de slechte kiemen koesterde, die
volop in het jonge hart aanwezig waren. Levensgenieters en verleiders voltooiden het werk der moreele vernieling en zij ging
van arm tot arm zonder iets te bemerken van of berouw te voelen
over haar ondergang.
Charles Henry Sanson hoorde den abbe Gomart vertellen. Hij
wilde haar leeren kennen, om haar schoonheid, om de gevaren
waaraan zij voortdurend bloot stond, om een poging te doen de
verdwaalde ziel op het rechte pad terug te leiden. Is er niet zoo
iets edelmoedigs in ons alien, als we jong zijn, vurig en vol idealen?
Hij wist toegang tot haar woning in de Rue du Bac te verkrijgen.
Moeilijk was dat niet: een knap cavalier, goed gekleed, de degen
op zij, den hoed dragend met den lossen zwier van een edelman. En
sedert de eerste gesprekken, die overigens niet veel goeds beloofden
voor den jongen minnaar — Jeanne bleek scherp van tong en alleronaangenaamst verrast toen Charles Henry van den abbe Gomart
repte — bezocht hij haar vaak. Hij heeft altijd toegegeven, dat
hij veel van haar hield, maar of zijn liefde ooit beantwoord is,
daarover heeft hij zich nooit uitgelaten. Er deden heel wat verhalen
de ronde over deze verhouding. Zeker is het, dat hij haar in den
tijd van haar grootheid niet meer zag, behalve dat eene tragische
oogenblik, toen de revolutie hem dwong zijn jeugdvriendin op de
guillotine den laatsten dienst te bewijzen.
Charles Henry was vijftien jaar oud, toen hij — als gezegd in
1754 — het werk van zijn vader overnam. Er waren in dien tijd
nog al wat intrigues tegen deze benoeming en het kostte Martha
Dubut, zijn grootmoeder menig hoog bezoek, haar kleinzoon het
begeerde ambt te verstrekken.
Maar het gelukte. En zoo werd Charles Henry niet alleen de eerste
beul van Frankrijk, maar ook van de revolutie. En dat wil zeggen:
incarnatie van den voikshaat, belichaming van de denkbeelden
van Marat en Robespierre, uitvoerder van de wraakgevoelens, die

110

BEUL EN PARLEMENT.

zich gedurende eeuwen hadden opgehoopt tegen koninklijken willekeur en autocratische misbruiken. Monarchie, Gironde, Montagne
sterven na elkander door zijn handen. Inderdaad is Charles Henry
Sanson het meest volmaakte type van den beul geweest. Ofschoon
ook van hem niet gezegd kan worden, dat hij met volkomen gemoedsrust zijn sombere plicht betrachtte. Ook in zijn handen was
het zwaard niet slechts een blind en doof werktuig. Ook hij kende
die duizeling van den twijfel aan de volstrekte rechtvaardigheid
van zijn daad. Zij alien, die schijnbaar hartelooze uitvoerders van
de menschelijke gerechtigheid, hebben die vage onrust gekend,
die zoo dicht bij wroeging staat, wanneer door hun toedoen opzettelijk en bewust aan een menschenleven een einde werd gemaakt.
Toch wierp het maatschappelijk leven soms een van die gewetenlooze monsters in menschengedaante op uit z'n diepe afgronden.
En dan wisten zij, dat het zwaard in bun hand een daad van verlossing volbracht. Dan voelden zij zich de voltrekkers van een
hoogeren dan menschelijken wit.
Zulk een monster was Antoine Francois Desrues.

XII.
DESRUES.
Antoine Francois Desrues was een van die monsters, wiens executie niet dat vage bewustzijn van wroeging te weeg bracht, dat
de beul in heel veel gevallen niet geheel overwinnen kon.
Zijn misdaden waren ook te vele en te afschuwelijk, dan dat
Sanson bij de uitoefening van zijn taak niet het gevoel had, als
of zijn hand de wrekende hand was eener hoogere macht.
Desrues' leven boezemde zijn tijdgenooten een geheimen angst
een onoverwinlijken zfkeer in. Men stond versteld over zulk een
mate van huichelarij, die iets geniaals had. Men voelde het hart
beven tegenover zulk een poel van lage beweegredenen, die den
moord als middel en hebzucht als Joel hadden.

Desrues was met vier jaar wees, hij had twee zusters die later
nonnen werden en een broeder die cabarethouder was.
Zijn oom deed hem eerst in de leer bij den loodgieter en zinkwerker Legrand in Chartres, daarna bij een ijzerhandelaarster,
de weduwe Cartel. Lang bleef hij er niet, omdat hij niet geschikt
was voor handenarbeid. Hij was teer en echt vrouwelijk gebouwd
en in zijn optreden door en door verwijfd.
Toen hij eenmaal zelfstandig een beroep kon kiezen, kwam hij
bij een kruidenier, eerst in Chartres, weldra in Parijs.
Hier toont hij zijn waren aard: zwak, lijdend, nauwelijks een man
te noemen, maar verteerd door eerzucht en allerlei ambities. Hij
wil hoogerop, rijkdom, eer, stand.
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De weduwe die de kruidenierszaak dreef aanbad hem weldra.
Niet alleen om zijn zacht karakter, zijn beminlijkheid, zijn geregeld,
godsdienstig leven, maar vooral om de vele klanten die hij haar
aanbracht, door zijn beleefdheid en aangenaam optreden. Hij wist
de menschen in hun zwak te tasten en verstond de kunst tegenover iedereen den toon aan te slaan, die bij ieder paste; loslippig
tegenover het yolk, gemaakt-deftig tegenover de dames en uitgestreken-vroom met de vromen en de geestelijken. De menschenkenners uit de buurt zeiden:
— De kleine Desrues, of liever juffrouw Desrues, zal het ver
brengen. Niemand was dan ook verwonderd, toen hij in 1770,
zesentwintig jaar oud, de zaak van de weduwe kocht en zich als
koopman liet inschrijven.
In 1772 huwde hij een rijk jong meisje met mooie titels, dat hem
tot een groot heer zou maken en hem den weg tot de hofkringen
banen.
Dit meisje heette Marie Louise Nicolais. Zij was niet mooi en
evenmin ontwikkeld. Haar vader, een onderofficier bij de artillerie,
was overleden, de moeder hertrouwd met een luien, drankzuchtigen
schoenlapper, die beide vrouwen in zulk een toestand bracht,
dat ze matten moesten vlechten om te leven.
Dit alles scheen niet zeer aanlokkelijk. Maar er bestond een
kwestie in de familie van de moeder, die Desrues gouden bergen
beloofde.
Een arm edelman, Despleignes du Plessis, bewoonde een soort
leenheerlijken wachttoren, half in puin, het Leen van Caudeville
genaamd en gelegen in de buurt van Auxerre. Deze Despleignes
du Plessis was een misanthroop, gierig, knorrig en zoo wantrouwend,
dat hij zelfs geen dienaar in zijn toren duldde. Hij haatte zijn
buren, plaagde zijn boeren en de stroopers, die hij uit alle macht
achtervolgde.
Op een dag werd hij met doorschoten borst in zijn stoel aangetroffen.
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Op de erfenis van dit zonderling heer nu had de dochter van den
onderofficier Nicolais aanspraken.
Despleignis was niet altijd Heer van Caudeville geweest. Hij
heette eigenlijk B6rand. Zijn vader had een Winkel in Beauvain
gehad en van de overgespaarde penningen enkele vergeten en
waardelooze heerlijkheden gekocht.
De moeder van de aanstaande mevrouw Desrues was een nicht
van dezen Bêrand en kon dus aanspraken doen gelden, van welke
gelegenheid de kleine listige Desrues dan ook gebruik maakte.
Hij trouwde en wist door allerlei handige zetten in het bezit te
komen van de geheele erfenis Despleignes.
Maar kruidenier kon hij nu niet langer blijven. Hij verkocht de
zaak en vestigde zich in een voornaam hotel, noemde zich DesruesNicolal, met een trema op de i en zonder s! Hij sprak van zijn
kasteel, zijn bosschen, jachtterreinen, vijvers, landerijen, pachthoeven en maakte zijn naam nog mooier door de bijvoeging de Bury.
Maar de zaken liepen niet naar wensch. Hij raakte diep in schuld,
zoodat zijn passief in 1776 op anderhalf millioen werd geschat.
Zich handhaven als grand seigneur zou op den duur niet mogelijk
blijken, zelfs stond een catastrofe voor de deur, indien er niet iets
bizonders gebeurde of .... of hij een middel vond....
Dat middel vond hij!
De familie de la Motte had een mooie liezAtting Buisson-Sonef
bij Villeneuve-le-Roi gekocht. De heer de la Motte leefde er jaren
lang als kasteelbezitter, maar er moest om de toekomst van den
beminden eenigen zoon worden gedacht en het in stand houden
der bezitting kostte meer dan ze opbracht, zoodat men tenslotte
besloot tot verkoop over te gaan.
Men gaf de zaak in handen van den makelaar Joly, die bekend
was met Desrues , daar deze hem voortdurend sprak over de rijkdommen van zijn vrouw en de schatten die de liquidatie van de
erfenis Despleignes du Plessis hem zou opbrengen, stelde de makeBeulen van Parijs. I.
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laar hem voor, het domein van de familie de la Motte te koopen.
Desrucs scheen er wel ooren naar te hebben en Joly bracht de beide
heeren met elkander in contact.
Mevrouw de la Motte ontmoette Desrues voor 't eerst aan een
diner ten huize van den makelaar. Desrues had zijn vrouw meegebracht en sprak met veel vuur over haar fabelachtig vermogen,
over zijn verlangen een domein als Buisson-Sonef te bezitten
am er rustig te kunnen leven te midden van de natuur en ver van
het drukke leven in Parijs, hij wist zich voor te doen als een echt
gentleman, hij was geestig, beleefd, gevoelig, kortom Mevrouw
de la Motte was verrukt over haar nieuwe vrienden en toen ze van
Desrues' notaris geen slechte inlichtingen omtrent hem had ingewonnen, besloot ze hem als ernstigen kooper te beschouwen en
noodigde hen uit, toch vooral spoedig te komen kijken naar zijn
toekomstige bezitting.
Desrues had zijn besluit genomen. Dit kon een goede zaak worden.
Hij ging naar Buisson-Sonef en wist ook op den heer des huizes
een alleszins gunstigen indruk te maken. Desrues logeerde tien
dagen bij de la Motte en bracht intusschen den aankoop tot stand.
In tegenwoordigheid van twee notarissen bood hij een ronde som
van honderd dertig duizend livres. Maar vroeg uitstel van betaling,
zoolang de erfenis van zijn vrouw nog niet geregeld was. Hij zou
twaalfduizend betalen bij onderteekening van het contract, achttien
duizend drie maanden later en de resteerende honderd duizend
in twee jaarlijksche paiementen, een jaar nadat hij het domein
in het bezit zou hebben.
Van beide zijden was men zeer voldaan over een en ander. Den
22sten December 1775 werd er een onderhandsche acte van verkoop opgemaakt en onderteekend door beide partijen. De heer en
Mevrouw „de Bury" verbonden zich de termijnen te betalen, maar
de vervaldagen werden niet schriftelijk vastgesteld. Die zouden
afhangen van het binnenkomen der erfenis Despleignes. Alleen
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beloofde Desrues Mevrouw de la Motte een som van vier duizend twee honderd livres als speldengeld, waarvoor hij haar een
schuldbekentenis gaf op drie maanden. Deze regeling viel den heer
de la Motte wel niet mee, maar de vrees zulk een kooper weer te
zullen verliezen maakte hem geduldig. En buitendien haastte Desrues zich, eventueel wantrouwen uit den weg te ruimen door veelvuldige bezoeken en deskundige voorbereiding tot allerlei werkzaamheden die hij zou laten doen.
Na verloop van drie maanden werden de 4200 livres evenwel
niet betaald. Desrues ging naar Boisson—Sonef, klaagde steen en
been over het slechte verloop van zijn erfenis, betaalde enkele
loopende schulden der familie de la Motte en betooverde hen wederom door zijn sympathiek optreden.
Maar toen er ook na een jaar nog geen geld los kwam, besloot
Mevrouw de la Motte naar Parijs te gaan. Haar echtgenoot, die de
aangename relaties met Desrues niet wilde verbreken, deelde hem
het plan van zijn vrouw mee. Desrues antwoordde onmiddellijk,
dat mevrouw haar intrek bij hem moest nemen gedurende haar
verblijf in Parijs. Zij aarzelde, maar gaf eindelijk toe aan zijn dringende smeekbeden.
Zij zou zijn huffs niet meer levend verlaten.
Den 25sten Januari werd zij ziek. Op een avond na het vertrek
van haar zoon, die vijftien jaar oud was en in Parijs woonde in
een pension door Desrues uitgezocht, kreeg zij duizelingen, brakingen en ondragelijke hoofdpijn.
De volgende dagen moest zij het bed houden. Desrues stelde
iedereen gerust en verzorgde haar persoonlijk. Hij raadde haar of
een geneesheer te raadplegen, zeggend dat hij dat zelf wel kon.
Zijn kinderen waren, sedert mevrouw de la Motte haar intrek
bij hem genomen had, uitbesteed. 30 Januari stuurde hij de
dienstbode naar hen toe om er enkele dagen door te brengen. Des
avonds kwam de jonge de la Motte. Hij mocht zijn moeder zien,
en vond haar in diepen slaap verzonken.
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Den volgenden dag verzocht hij ook zijn vrouw uit te gaan en
droeg haar allerlei boodschappen op. In den namiddag ging hij zelf
uit en kwam terug met een kruier, die een grooten koffer weg moest
brengen. Die koffer stond in de keuken en was zeer zwaar. Hij vergezelde den kruier tot het atelier van een van zijn vrienden, den
beeldhouder Monchy, wien hij vroeg of die koffer daar een of twee
dagen mocht staan.
Toen zijn vrouw thuis kwam, vertelde hij haar, dat mevrouw
de la Motte zich zoo goed gevoeld had, dat ze naar Versailles was
gegaan om daar familie te bezoeken.
Onder een valschen naam huurde hij nu een kelder in de oude
stad, stelde zich voor als een wijnhandelaar, die een partij Spaanschen wijn wilde opslaan en bracht er op een gehuurde handkar
een hoeveelheid flesschen landwijn en den koffer naar toe. Hij liet
alles in den kelder brengen, betaalde zijn kruiers royaal, en bleef
nog drie uur aan het werk in den kelder met planken, stroo en spijkers. Toen sloot hij den kelder af en vertrok. Dit geschiedde op
3 Februari, en niet voor den 17de kwam hij terug.
In dien tusschentijd speelde zich een tweede drama af, niet minder
sluw uitgedacht en koelbloedig uitgevoerd.
Den avond van den dag, waarop hij den koffer naar den beeldhouwer had laten brengen, was de jonge de la Motte zijn moeder
komen bezoeken. Hij was zeer verwonderd te hooren, dat ze naar
Versailles was vertrokken. Desrues wist hem volkomen gerust en
tevreden te stellen. Toen de jongen weer wilde gaan, voelde hij zich
niet wel, zoodat Desrues hem bij zich hield. Hij zou hem wel verzorgen en dan over een paar dagen met hem naar Versailles gaan.
Vijf dagen ten huize van Desrues waren voldoende om den jongen geheel te veranderen. Toen ze den tienden Februari op reis
gingen naar Versailles, was het kind bleek, zwak, neerslachtig, hij kon
nauwelijks loopen en beefde van koorts. Onderweg stelde Desrues
hem zoo veel mogelijk gerust. Zijn moeder zou hem tegenoet komen
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en ze zouden samen naar huis gaan. Een oogenblik later zei hij,
dat ze het misschien erg druk had en daardoor mogelijk niet aan de
postkoets kon zijn.
In Versailles aangekomen, bracht hij den jongen eerst in de herberg de la Fleur de Lys, waar zijn moeder hem zou komen opzoeken en ging zelf uit om een geschikte kamer te vinden. Deze vond
hij in de Orangeriestraat bij een kuiper, Pecquet geheeten. Hij
gaf zich uit voor een zekeren Beauprê, die zijn neef naar Versailles
kwam brengen om een betrekking voor hem te zoeken aan het
ministerie van oorlog.
Toen men het over den prijs eens geworden was, bracht hij zijn
slachtoffer erheen en vertelde, dat zijn moeder het zoo druk had,
dat ze dien dag niet meer kon komen.
Den volgenden dag bleek de jongen zwaar ziek. Desrues had
de nieuwe hospita al gewaarschuwd, dat de jonge man waarschijnlijk de pokken onder de leden had, maar dat hij als geneesheer
deze ziekte wel tijdig den kop in zou drukken. Ook sprak hij met
haar af, dat ze, om den jongen genoegen te doen, zou zeggen dat
zijn moeder geweest was, maar weer weggegaan, toen ze zag, dat
hij zoo vast sliep, omdat ze hem niet had willen wekken.
Juffrouw Pecquet kweet zich zorgvuldig van deze opdracht,
want ze was erg onder den indruk van de teedere zorgen van den
valschen Beaupre voor zijn zoogenaamden neef.
Des avonds liet „oom" allerlei geneesmiddelen halen en juffrouw
Pecquet vroeg, of het niet beter zou zijn een dokter te laten halen.
— Ben ik dan geen dokter, antwoordde de oom en zuchtte diep,
helaas, als dit nog lang duurt, zal alle menschelijke wetenschap
machteloos blijken en we zullen een priester moeten roepen.
Hij voegde er fluisterend bij, dat hij ontdekt had, dat de jongen
aan een geslachtsziekte leed, dat hij allerlei middeltjes in zijn tasch
ontdekt had, die den toestand nog ernstiger hadden gemaakt en
daarbij huichelde hij zulk een verdriet en wanhoop, dat het echtpaar
Pecquet vol bewondering was voor den edelen, zorgzamen man.
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Den volgenden middag hoorden ze plotseling de stem van den
oom om water roepen en toen ze boven kwamen, lag de jongen als
een lijk uitgestrekt op het bed, de oogen gesloten, het gezicht pijnlijk vertrokken, terwij1 de oom bezig was hem zouten te laten opsnuiven. Toen kwam er nog een laatst gerochel uit de keel en Desrues knielde bij het bed, snikte, bad tegelijk en vroeg om den priester.
Deze kwam, maar het was te laat. De jongen leefde niet meer.
De smart van Desrues scheen overweldigend, Pecquet moest hem
ondersteunen bij het naar beneden gaan. Des avonds wilde hij zijn
neef zelf afleggen en de kuiper hielp hem bij deze sombere taak.
Den volgenden dag ging hij naar de St. Louis-parochie en gaf
daar het overlijden aan van Louis Antoine, zoon van Jacques
Beaupre de Commercy en Marie Helene Magny, gestorven op twee
en twintig jarigen leeftijd. Hij nam de acte van overlijden in afschrift mee en vroeg den pastoor voor een fatsoenlijke, maar eenvoudige begrafenis te willen zorg dragen, daar de ongelukkige
meer behoefte had aan gebeden dan aan pracht en praal. Tegelijkertijd gaf hij zes livres voor doodenmissen en zes livres voor de armen.
Desrues volgde, vergezeld door Pecquet, het stoffelijk overschot
naar zijn laatste rustplaats. Na de plechtigheid kreeg de kuiper
een louis voor zijn moeite. Hij pakte de eigendommen van den
doode netjes in, deelde de vrouw van Pecquet mee, dat hij een
en ander over eenige dagen zou laten afhalen, maar dat hij nu eerst
de moeder moest waarschuwen.
Drie uur later verscheen hij in zijn Parijsche woning in de Rue
Beaubourg, opgewekt en met een gezicht stralend van genoegen
als over een welgeslaagde finantieele operatic.
Toch liet zijn „wijn-depot" in den kelder van dat huis in de
Rue de la Mortellerie hem niet met rust. Den dag na zijn terugkomst in Parijs ging hij er dadelijk been.
Vrouw Masson, de verhuurster, ontving hem vriendelijk, maar
vertelde, dat de hond van een waterdrager die in het huis woonde
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niet van de kelderdeur weg te krijgen was, tegen het hout snuffelde,
krabde en daarbij zoo vreemd jankte, dat de waterdrager verre
van gerust was op wat daar misschien wel in dien kelder kon zijn.
Desrues werd schichtig. Er moest lets gedaan worden. Op het
Grêveplein nam hij een werkman in dienst en droeg hem op, een
kuil te graven in een kelder die hij hem zou aanwijzen.
Bij het getuigenverhoor verklaarde de werkman, dat er drie
dingen stonden, toen hij in den kelder kwam: een kwart okshoofd
wijn, een leege koffer en een langwerpig pak in strooien matten
gepakt, dat in het gat begraven moest worden, omdat het Spaanschen
wijn bevatte, die juist onder den grond aan kwaliteit wint.
De werkman begon te graven. Desrues bleef toekijken en toen
de kuil diep genoeg was, hielp de man hem het strooien pak te begraven, waarna hij zelf meehielp het gat te dichten en den grond
met de voeten vast te stampen. Hij zou daarbij de malste grimassen
en danspassen gemaakt hebben, als iemand die erg tevreden is over
den goeden afloop van een voordeelig zaakje. Toen vergezelde hij
den werkman een eindweegs, zoodat deze geen gelegenheid kreeg
met de menschen uit de buurt te spreken en liet den leegen koffer
door een kruier weghalen en brengen naar een handelaar in aardewerk, aan wien — dat wist Desrues — de heer de la Motte bestellingen had gedaan. Het aardewerk werd in den koffer verpakt en
per schip naar Buisson—Sonef verzonden.

Hiermede had Desrues nog pas de helft van zijn taak volbracht.
Mevrouw de la Motte en de jongen waren uit den weg geruimd. Hij
moest nu nog de buit, het landgoed Buisson—Sonef, en de nalatenschap van moeder en zoon langs sluwe wegen in de wacht sleepen.
En hierbij legde hij inderdaad een zeldzame, misdadig-geraffineerde genialiteit aan den dag.

Hij begon met rond te vertellen, dat de plotselinge verdwijning
van mevrouw de la Motte samenhing met het felt, dat ze in Ver-
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sales een minnaar had en dat ze dadelijk na de finantieele regeling
naar Versailles vertrokken was.
Tegelijkertijd maakte hij een onderhandsche koopac Le op, waaruit
bleek dat het landgoed definitief in handen van Desrues was overgegaan voor een som van honderd vier duizend livres, welke som
mevrouw de la Motte verklaarde ontvangen te hebben in klinkende munt. Alle vroegere regelingen werden door beide partijen
nietig verklaard. Deze acte was onderteekend door het echtpaar
Desrues en Marie Perries, echtgenoote van Saint Faust de la Motte.
Had hij de stervende deze handteekening afgedwongen? Of was
zij valsch? Dit geheim is nooit opgehelderd. De giftmenger Desrues zelf heeft zich daar nooit over uitgelaten.
Intusschen was de erfenis Despleignes du Plessis losgekomen.
Maar in het geheel bedroeg deze niet meer dan 24000 livres. Om
nu tegenover nieuwsgierige juristen aannemelijk te maken, dat hij
kooper was van een ander landgoed (Buisson) voor meer dan honderd duizend livres, wist hij een kennis over te halen een schuldbekentenis te accepteeren groot honderd duizend livres, op hoop
van een deel der waarde Buisson.
Desrues achtte zich nu meester van de situatie.
Aileen een ding ontbrak nog: de volmacht indertijd door den
heer de la Motte aan zijn vrouw gegeven. Deze berustte bij den
makelaar Joly.
En toen Desrues brutaal-weg met een vriendelijk praatje om
die volmacht kwam vragen, begon de makelaar lont te ruiken.
Hij schreef den heer de la Motte, die toch al ongerust begon te
worden over het uitblijven van brieven van zijn vrouw.
Desrues wordt ongerust. Maar het gevaar scherpt zijn verstand.
Hij loopt den storm tegemoet : hij gaat persoonlijk spreken met
de la Motte, hij gaat naar het landgoed. En nu blijkt de huichelkunst van dit eenvoudige kruideniertje in al haar gemeene sluwheid: hij toont medelijden met den bedrogen echtgenoot. Hij heeft
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met hem te doen, belooft hem drie duizend livres rente per jaar op
den koop toe!
Hij zal dien braven de la Motte, bedrogen door een overspelige
echtgenoote, niet in den steek laten!!
Maar de justitie in Parijs denkt er anders over:
Mevrouw de la Motte moet verschijnen: haar tegenwoordigheid
zal een einde maken aan alle moeilijkheden, wordt hem gezegd.
En Desrues speelt zijn laatste troef uit, de grond brandt onder
zijn voeten, de la Motte is in Parijs aangekomen. Er wordt al gemompeld, dat de vlucht van mevrouw de la Motte met een minnaar
een verzinsel is, Desrues heeft geen oogenblik te verliezen. Hij zal
mevrouw de la Motte te voorschijn tooveren.
Den 5den Maart vertrekt hij naar Lyon. 7 Maart des avonds komt
hij er aan.
Den volgenden dag verschijnt een dame, in een zwart-zijden
robe, een tafzijden mantel, waarvan de kap het gezicht bijna geheel bedekt, ten kantore van den notaris Pourra. De heer des huizes
is uit. Mevrouw Pourra staat de vreemde bezoekster te woord,
die voortdurend tracht haar gelaat te verbergen. Mevrouw Pourra
is nieuwsgierig: zij kijkt eens goed toe: de vreemde vrouw schijnt
een jaar of veertig, ze heeft een geelachtige gelaatskleur, kleine,
zwarte oogen, een grooten mond en dunne lippen.
Als de notaris komt, verklaart de vreemde dame mevrouw de
la Motte te heeten, zegt, dat ze van plan is haar echtgenoot
Saint-Faust de la Motte te machtigen, de rente van een som
gelds te toucheeren, waar zij recht op heeft en vraagt nu om een
volmacht.
De notaris, niets kwaads vermoedend, maakt het gewenschte
stuk op. Zij vraagt twee copieen: een bestemd voor den heer de
la Motte, die zij verzoekt de verzenden aan den heer Segur, pastoor
van Villeneuve-le-Roi, een, die zij zelf wil houden.
Dit stuk komt op 11 Maart in Villeneuve aan en Segur haast
zich het door te sturen naar den Commissaris van politie.
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Deze manoevre was zoo handig op touw gezet, dat de justitie
een oogenblik aarzelde. Maar toch niet lang.
Er had een huiszoeking plaats bij Desrues. Men vond een gouden
horloge, dat afkomstig bleek van den zoon van de la Motte en
13 Maart werd Desrues gearresteerd. Allerlei geruchten deden de
ronde: het stoffelijk overschot van mevrouw de la Motte zou begraven zijn in een wijnkelder in de Rue de la Mortellerie. Bij gerechterlijk onderzoek bleek dit gerucht juist.
Men vond het in matten gewikkelde pak, dat inderdaad een
soort doodkist bevatte, waarin het lijk van een vrouw gevonden
werd, het hoofd in grof linnen doeken gewikkeld. Ofschoon reeds
in verren staat van ontbinding, werd het herkend als het lichaam
van Mevrouw de la Motte.
Ook in Versailles werd het spoor vervolgd. Desrues werd geconfronteerd met de familie Pecquet. Zij herkenden in hem den braven
oom Beaupre....
Desrues bleef alles ontkennen. Van mevrouw de la Motte hield
hij vol, dat hij haar in Lyon had gezien, van den jongen zei hij,
dat hij zijn natuurlijken dood was gestorven.
Den ben Mei kwam hij in de folterkamer. Niets werd hem bespaard
De acht wiggen van den Spaanschen laars ontlokten hem telkens
rauwe gillen, maar zijn onschuld bleef hij volhouden. Met bovenmenschelijke kracht en moed onderging hij alle folteringen en na
afloop bleek hij volstrekt niet gebroken.
Charles Henry Sanson vertelt:
„Het regende onafgebroken. Toen wij in de kar stapten, begon
het nog harder te regenen. Desrues toonde geenerlei berouw of
gelatenheid. lk voelde geen medelijden met hem. Zijn mager, schraal
lichaam rilde verschrikkelijk, zijn tanden klapperden onafgebroken.
Een van de deurwaarders had een paraplu. Die vroeg ik te leen
en hield hem over den ongelukkige.
Gedurende den rit praatte hij voortdurend over zijn proces en
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zei, dat hij de dame niet vergiftigd had, dat zij haar eigen, mooien
dood gestorven was!
Op het Grêveplein ging hij na toestemming het raadhuis binnen
en schreef een fang testament. Tegen drie uur in den middag werd
hij op het schavot gedragen. Zijn gezicht was zoo geel geworden
als een sinaasappel. Maar hij was kalm en beefde niet meer.
Terwijl men hem vastbond op het Andreaskruis, groette hij verschillende personen uit het publiek. Daarna hielp hij de knechten
bij het uitkleeden.
Eenmaal vastgebonden, vroeg hij het crucifix to mogen kussen.
Toen fixeerde hij een van mijn helpers, Bastier, die den ijzeren
knods in de hand hield en zei :
— Maak voort.
Bastier sloeg eerst de armen, dan de beenen en de dijen stuk.
Desrues schreeuwde gruwelijk. Maar na den slag op de borst,
bewoog hij niet meer, zijn oogen stonden wijd open....
Zijn

lichaam werd verbrand."

XIII.
DE GESCHIEDENIS VAN HET COLLIER.
De geschiedenis van het collier van Marie Antoinette is zoo bekend, dat het niet noodig is, alle details van de voorgeschiedenis
op te halen. Enkele feiten eventueel kunnen de geheime krachten
die bij deze intrigue tegen de koningen een rol hebben gespeeld
ophelderen. Al is de zaak op zich zelf van niet zoo heel veel belang,
zij werd het in hooge mate door den tijd, waarin zij voorviel. Het
yolk begon zich te roeren, het werd zich zijn kracht bewust en de
grondvesten van de troon der Bourbons begonnen te wankelen.
Op een dag ontmoette mevrouw de Bonlain Villiers, vrouw
van den commandant van Parijs in het dorpje Saint Leger in Bourgondi e een klein meisje, dat haar de hand toehield en vroeg:
— Mooie dame, geef een aalmoes aan het kleinkind van de oude
koningen van Frankrijk.
Deze woorden verwonderden de dame. Zij liet haar karos stilhouden, vroeg een verklaring. De geestelijke van het dorp, die juist
voorbij kwam en de vraag hoorde, antwoordde, dat het kind de
waarheid sprak, dat ze een afstammeling was van Henry de Saint
Remy, natuurlijke zoon van Henri II en Nicole de Savigny. Het
kind bleek een wees en op de publieke liefdadigheid aangewezen.
Zij nam het meisje mee naar Parijs. d'Hozier onderzocht de genealogie en kwam tot de slotsom, dat zij Jeanne de Valois heette en
dat haar broeder en zuster en zij rechtmatige bezitters waren van
de vaderlijke titels. Door bemiddeling van mevrouw de BonlainVilliers kregen de kinderen behoorlijke toelagen. De jongen kwam
bij de marine, terwijl het meisje Jeanne in 1780 trouwde met een

DE GESCHIEDENIS VAN HET COLLIER.

125

officier van de koninklijke lijfgarde graaf de la Motte. Deze graaf
bezat geen vermogen. Zijn tractement was niet toereikend voor de
aanspraken op weelde en genietingen die het jeugdige echtpaar
aan het leven stelden. Vooral de jonge vrouw wilde schitteren
en kwam er al spoedig toe door middel van intrigues te verwerven
wat daartoe noodig was.
Zij was wel niet bizonder mooi, maar jong, geestig, levendig,
waardoor ze ieder voor zich innam. Zij uitte zich gemakkelijk, wist
het voile vertrouwen te winnen en ieder volkomen te overtuigen
van de noodzakelijkheid harer wenschen.
De kardinaal de Rohan betoonde haar zijn buitengewone gunsten.
En dit zal wel niet geheel zonder bijoogmerken zijn geweest. Trouwens de hoogere geestelijken van die dagen gingen over het algemeen niet door voor bijzonder ingetogen herders hunner schare.
Buitendien stond het vast, dat de edelmoedigheid van den kardinaal ten opzichte van de jonge gravin reeds het cijfer van honderd
twintig duizend livres had bereikt, nog voordat er spake was van
de collier-geschiedenis.
De gravin de la Motte kende de geheime eerzuchten van den
kardinaal. Zij wist zijn gevoelens van eigenwaarde te vleien en
misbruikte die voor haar eigen wenschen van geld en roem. De
kinderlijke naieveteit, waarmede de groote kardinaal in de strikken
dezer jeugdige intrigante beklemd raakte, is alleen te verklaren
uit den al te hoogen dunk, dien hij van zich zelf had.
Zij wist hem ervan te overtuigen, dat zij tot den intiemen vriendenkring der koningin behoorde. Ze had volgens haar zeggen met de
koningin herhaaldelijk gesproken over de buitengewone eigenschappen van den kardinaal, zoodat alle vooroordeelen, die sedert zijn
ongelukkige gezantschapsreis naar Weenen hem de ongenade van het
hof hadden bezorgd, als sneeuw voor de zon waren verdwenen. Haar
bemoeiingen hadden zooveel succes gehad, dat Marie Antoinette den
kardinaal toestond, zich persoonlijk te komen rechtvaardigen. Buitendien had de koningin te kennen gegeven, dat ze voorloopig in brief-
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wisseling wilde treden met den kardinaal, maar dat deze briefwisseling geheim moest blijven tot het oogenblik, waarop de koningin
hem openlijk weer in genade zou ontvangen. Natuurlijk zou de
gravin de la Motte tusschenpersoon zijn en op deze wijze zou de
kardinaal ongetwijfeld weer tot aanzien en grootheid komen.
Of dit alles op waarheid berustte is zeer twijfelachtig. Veel vijandinnen hebben het pertinent ontkend. Maar zelfs, indien de gravin
wel eeris in de intieme vertrekken zou zijn toegelaten, dan nog
is het niet waarschijnlijk, dat Marie Antoinette met haar over
dergelijke aangelegenheden gesproken zou hebben.
Hoe het zij: de kardinaal ging er grif op in: enthousiast hoorde
hij de schitterende perspektieven aan, die hem geopend werden
en betoonde bij voorbaat zijn erkentelijkheid door aanzienlijke
sommen. Zijn verblinde lichtgeloovigheid moedigde de dame aan
tot steeds stouter en gevaarlijker leugens en intrigues.
Lodewijk XV had aan zijn hofjuweliers BOhmer en Bassange
een kostbaar collier besteld. De koning was gestorven, voordat dit
sieraad, bestemd voor Madame du Barry was voltooid. Daar de
nieuwe monarch du Barry van het hof en uit Parijs verbannen
had, hadden de juweliers het collier niet geleverd. Wel was .het de
koningin aangeboden, maar de prijs (1.800.000 livres) had Hare
Majesteit afgeschrikt : de tijdsomstandigheden eischten groote
spaarzaamheid en zij had er den koning niet mee durven lastig
vallen.
Mevrouw de la Motte kreeg gelegenheid het juweel te bewonderen
en de heeren goudsmeden lieten niet na erover te klagen, dat de
weigering van de koningin hen in groote moeilijkheden bracht
en dat zij er heel wat voor over hadden, a1s iemand het wist te
plaatsen.
De gravin dacht aanvankelijk alleen aan de belooning, aan
een eventueele ontvreemding zeker niet. Zij beoordeelde Marie
Antoinette als vrouw, niet als koningin, haar begeerte zou ongetwijfeld in strijd zijn met haar wil. En ze redeneerde, dat de pronk-
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lievende vorstin zich dankbaar zou toonen tegenover iemand,
die haar den aankoop vergemakkelijken zou. En zij besloot die
tusschenpersoon te worden. Buitendien was het een goede gelegenheid, den kardinaal in de gewenschte richting aan het werk te
zetten.
Ook de echtgenoot van de gravin werd in het complot betrokken.
Een oud politiebeambte, Marie Antoine Retaux de Villette,
die de valsche brieven van de koningin aan Rohan geschreven
had, werd een ijverig helper, evenals graaf Cagliostro, die reeds
een machtigen invloed uitoefende op het denken van den kardinaal.
Nu werd de arme kardinaal bewerkt : de gravin vertelde hem,
dat de koningin besloten was, het collier te koopen buiten weten
van den koning om, en dat ze het betalen zou uit haar eigen middelen,
dat zij hem, den kardinaal, als bewijs van vertrouwen en welwillendheid opdroeg den aankoop te doen in haar naam. Hij zou
een eigenhandig geschreven en onderteekende schuldbekentenis
ontvangen, die hij behouden kon tot de geheele som was betaald.
Deze schuldbekentenis overhandigde de gravin de la Motte
inderdaad aan den kardinaal: zij was onderteekend: „Maria Antoinette de France" en gedateerd van Trianon.
Dit stuk was geschreven door den gewonen vervalscher van
de gravin. Een ieder, die niet zoo volkomen verblind was als de
kardinaal, zou de onechtheid onmiddellijk hebben ontdekt, daar
de koningin evenals haar voorgangster eenvoudig met haar voornamen onderteekende en de woorden „de France" een dom en
brutaal verzinsel waren van den heer Retaux de Villette.
Maar hij vermoedde niets kwaads, meende aan den wil van zijn
vorstin te moeten gehoorzamen, twijfelde niet aan de bijzondere
gunsten die het gevolg zouden zijn van deze delicate opdracht
en ging onderhandelen met de juweliers, zeide, dat het halssnoer
bestemd was voor de koningin en toonde hun het stuk, dat hij
ontvangen had.
De juweliers aanvaardden de door hem gestelde voorwaarden.
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Den eersten Februari werd het pakket bezorgd bij de gravin
de la Motte te Versailles, door haar in tegenwoordigheid van den
kardinaal overhandigd aan een kamerdienaar van Hare Majesteit.
Maar deze kamerdienaar was niemand anders dan de valsche
brieven-schrijver Retaux de Villette en het slot van de brutale
grap was, dat de graaf de la Motte dienzelfden dag naar Londen
vertrok met het collier, dat hem tot millionair maakte.
Maar hiermede was het werk nog niet voltooid. Mevrouw de la
Motte wilde in elk geval gevrijwaard zijn en hoopte nu zoowel de
koningin als den kardinaal te compromitteeren, zoodat een eventueele gerechtelijke vervolging uit zou blijven.
Retaux de Villette werd weer aan het werk gezet. Hij maakte
brieven, waarin de koningin schreef dat ze den kardinaal nog geen
openlijke bewijzen van haar achting kon geven, maar ze bood hem
een onderhoud aan in de boschjes van Versailles, om hem te kunnen
zeggen, dat hij weer in genade aangenomen was.
De gravin ging niet over een nacht ijs met dit gevaarlijk schrijven.
Ze beschikte over een jong meisje, dat sprekend op Marie Antoinette leek en nu in deze treurige comedie de rol van koningin
mo est sp el en.
De samenkomst had inderdaad plaats bij de beroemde Apollogrot. Mejuffrouw d'Olive, het jonge meisje, speelde haar rol uitmuntend. Zij gaf den kardinaal die niet spreken kon van ontroering een roos, daarna deed ze of er verdachte stappen naderden,
trok zich onmiddellijk weer terug.
Intusschen naderde het tijdstip van de eerste betaling en de juweliers werden ongerust. Ze wilden zich ervan overtuigen, dat het
collier zijn bestemming had bereikt. Inderdaad wel wat laat. Zij
trachtten personen uit de omgeving van de koningin te polsen,
ze vroegen een audientie aan zonder succes, en langzamerhand
werd het hun duidelijk, dat ze de slachtoffers waren geworden van
gemeene bedriegers. In hun wanhoop hielden ze hun geheim niet
stil, ofschoon ze den kardinaal beloofd hadden te zwijgen. En
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weldra drong het door tot baron de Breteuil, chef van het huis
der koningen.
Breteuil was de persoonlijke vijand van den kardinaal. Hij
wilde dan ook deze gelegenheid om hem ongelukkig te maken
niet laten voorbijgaan. Hij had een geheim onderhoud met de koningin, deelde haar alles mede wat er over den kardinaal en de
gravin de la Motte werd verteld en verzocht haar hem zonder
omwegen te zeggen of zij geheel vrij uitging in deze zaak.
De koningin, overtuigd van haar onschuld, antwoordde dat ze
van publiciteit niets te duchten had.
Den l5den Augustus, dag van Maria Hemelvaart, moest de
kardinaal als groot-aalmoezenier in de slotkapel de mis celebreeren.
Hij was reeds in vol ornaat gekleed, toen een lakei hem kwam
meedeelen, dat de koning hem wilde spreken in zijn kabinet. De
koning, de koningin en de heer du Breteuil waren in het vertrek
aanwezig.
Zoodra de kardinaal binnentrad, zei de koning op zeer geprikkelden toon:
— U hebt dus de diamanten van Boehmer gekocht.
— Ja sire, antwoordde de kardinaal.
— Wat hebt U ermede gedaan?
De kardinaal aarzelde een oogenblik.
— lk dacht, sire, dat die diamanten aan de koningin overhandigd waren.
— Wie had U de opdracht gegeven?
— Een dame, mevrouw de gravin de la Motte-Valois, die mij
een schrijven van H. M. de koningin had gegeven, waaruit ik meende
te mogen opmaken, dat ik wederom aan het hof zou worden toegelaten, indien ik die opdracht uitvoerde.
De koningin viel hem in de rede:
— Wat, mijnheer, hoe hebt U kunnen denken, dat ik U een
opdracht zou geven, U, dien ik al acht jaar lang volkomen negeer!
En nog wel door middel van een dergelijke vrouw.
Beulen van Parijs. I.

9
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— Ik zie wel, hernam de kardinaal dat ik gruwelijk misleid en
bedrogen ben. Het verlangen uw gunst weer te herwinnen, had
mij geheel verblind. lk zal het collier betalen .... ik ben de dupe
geworden van een afschuwelijk bedrog. Ik ben wanhopig.
Met die woorden haalde hij uit zijn zak den brief van de koningin,
die mevrouw de la Motte hem gegeven had.
De koning keek hem in.
— Dat is noch het handschrift, noch de onderteekening van de
koningin, zei hij. Hoe hebt U, een prins uit het huis de Rohan en
groot aalmoezenier van Frankrijk kunnen aannemen, dat de koningin zou teekenen Marie Antoinette de France?
De Kardinaal werd bleek, zijn knieen knikten. Hij moest tegen
een tafel leunen om de betamelijke houding in acht te kunnen
nemen.
De koning, die zijn toestand zag, beval hem in een zijvertrek
te gaan en zijn rechtvaardiging op te stellen.
Mijnheer de Rohan gehoorzaamde. Hij bleef een kwartier weg,
stelde den koning het stuk ter hand. Toen hij het kabinet verlaten
wilde, vond hij buiten de deur de Jouffroy, luitenant der garde,
die hem arresteerde en naar de Bastille liet vervoeren.
Den volgenden dag werd de gravin de la Motte gevangen genomen
in Bar-sur-Aube, waarheen ze was gevlucht. Zij ontkende hardnekkig haar medeplichtigheid aan de halssnoer-geschiedenis en
beschuldigde graaf Cagliostro het plan op touw te hebben gezet,
verklaarde, dat de Italiaan en zijn vrouw de diamanten hadden
verduisterd en er alle voordeelen van getrokken.
Ten gevolge van deze verklaringen werden de graaf Cagliostro
en zijn vrouw eveneens gevangen genomen.
Mevrouw de la Motte verbeeldde zich wellicht op deze wijze de
gerechtigheid te ontgaan, maar mejuffrouw d'Oliva, die in Brussel
werd achterhaald legde verklaringen af, die een geheel ander licht
op de zaak wierpen.
Retaux de Villette ontging evenmin de wrekende hand : men
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arresteerde hem in Geneve. Hij werd geconfronteerd met de la
Motte, die thans wel begreep dat verder ontkennen geen zin had.
In den nacht van 29 Augustus werden alle beschuldigden naar
de Conciergerie overgebracht en 5 September rechtsingang verleend
bij het Parlement.
De koning gelastte een zeer streng onderzoek, bekwamen spoed
en niet minder strenge berechting der schuldigen.
Het is begrijpelijk, dat dit proces een groote opschudding te
weeg bracht. De geheele adel voelde zich erbij betrokken in de
persoon van de gravin, maar ook de geestelijkheid achtte zich bedreigd en eischte in tal van schriftelijke betoogen het recht van eigen
jurisdictie over een van zijn hoogst geplaatste leden. Zelfs Rome
bemoeide zich met de zaak en daagde den kardinaal voor het
tribunaal der kardinalen om rekenschap of te leggen van zijn gedrag.
Alles bleef eventueel vergeefsch. De zittingen werden geopend
op 22 December. De gravin de la Motte verscheen bekoorlijker
dan ooit, zette zich vol gratie in de bank der beschuldigden en
gedroeg zich zoo vrijmoedig en zeker, alsof ze in haar eigen salon
gasten ontving. Ze antwoordde met veel tegenwoordigheid van
geest op alle gestelde vragen.
Na haar verscheen de Kardinaal. De leden van het parlement
behandelden hem met groote achting. Uit hun geheele houding
bleek duidelijk, dat ze hem welgezind waren, misschien ten gevolge
van een juist inzicht in de toedracht der zaak, misschien uit esprit
de corps tegen het hof.
De conclusies van den procureur generaal, die den 29sten December
verschenen, luidden zeer streng voor den kardinaal. Hij eischte
zooveel onteerende boeten, dat du Rohan er onmogelijk aan kon
voldoen, zonder voor de rest van zijn leven een verloren man te
zijn. Bij de voorlezing van het stuk, riep de heer Barillon : dit zijn
niet de conclusies van den procureur-generaal, maar van een minister,
die er gemakkelijk te herkennen in is.
De inhoud van het vonnis luidde ongeveer :
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1.

De stukken, die aan de misdadige actie ten grond liggen,
zoowel als hun onderteekening zijn bevonden vervalscht te
zijn en worden op bedriegelijke wijze toegeschreven aan de koningin.
2. De graaf La Motte is schuldig bevonden en wordt veroordeeld tot de galeien, levenslang.
3. Jeanne de Saint-Remy Valois, huisvrouw van La Motte
voornoemd, wordt veroordeeld tot kerkelijke boetedoening met
den strik om den hals, ze zal gegeeseld wordt, gebrandmerkt met
de letter V op beide schouders en krijgt levenslange gevangenschap.
4. Retaux de Villettc wordt levenslang verbannen uit het
Koninkrijk.

5. Mademoiselle d' Oliva van het hof.
6. De heer de Cagliostro wordt vrijgesproken.
7. De Kardinaal wordt geheel en al onschuldig verklaard. Hem
wordt toegestaan het geheele vonnis te laten drukken, ten einde de
voor hem beleedigende termen in de Memorie van Mevrouw la
Motte te niet te doen.
Dit vonnis werd met algemeen enthousiasme ontvangen.
De publieke opinie zag er een overwinning in van het parlement
op den wil des konings; immers dit vonnis ontzenuwde de argumenten van de acte van beschuldiging, zooals deze door den koning
was opgesteld.
Daar kwam bij, dat het hof zijn antipathie tegen den kardinaal
ook in het vervolg niet onder stoelen en banken schoof, waardoor
bij het publiek een medegevoel werd gewekt, dat hij zeker niet
waard was.
Mevrouw de la Motte werd niet in kennis gesteld van de beslissingen te haren opzichte. Het parlement ging op reces, zoodat
de laatste redactie niet tot stand kon komen. Eerst 21 Juni deed
de Fleury het officieele vonnis toekomen aan den beul, gaf hem
daarbij de instructie, zooveel mogelijk alle opzien te vermijden.
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Daarom besloot Charles Henry Sanson de eischen der menschelijkheid in overeenstemming te brengen met de gestrengheid van
het vonnis, en de executie te doen plaats hebben op de binnenplaats van de Conciergerie. Hij informeerde bij den gevangenbewaarder naar de gewoonten van mevrouw de la Motte, zij was
nog al bevriend met diens vrouw, die haar in het bizonder bediende
en verzorgde in de gevangenis.
Volgens de instructie van Sanson kwam die vrouw haar den volgenden morgen meedeelen. dat iemand van het paleis haar wenschte
te spreken.
Eerst verklaarde de gevangene, dat ze niet ontvangen kon, dat
ze wilde slapen. Op het bericht dat het haar advokaat was, stond
ze echter onmiddellijk op en kleedde zich.
Toen ze de kamer uitging, werd ze door twee beulsknechten bij
de pollen gepakt, maar met een onverwachte kracht en behendigheid rukte ze zich los en wilde terug. Maar voor de deur van de
slaapkamer stond Sanson en belette haar binnen te gaan.
Met haar schitterende oogen keek ze hem brutaal in het gezicht.
Ze had iets van een getergde leeuwin, op het punt haar buit te
bespringen.
— Wat wilt U van mij? vroeg ze.
Sanson nam zijn hoed af en zei:
— Ge zult uw vonnis moeten hooren .... en ondergaan.
Een lichte huivering ging over haar schouders, haar vingers
trokken krampachtig aan de linten van haar kleed. Maar ze herstelde zich spoedig.
— Laten we dan gaan, zei ze.
Twee knechten wilden haar vastgrijpen. Maar met een hoogmoedig gebaar wist ze hem van zich af te houden en ging rustig
voor hen uit.
In de zaal waar de afgevaardigden van het parlement bijeen
waren, begon de griffier het vonnis voor te lezen, zoodra ze binnen
geko men was.
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Reeds bij de eerste woorden omtrent de schuld werd de heftigheid van haar gevoelens duidelijk zichtbaar in haar gezicht. De
pupillen bewogen hartstochtelijk heen en weer, ze beet bloedige
sporen in de lippen. Niets van de vroegere bekoorlijkheid bleef
over. Het was of men een furie voor zich had. Sanson, die den
storm zag aankomen, ging achter haar staan, en juist op het goede
oogenblik, want toen de griffier de lichamelijke tuchtiging gelezen
had, wierp ze zich zoo ontstuimig achter over, dat ze zich zeker den
schedel verbrijzeld zou hebben, als Sanson haar niet had opgevangen. Ze rolde over den vloer en stootte daarbij een gehuil uit, dat
aan wilde dieren deed denken.
Vijf mannen waren noodig om haar tenminste eenigermate in
bedwang te houden. Men kon niet verder lezen. Haar krachten
schenen verdubbeld. Ze vocht letterlijk met de beulsknechten,
die haar trachtten te binden. Het duurde tien minuten, alvorens
het gelukte haar weg te voeren.
Het schavot stond opgericht op de groote binnenplaats van het
paleis. De hekken waren geopend, maar veel publiek was er niet,
omdat het juist zes uur geslagen had.
Toen mevrouw de la Matte lag uitgestrekt op het platform van
het schavot en de geeseling begon, gilde en schreeuwde zij tot
aan het einde van de behandeling onafgebroken voort, terwijl
ze intusschen met een stem, die weinig menschelijks meer had den
kardinaal de schuld van haar vernedering gaf en hem een hoeveelheid scheldwoorden toediende, waarover een Cartouche zich niet
behoefde te schamen.
Zij had in 't geheel twaalf slagen te ondergaan.
En toen dit volbracht was en men haar losbond, zoodat zij overeind kon zitten, bleef ze een oogenblik als versuft, afwezig, onbewegelijk voor zich uit staren. Door het hevige verzet waren haar
kleeren gescheurd, en beide schouders ontbloot. Hiervan maakte
Sanson gebruik, om de rest van het vonnis ten uitvoer te brengen.
Hij nam het groote merkijzer, dat in een vuurbak gloeiend was
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gemaakt, naderde haar van de rugzijde en brandde met een snelle
beweging het teeken in haar schouder.
Het slachtoffer stootte een gil uit, die ver in het rond weerklonk,
sprong op en wierp zich als een tijger op een van de knechten,
wien ze met zulk een wilde kracht in de hand beet, dat ze een
groot brok vleesch tusschen de tanden hield. Nu begon ze weer
te vechten, zoodat het slechts met de grootste moeite gelukte, ook
haar linkerschouder te brandmerken.
Eindelijk was de geheele operatie afgeloopen. Mevrouw de la
Matte werd per rijtuig naar de Salpetriere vervoerd. Een oogenblik voor het uitstappen trachtte zij zich onder de wielen te werpen.
Zes maanden duurde haar gevangenschap. Toen gelukte het haar
te ontvluchten. Misschien met medewerking van hooger hand.
Men was bang, dat de graaf de la Motte, die in Londen leefde, uit
de school zou klappen en allerlei kwaads kon verbreiden omtrent
het Fransche ministerie.
Misschien had de la Motte het gevangenis-personeel omgekocht.
Hoe het zij, als soldaat vermomd gelukte het haar alle wachtposten
te passeeren, en toen ze eenmaal in veiligheid was, ging ze naar
Londen, waar ze in het jaar 1791 stierf.

XIV.
AUTODAFI OP HET SAINT LOUIS PLEIN TE VERSAILLES.
In het jaar 1788 werd voor de laatste maal in Frankrijk het
rad toegepast.
In de Montreuilstraat in Versailles woonde een hoefsmid Mathurin
Louschart, een man van den ouden stempel met zijn vooroordeelen
en antipathieen, vijand van den nieuwen geest en met een grooten
dunk van eigen meesterschap, daar tegenover echter inderdaad
een voortreffelijk werkman. Heilig overtuigd van de voortreffelijkheid van zijn vak, zou hij er niet aan denken zijn hard, vuillederen schootsvel dat hem tot de enkels reikte te verruilen voor
de uniform van een gerechterlijk ambtenaar of het korte fluweelen
buis van een abbe. Misschien juist door zijn eenvoudige kleeding
had Mathurin lets patriarchaals over zich. Zijn houding en gebaren,
als hij het ijzer boog op het aambeeld, als hij den voorhamer hanteerde, waren van een sierlijke zekerheid en een deskundige kracht,
die men heden ten dage vergeefs zou zoeken.
Hij haatte den tijdgeest, die naar gelijkmaking van standen
streefde. Men kon een ezel de ooren wel afsnijden, een paard werd
hij toch niet, placht hij te zeggen. En daarom waren hem de Rohans
en Montmorencys ten slotte nog liever, dan al die nieuwerwetsche
denkbeelden, die hij als waanvoorstellingen van opgewonden dwazen
beschouwde.
Meester Mathurin was welgesteld, braaf, betrouwbaar en hulpvaardig. Hij had een zoon, dien hij verafgoodde en die van zijn geld
genieten mocht, als de zoons van andere rijke burgers en aanzienlijken. Hij gaf hem een voortreffelijke opvoeding, maar vond toch

AUTODAFE TE VERSAILLES.

137

wel, dat de zoon de voetstappen van den vader moest drukken
en evenals alle Louscharts hoefsmid worden.
Louis Louschart zelf, bedeeld met een krachtig-manlijke schoonheid, die door den handenarbeid van het vak nog werd verhoogd,
deelde echter, toen hij twintig jaar geworden was, niet meer de
strenge denkbeelden van zijn vader. Wel had hij van den oude den
vaderlijken trots geerfd, die bij hem echter niet ontaard was in
spot en grofheid tegenover het nieuwe, maar juist door zijn opvoeding geworden tot een ernstig en edel zelfbewustzijn. En juist
dit fiere zelfbewustzijn effende in zijn hart den weg voor de
revolutie-denkbeelden, die toenmaals als een brandende koorts de
breede lagen van het lagere volk begonnen aan te tasten.
Hij verborg gewoonlijk zijn gevoelens voor zijn vader uit achting
en liefde. Maar de oude hoefsmid had zijn vermoedens. In het glimlachen, in het zwijgen, in duizend kleinigheden bij zijn zoon meende
hij den nieuwen geest te herkennen. En hij kon het niet laten met
hem te spreken over wat hem dwars zat. Maar Louis gedroeg zich
rustig, gematigd en waardig tegenover de grofheden van den ouden
man, die daardoor meer en meer geprikkeld werd en zijn jongen
langzamerhand als zijn politieken vijand ging beschouwen. Zoolang
de jonge man de klassieken bestudeerd had, was alles nog goed gegaan. De vader was trotsch op het intellektueele peil van zijn zoon.
En vooral de beroemde regel van Vergilius :
Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum.
Viervoeters hoeven slaan luid-op stampend de stof-mulie velden,
hoorde hij den jongen geleerde graag reciteeren.
Maar ook de modernen ging de jonge hoefsmid bestudeeren en
die modernen heetten Voltaire, Rousseau, Montesquieu en Diderot.
En de wijsgeerige denkbeelden dezer mannen waren zoo zeer in
strijd met de aartsvaderlijke van den ouden Louschart, dat de
kloof tusschen vader en zoon dagelijks grooter werd.
Het is dat proces dat zich telkens weer herhaalt in een tijd dat
nieuwe idealen geboren worden, de tegenstelling tusschen oud en
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nieuw — tusschen het verstarde oude en het bloeiende, omhoog
strevende, jonge leven.
Intusschen was de regeering genoodzaakt de eerste vergadering
van notabelen bijeen te roepen, daar zij niet meer in staat was,
het hoofd te bieden aan de onophoudelijk aangroeiende staatsschuld.
De notabelen wachtten zich wel een hand uit te steken om den
koning te helpen. Er werd veel geredeneerd en geredetwist, maar
zij gingen weer heen en lieten de regeering in de moeilijkheden
van een uitgeputte schatkist en den onwil van het parlement om
nieuwe belastingen te heffen.
De koning was nu genoopt, aanzienlijke bezuinigingen bij het
hof in te voeren. De kosten van keuken en garde-robe werden tot
de helft teruggebracht, de groote en de kleine stallen werden vereenigd, gendarmes en paleiswachten opgeheven, de cavalerie van
het huis des konings beperkt tot enkele lijfgardes.
Meester Mathurin Louschart had onder deze veranderingen niet
veel te lijden. Maar hij wand zich er meer over op dan zij, die onmiddellijk getroffen werden. Voor hem lag de grootheid der monarchie in het aantal paarden, waarmee zij zich omringen kon. Liever
de kroon verliezen dan een enkel ruiter.
Zijn oogen werden vochtig, als hij dacht aan de vernederingen,
die de koning zich moest laten welgevallen.
— Arme koning, waartoe zal die zwakheid je nog brengen?
En zijn zoon Louis stelde hij in zijn kortzichtige, eenzijdige opwinding mede verantwoordelijk voor den opstandigen geest die
onder alle standen began te heerschen en voor de vernederingen,
het koningschap aangedaan.
Op een Zondag was de werkplaats gesloten, de haard koud en
donker, uitgedoofd. Jean Louis zag zijn vader uit de kerk komen,
gevolgd door een dienstmeid. Het viel hem op hoe zwak en oud
de man eruit zag, hoezeer hij blijkbaar Teed aan den toestand zonder
er over te spreken. En de jonge man besloot eindelijk vrij uit te
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spreken in de hoop, dat daardoor de atmosfeer gezuiverd zou
worden en de rust in de gemoederen terug keeren.
Maar Jean Louis had een slecht oogenblik gekozen.
Meester Mathurin werkte ook voor de koninklijke stallen. leder
kwartaal was hij gewoon zijn rekening in te dienen, die eerst
werd nagekeken door den chef der stallen en daarna bij den betaalmeester ingediend.
Ditmaal had de opperstalmeester gezegd:
— Mijn beste Mathurin, je rekening is accoord bevonden. Maar
ik kan je niet naar den schatmeester sturen. Je zult nog eens terug
moeten komen. Er zijn zooveel schuldeischers, die ons het leven
moeilijk maken, dat we niet weten hoe alien te voldoen.
De oude hoefsmid had nog eens gevraagd of er iets ontbrak
aan de juistheid van zijn rekening en toen hem geantwoord was:
— Pardieu, kerel, we kennen je lang genoeg om te weten, dat
je eerlijk bent als gaud, meneer Louschart! — had hij de rekeningen
uit het boek gescheurd, in het vuur gegooid, en gezegd:
— Mijnheer, ik behoor niet tot die wezens die de hand, waardoor
ze gevoed zijn stuk pikken en verscheuren, zoodra die hand leeg is.
De koning is mij vijfduizend achthonderd twee en dertig livres
en zes stuivers schuldig — Coed. De koning zal me betalen, wanneer
hem dat goed dunkt. En wanneer ik er eenmaal in 't leven spijt
van heb, niets meer te zijn, dan de hoefsmid Mathurin Louschart,
dan is dat vandaag, dat ik niet tegen den koning kan zeggen:
Sire hier zijn tweehonderd twintig duizend livres, waarvan ik het
grootste gedeelte verdiend heb in Uw dienst, neem ze en wees overtuigd, dat Uw hoefsmid zich de eer waardig zal weten te maken,
dat hij zijn koning heeft mogen bijstaan.
En toen was hij naar huis gegaan, diep bedroefd over de moeilijkheden des konings.
Dit was daags te voren gebeurd. En in de kerk dien Zondag had
hij gezien, dat zij leeg was. Aileen oude menschen, wat vrouwen en
kinderen, waren komen knielen aan de voeten van het altaar. Niet

140

AUTODAFE TE VERSAILLES.

alleen de koningen der aarde werden verlaten door hun vroegere dienaren, ook de Koning des Hemels werd geofferd aan de nieuwe idolen.
Onder deze omstandigheden kwam hij thuis. De aanwezigheid
van zijn zoon prikkelde nog zijn sombere stemming.
Bij de eerste woorden van Jean Louis scheen de oude man te
kalmeeren. Hij sprak van verzoening, dat hij de laatste jaren van
zijn vader wilde verlichten, dat hij wanhopig was over het verstoren van de goede verstandhouding. Meester Mathurin scheen
te voelen, dat God hem weer een zoon had terug gegeven. Hij
breidde zijn armen uit om hem te omhelzen, maar op dit oogenblik ging er iets door zijn gedachte, iets dat de kloof weer opnieuw
zou openen en nu voor goed.
Alvorens zijn zoon vergiffenis te schenken, eischte hij van hem
een verklaring dat hij afstand zou doen van Satan en zijn werken,
verloochenen de moderne wijsgeerige denkbeelden en de beginselen
van politieke vrijheid en gelijkheid. —
Jean Louis schrok terug voor deze onwaarachtigheid tegenover zijn overtuiging. Hij betoogde, dat het te betreuren was,
indien een vader zulk een gewicht hechtte aan dingen, die toch niet
in staat waren wederzijdsche achting en liefde te niet te doen.
Maar de oude man luisterde niet. In een aanval van redelooze
woede ontzegde hij zijn zoon het huis, daar hij niet langer onder
een dak wilde wonen met een afvallige.
Jean Louis koos de wijste partij en ging, maar de vader bleef
nog geruimen tijd zijn zoon uit schelden en vervloeken.
Dagen lang dwaalde hij om het ouderlijk huis heen, in de
hoop dat zijn afwezigheid den vaderlijken toorn eenigzins bekoelen
zou. Een oude dienstmeid beloofde nog een goed woord voor hem
te doen. Maar dat baatte niet. Hij moest wachten en geduldig zijn.
En intusschen zocht hij werk om te kunnen leven.
Hij bezat enkele vrienden onder het jonge kantoorpersoneel in
de stad en deze wilden hem wel helpen. Een van hen, in betrekking
bij een koopman in laken, sprak over hem met zijn patroon. En
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dezen, Lecointre geheeten, wist hij onmiddelijk voor zich in te nemen
door zijn ontwikkeling, beschaving en de manier waarop hij over zijn
toestand sprak. Daarbij kwam dat Lecointre, al was hij hofleverancier,
de moderne denkbeelden was toegedaan, zoodat hij hem gaarne
bij zich opnam in zijn huis tegen een matige vergoeding.
Toen Mathurin dit hoorde, was elke kans op verzoening verkeken.
Zijn zoon bij een revolutionair! Dat was te erg. Hij verbood diens
naam in zijn bijzijn te noemen en verklaarde, dat hij niet meer
bestond voor dezen ondankbare.
En niet lang daarna maakte de oude heer bekend, dat hij van plan
was te hertrouwen.

Sedert vijf jaar woonde een nicht Elizabeth Verdier bij Meester
Mathurin in huis. Zij was de weduwe van een palfrenier der koninklijke stallen en zelf werkzaam geweest in de linnenkamers van het
paleis. Na den dood van haar man en het slechter worden van haar
gezichtsvermogen was zij gedwongen te nemen wat de liefdadigheid
haar geven wilde. Een gering pensioen van het hof was niet voldoende om zich zelf en haar dochtertje in het leven te houden.
En zoo had zij het aanbod van haar neef, die zich verplicht achtte
voor zijn familie zoo iets te doen, dankbaar ofschoon met tegenzin,
aanvaard. Zij bewoonde twee kleine vertrekken op de tweede verdieping van het huis.
Het meisje, Helene Verdier, was ongeveer negen jaar, toen Jean
Louis nog studeerde. Zij had een fijn, regelmatig gezichtje, was
een stil, bescheiden, aanhankelijk en intelligent kind. Jean Louis
gevoelde vriendschap voor haar en vond het heerlijk met haar te
spreken, hij wist haar belangstelling te wekken voor allerlei dingen,
1 eerde haar schrijven en lezen en voelde zich geroepen haar geheele
opvoeding voor zijn rekening te nemen. Langzamerhand groeide
deze vriendschap uit tot iets van dieperen aard. Hij liet zich gaarne
gaan op den stroom van een warme genegenheid, waarin hij
geenerlei gevaren zag en waarbij hij verder ook niet dacht. Maar
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sedert zijn vertrek uit het vaderlijk huis ontstond er een smartelijk,
schrijnend besef, dat hij het meisfe miste, dat zonder haar tegenwoordigheid het leven minder kleur en waarde had.
Hij trachtte zich zelf wijs te maken, dat hij alleen leed door zijn
vader en diens dwaze, starre verblinding. Telkens kwam de persoon van Helene naar voren in zijn denken en hij moest zich zelf
bekennen, dat zij en zij alleen de eenige oorzaak van zijn heimwee
en wanhoop was.
Hij wilde weer in haar nabijheid komen, haar spreken, zien ....
allerlei pogingen mislukten, tot hij eens de stoute schoenen aantrok
op een uur dat hij zijn vader afwezig wist. Den hoed diep in de oogen
gedrukt, ging hij het huis binnen en klom de trappen op naar de
tweede verdieping.
De

weduwe was koel en terughoudend, toen

zij hem zag, weigerde

Helene te roepen. Jean Louis zuchtte, wist niet wat te zeggen,
vermande zich eindelijk en bekende toen, dat hij Helene liefhad,
vertelde hoe die zekerheid langzaam was ontstaan en sterker geworden en smeekte de oude vrouw ten slotte, hem haar dochter

tot

vrouw te geven.
De weduwe antwoordde streng en afwijzend, dat het oogenblik
al heel slecht gekozen was, nu hij zijn toekomst in gevaar had
gebracht door zijn houding tegenover zijn vader en dat hij beter
deed aan andere dingen te denken.
Overigens had ze heel andere plannen met haar kind en zou haar
dochter ook nooit geven aan een man met zoo onbehoorlijke denkbeelden. Jean Louis stond geslagen. Hij had gedacht, dat zij zijn
vriendschap niet ongaarne had gezien en beging de domheid daarop
te zinspelen. Zij werd nu onbeschaamd, joeg hem met harde woorden
weg en dreigde alles aan zijn vader te zeggen, als hij het waagde
nog een voet over haar drempel te zetten.
Eenige dagen later hoorde Jean Louis van de oude dienstmeid
hoe de zaken feitelijk stonden en wat voor een rol de weduwe Verdier
speelde: de oude hoefsmid ging trouwen met de dochter van de
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„arme weduwe", die hij in huis had genomen.
Jean Louis stond als iemand die plotseling een slag in het gezicht
krijgt, niet weet waarom en niet in staat is iets terug te doen.
Zijn patroon Lecointre, die bemerkte dat er iets aan de hand
moest zijn, kreeg na lang aandringen de waarheid te hooren en gaf
hem den goeden raad op reis te gaan. Hij stelde voor, hem uit te
sturen naar Vlaanderen om inkoopen te doen voor het huis.
Jean Louis vond het middel erger dan de kwaal. Onder de gegeven omstandigheden weggaan scheen hem onmogelijk. Ver van
haar te zijn was erger, dan haar getrouwd te weten met den eenigen man, op wien hij niet jaloersch mocht zijn. Maar Lecointre hield
voet bij stuk en Jean Louis moest gehoorzamen.
Om negen uur des avonds waren alle toebereidselen voor de reis
gemaakt. Maar Louis ging niet naar zijn kamer.
Tegen tien uur zag een oud werkman van zijn vader hem staan
onder den luifel van een fruitwinkel aan de overzijde van de straat.
Hij stond daar maar, zonder hoop iemand, laat staan Helene te zullen
zien. Hij stond daar maar, alleen om het huis nog eens te zien, waarin
zijn moeder gestorven was, waar hij zijn kindschheid had doorgebracht en waar zij leefde die hij niet vergeten kon. Misschien verwachtte hij haar schaduw nog te zullen zien tegen een verlicht
venster. Maar alles bleef donker en ieder scheen te slapen. Den
geheelen avond, tot middernacht stond hij voor het huis en wachtte,
wachtte. . . .
Op vier uur 's morgens was zijn vertrek vastgesteld. Het werd
tijd naar huis te gaan. In de Orangeriestraat zag hij een vrouw geleund tegen een hoogen muur. Bij zijn nadering keek ze op, aarzelde
een oogenblik en liep hem toen tegemoet, zijn hulp inroepend.
Jean Louis had Helene herkend.
Hij nam haar in zijn armen, drukte haar tegen zijn borst. Maar
op 't zelfde oogenblik bedacht hij, dat dit meisje hem heilig moest
zijn door de keus van zijn vader, maakte zich los en vroeg wat
zij zoo laat alleen buitenshuis te doen had.
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Helene kon niet antwoorden. Zij snikte en verborg het gezicht
in de handen. Maar na lang aanhouden van zijn kant vertelde ze,
dat ze het gesprek tusschen hem en haar moeder had gehoord,
dat ze begrepen had wat de plannen waren, maar ook dat een vereeniging met Jean Louis haar eenig geluk zou zijn. Ze had haar
moeder gesmeekt haar niet ongelukkig te maken, maar deze had
geantwoord, dat er niet te weifelen viel tusschen een amen zoon
en een rijken vader. Toen had ze besloten te vluchten en steun te
zoeken bij hem dien ze lief had.
In de acte van beschuldiging tegen Jean Louis Louschart stond,
dat deze nachtelijke samenkomst afgesproken werk was, een rendezvous, dat op vele andere was gevolgd en dat de verhouding tusschen
de jonge lieden niet zuiver was. De verklaringen van beiden hebben
echter zonneklaar aan het licht gebracht, dat hun in dit opzicht
geen enkel verwijt kan treffen.
Enkele uren vroeger was de gedachte aan vlucht hem onverdragelijk geweest. De plaats te verlaten waar Helene leefde scheen
hem onmogelijk. Maar nu hij het meisje, bevend, de vochtige
oogen angstig-vragend en vol teederheid op zich gevestigd, zoo
dicht bij zich wist, nu zij hem haar gevoelens had bekend en zelf
een vlucht voorstelde, die hem haar bezit voor goed verzekerde,
nu vond hij in zijn hart de kracht tot een offer, tot afstand doen
van een geluk dat voor het grijpen lag. En hij vond de woorden,
zijn liefste duidelijk te maken welke plichten deze ongewone omstandigheden hen oplegden en dat een berusten in het onvermijdelijke de eenige eervolle mogelijkheid was.
Helene toonde zich zijn hooggestemde gedachten waardig. Want
een uur later liepen beiden in een betrekkelijk rustige stemming in
de richting van het huis van den hoefsmid. Ze was uitgegaan, terwijl
de moeder sliep en hoopte nu ongemerkt weer binnen te komen.
Hij bracht haar tot in de poort. Geen van beiden konden ze een
woord van afscheid spreken, maar zij rekten onbewust het samenzijn, oog in oog heel langzaam loopend, elkanders handen kramp-
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achtig drukkend. De deur ging open, hij maakte zich met geweld
los en vluchtte haastig weg naar de overzij der straat.
Hij had nog geen tien passen gedaan, toen een gil de stilte verscheurde en in dien gil herkende hij de stem van het meisje. Hij keerde
zich om, snelde op het huffs af. De deur stond open, er was licht.
Op den drempel stond de oude hoefsmid, de armen gekruist
over de borst, het hoofd voorovergebogen.
Maar Jean Louis zag niet zijn vader. Helene zag hij, achter den
man, de handen afwerend uitgestrekt, neervallend op de steenen
en de moeder, als een furie het meisje bij de haren sleepend en tegelijk stompen, stompen tegen het hoofd.
Hij wilde to hulp komen, maar de vader versperde zwijgend
den weg.
— Vader, riep Jean Louis, — ze is onschuldig. Bij de nagedachtenis van mijn moeder, ik bezweer U, ze is onschuldig. Ze wordt
vermoord. Zul je dat toelaten?
—

Wie zijn kind lief heeft kastijdt het. Ik zou jou ook willen

tuchtigen, Jean Louis, als ik je nog lief had, was het schijnbaar
kalme antwoord.
—

Vader, in Gods naam, ik bezweer je, ze is onschuldig. Ik zal

alles verklaren.
—
—

Spreek Gods naam niet uit, afvallige!
Onschuldig? schreeuwde schor de vrouw, onschuldig! Ja

misschien als jij er niet bij gekomen was, ellendeling.
En de oude Louschart herhaalde vreemd-dreigend, als uit de diepte :
—

Ellendeling.

—

Vader....

—

Je bent zeker dol op mijn aanstaande vrouw, he?

Jean Louis wilde lets zeggen.
—

Ja, ellendeling. Ellendeling! Ja, dat is de naam, die past

voor zulke renegaten, ondankbaren, verleiders.
—

Vader.

—

Zwijg! Dat moet ik dus beleven. Beleven moet ik dat een

Beulen van Parijs. I.

10
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Louschart de vriend wordt van een gemeenen booswicht als die....
— Mijnheer Lecointre is een man van eer, verdedigde Jean
Louis zijn beschermer.
— Een man van eer, zooals jij, die de hand bijt die hem te eten
geeft. Als hij hier voor me stond, die kerel, ik zou hem in het gezicht
spuwen, zooals ik het jou zal doen.
Een de oude man spuwde zijn zoon in het gezicht.
Het oude wijf was komen luisteren, had Helene losgelaten, die
tegen den muur gekropen met de handen voor de oogen lag te snikken.
Het wijf hitste Louschart op en toen hij zijn zoon bespuwde,
gilde ze van hysterische genoegdoening.
— Toemaar. De schoft. Toemaar!
Jean Louis verloor nu zijn geduld.
— Zwijg, of.... riep hij Naar toe.
— Wat wou jij dreigen, kereltje?
En bij deze woorden greep de vader een ijzeren staaf en haalde
daarmee dreigend uit naar zijn zoon.
Jean Louis ontweek den slag. Maar de oude zwaaide voor de
tweede maal.
— Vlucht, vlucht, riep Helene in doodsangst.
Maar het wijf had bliksemsnel de poortdeur dichtgegooid, verlangend naar een bloedigen afloop, zichzelf opstellend tegen de posten,
de armen wijd-uit om hem de terugtocht of te snijden.
Haar wegduwen of aanvallen beteekende zijn vader gelegenheid
geven tot toeslaan. Daarom vluchtte Jean Louis de werkplaats in, om
zoo op straat to komen. De deur sloot hij bliksemsnel achter zich dicht.
Maar de vader, door zijn zinlooze woede en het krijschen van
het wijf dol gemaakt, liet de ijzeren staaf neerkomen op het paneel
van de deur. En toen dit niet gauw genoeg ging, nam hij een kolossalen voorhamer en verpletterde daarmee de deur. Een tweegevecht was onvermijdelijk. Vader en zoon worstelden, de een om den
doodelijken mokerslag te ontgaan, de ander om te dooden. Kracht
stond pal tegen kracht, tot de knieen en de lendenen van den vader
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begonnen te buigen onder de jonge onverbruikte spierkracht van
den zoon.
De vader viel, sleepte den zoon mee. Die rukte zich los en meteen
den hamer uit de krampachtig gesloten vuist. Toen liep hij weg
naar de deur, slingerde den zwaren ijzeren hamer ver van zich.
Op dat oogenblik weerklonk een Joffe gil.
Jean Louis had zijn vader — onwillens, onwetend— den hamer
tegen het hoofd gegooid.
Men vond hem met verpletterden schedel, een gapende wonde
aan de slaap.
Jean Louis had zijn vader vermoord.
Het wijf aarzelde geen oogenblik het rond te vertellen aan wie
het maar hooren wilde. De buren kwamen van alle zijden toeloopen.
En de verontwaardiging was groot. Want Mathurin Louschart
was een geeerd en bemind man. Vroeg in den morgen stond de straat
voor de smidse vol werkvolk en het verhaal van de misdaad verspreidde zich door Versailles.
Ook de koning hoorde dat een van zijn meest getrouwe onderdanen en dienaren vermoord geworden was. Hij gelastte een streng
optreden tegen den schuldige.
Jean Louis werd in Sévres achterhaald door de marechaussee en
naar Versailles teruggebracht, omringd door een steeds aangroeiende
menschen-menigte, die niet zuinig was met dreigementen en vloeken.
Hij was eerst heel verwonderd geweest over zijn arrestatie. Toen
hij hoorde wat er gebeurd was, was de smart over den dood grooter
dan het besef der schuld. Maar toen het woord Vadermoordenaar
telkens herhaald werd en hij de dreigend-vijandelijke houding der
menschen zag, werd het hem duidelijk. Hij protesteerde levendig:
— Kan men dan zijn vader dooden?
Hij werd geconfronteerd met het lijk, moest alles vertellen,
wat er gebeurd was.
Maar de verklaringen van vrouw Verdier waren zoo positief en zoo
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formeel, dat het hem niet gelukte den rechter van instructie van zijn
onschuld te overtuigen.
Het proces begon. Maar in de publieke opinie was een kentering
gekomen die zich bijna dagelijks wijzigde ten gunste van den beklaagde.
De algemeene verontwaardiging over den moord en de ontsteltenis over het plotselinge heengaan van Meester Marthurin Louschart maakte plaats voor heel wat milder gevoelens tegenover
den waarschijnlijken moordenaar, toen men ging nadenken over
de mogelijke drijfveeren en vooral toen bekend werd, wat er al zoo
was voorafgegaan in dien noodlottigen nacht.
Intusschen bleven ook de vele vrienden van Jean Louis niet
werkeloos. Zij stelden hem voor als het onschuldige slachtoffer van
onrechtvaardige vaderlijke tyrannie. Zij spraken van zijn lijdzame
berusting, zijn weergaloos geduld en de nederige, echt kinderlijke
liefde die hij altijd betoond had tegenover de uitdagende, beleedigende bekrompenheden van den ouden man. Zij beriepen zich
op de tallooze offers die hij gebracht had aan zijn politieke en sociale overtuigingen en het gelukte hun inderdaad de sympathieen
van een groot deel der burgerij voor den ongelukkigen beklaagde
te winnen, zoozeer zelfs, dat dit proces het karakter van een politieke aangelegenheid begon te krijgen, waarbij de geheele bevolking
van Versailles betrokken was.
Jean Louis verklaarde zich niet te zullen verdedigen, daar hii
niets te verdedigen had, en ofschoon men hem allerlei juridische
middelen aan de hand deed, wilde hij de getuigenis van vrouw
Verdier niet bestrijden.
Tegenover deze stilzwijgendheid wist het hof niet anders te doen,
dan de voile strengheid der wet tegen hem toe te passen.
Het arrest van 31 Juli 1788 veroordeelde Jean Louis Auguste
Louschart tot de doodstraf; armen, dijen, beenen en ruggegraat
zouden hem bij levenden lijve gebroken worden. Het schavot zou
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worden opgericht te Versailles, alwaar de misdaad was begaan.
Vervolgens moest het lichaam op een rad gebonden, het gelaat naar
den hemel gewend, tot de dood zou intreden en ten slotte verbrand
worden. De rechters hadden echter om de wreedheid van het vonnis
te verzachten, goedgevonden, dat de schuldbekentenis voor de Notre
Dame en het afhakken van de rechterhand achterwege kon blijven.
Buitendien was er een retentum gevoegd bij de uitspraak dat
aldus luidde :
„Retentum is gedaan, dat gezegde Jean Louis Auguste Louschart
geen slag bij levenden lijve zal ontvangen, dat hij in het geheim
geworgd zal worden voor het eigenlijke vonnis voltrokken wordt."
Maar het publiek wist niets van deze tegemoet komende bepaling en het bekend worden van het vonnis verwekte een storm van
verontwaardiging.
De voltrekking was vastgesteld op 3 Augustus. Den dag te voren
liet Charles Henry Sanson de benoodigheden op wagens naar Versailles brengen en in den namiddag begaf hij zich in persoon naar
de stad. Hij wist niets van deze emotie's, welke in die dagen nog een
zeer plaatselijk karakter droegen. Hij was dan ook verwonderd, een
groote menigte op het plein aan te treffen, zoo groot, dat zijn knechts
moeite hadden plaats te maken voor de timmerlieden, die het schavot
kwamen opbouwen. Toch was er geen vijandelijke stemming onder
de menschen. Ten minste, toen Sanson zich om twee uur in den
nacht naar de gevangenis begaf, was het meeste yolk weggegaan.
Jean Louis bewoonde een van de cellen gelijkvloers. Hij lag te
slapen op zijn matras. Bij het geluid van de grendels, richtte hij
zich op en keek rustig naar de mannen die binnentraden.
De griffier las hem zijn vonnis voor, waarnaar hij met groote
oplettendheid luisterde. Toen de voorlezing ten einde was, mompelde de jonge Louschart enkele woorden, waarvan men alleen
verstaan kon:
— Arme vader.
En vervolgens hardop :
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— Over twee uur zal ik me rechtvaardigen voor hem. Maar
nee. Hij heeft natuurlijk geen oogenblik gedacht, dat zijn zoon
hem heeft vermoord. Is het niet zoo, mijnheer?
Deze laatste vraag gold den pastoor van St. Louis, die juist
binnentrad.
De priester omhelsde hem. De mannen van het gerecht trokken
zich terug en lieten hen alleen.
Toen Sanson weer binnenkwam, lag Jean Louis geknield voor
den priester en ontving de absolutie. Sanson gaf hem een teeken
met het hoofd en de jonge man vroeg met een pijnlijken glimlach:
— Hebt U nog meer haast dan ik, mijnheer?
Om half vijf reden zij weg. De rechter-commissarissen hadden
gehoopt, dat er zoo vroeg nog niemand op straat zou zijn en
door het retentum de executie heel gauw afgeloopen.
Maar ze hadden zich deerlijk vergist. Ten spijt van het vroege
uur wemelde het van menschen in den omtrek van de gevangenis.
De deftig-rustige straten van Versailles, waar anders bijna uitsluitend hofrijtuigen en adellijke draagstoelen doorheenkwamen,
schenen herschapen in een onafzienbare menschenzee, mannen,
vrouwen, kinderen uit de stad, maar ook de boerenbevolking uit
den omtrek stroomde of en aan in onrustige, woelige golven. Een
vreemde opwinding scheen zich van de menigte meester gemaakt
te hebben. Waar de kar met den veroordeelde, den beul en zijn
helpers langs kwam, ontstond dreigend, vijandelijk geroep en men
had de grootste moeite, een weg te banen door de opdringende
menigte.
Jean Louis vermoedde niet, dat deze houding van het yolk een
teeken van sympathie met hem was. Misschien hoorde hij er
alleen uit afkeer en afschuw tegen zijn daad. In rustige overgave
luisterde hij naar de woorden van den priester en keek niet naar de
menigte rondom.
Maar op den hoek van de Rue Satory werd hij gewekt uit zijn
overpeinzingen. Plotseling weerklonk daar een gil, een wanhoops-
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kreet, die het rumoer van de menschenmassa's een oogenblik
overstemde en men zag een meisje, bleek als een doode, dat met
een zakdoek wuifde. Jean Louis keek, richtte zich op in de kar,
ten spijt van de kettingen die zijn armen en beenen beknelden.
Zijn oogen stonden vol tranen.
Hij trachtte te glimlachen, then hij het meisje herkende.
—

Dag Helene.... Helene, vaarwel.

Op dit oogenblik drong een reusachtige kerel, een smid, die al
dien tijd naast de kar geloopen had, naar voren, sprong op het
laddertje en schreeuwde met vervaarlijke stem:
— Je bedoelt, tot weerziens, Jean Louis. Komt het te pas, fatsoenlijke kerels als jij bent te radbraken?
Een soldaat trok hem van de kar, maar de toejuichingen bewezen,
dat de menschen het met hem eens waren.
Men kwam evenwel ongehinderd aan bij het schavot. Een ontzaglijke menigte vulde het plein.
Toen de kar stil hield, vroeg Jean Louis lets aan den priester
en deze antwoordde:
—

Om U te redden.

—

Neen vader, zei de veroordeelde, al ben ik onschuldig aan het

opzet, mijn handen zijn toch niet rein van bloed. lk moet sterven.
Ik wil sterven. Haast u, mijnheer, vervolgde hij tegen Sanson.
—

Mijnheer, antwoordde deze, en wees op de woedende, brul-

lende menschen, die de barriêre dreigden te verbreken, als er iemand
is, wiens laatste uur nadert, zeker niet het uwe.
Charles Henry Sanson had nog niet uitgesproken, of een storm
van gehuil en geschreeuw brak los. De omheining bezweek en van
alle zijden stortte de menigte zich op het schavot.
De smid, die zooeven gesproken had, was de eerste. Hij greep
den veroordeelde op in zijn armen, brak zijn kettingen los en heesch
hem op zijn schouders.
Toen ontstond er een ongehoord schouwspel: De ter dood veroordeelde worstelde tegen zijn bevrijders, zijn beulen smeekend
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hem den dood te geven. Maar zijn vrienden wonnen het. Ze wisten
hem met zich mee te sleepen.
Intusschen was de situatie van Charles Henry Sanson alles behalve benijdenswaardig. Gescheiden van zijn helpers, omsingeld
door een huilende bende, dronken door de gemakkelijke overwinning, was hij niet eens in staat zich te verdedigen.
De geweldige smid scheen zijn gedachten te raden, want hij sprak
hem geruststellend toe:
—

Wees maar niet bang, Charles, we hadden het niet op jou

voorzien, maar op je werktuigen. Als je weer eens een klant hebt,
moet je hem dooden om hem te dooden. Dat gemartel moet uit zijn!
En tegen de menigte:
—

Laat hem door, jullie. En wee je gebeente, als je hem

letsel doet.
Bij die woorden gingen de menschen op zij en Sanson kon ongehinderd ontsnappen.
In minder dan geen tijd werd nu het schavot en al de folterwerktuigen afgebroken en vernield. Al het hout werd in het vuur
gegooid, dat voor het lijk bestemd was geweest. En vooral het rad,
het gemeenste van alle beulswerktuigen. Het werd in brand gestoken en mannen en vrouwen vormden een wijden kring, hand
in hand om het brandende houtwerk been.
En de blijdschap over dezen brandstapel plantte zich voort door
de aangrenzende straten en de geheele stad. Den geheelen dag
juichte en brulde het yolk en vroolijke liederen weerklonken
tusschen beide.
Dit feit, dat door de meeste geschiedschrijvers vergeten is, was
inderdaad de eerste uiting van de Fransche revolutie, het eerste
groote

revolutionaire feest:

De verbranding van het rad, als symbool van tyrannie en tyrannenhaat.
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DE REVOLUTIE NADERT.
Tusschen 1770 en 1789 zijn er nog tientallen geradbraakt, hebben nog honderden de ongehoorde folteringen moeten doorstaan,
waarvan in het vorig deel herhaaldelijk sprake is geweest.
In de klachtenboeken van de afgevaardigden naar de StatenGeneraal in Mei 1789 komt overal voor de eisch tot af&chaffing van
het rad.
De geschiedenis van Louis Louschart heeft doen zien, hoezeer
ook het yolk van Versailles dezen vorm van doodstraf haatte en
onmogelijk maakte.
Den 21ste Januari 1790 heeft de Assembl6e Nationale een merkwaardige beslissing genomen:
„Gelijlse delicten zullen met gelijke straffen worden gestraft,
ongeacht rang en stand van den schuldige.
„Delicten en misdaden zijn persoonlijk. Doodstraf en onteerende
veroordeelingen veroorzaken geenerlei vlek op den goeden naam
van familieleden.
„Confiscatie van goederen van veroordeelden kan in geen geval
worden uitgesproken.
„Het stoffelijk overschot van een gevonniste zal aan de familie
worden teruggegeven, indien zij zulks wenscht.
Deze wet werd de basis van een geheel nieuwen gang van zaken,
weldra gevolgd door de afschaffing van de adellijke titels en het
erfrecht.
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De arbeid van de volksvergadering weerspiegelde in deze volkomen de wenschen van het geheele yolk. En zij heeft ook op
strafrechterlijk gebied baanbrekende Bingen tot stand gebracht.
Charles Henry Sanson volgde de ontwikkeling der nieuwe denkbeelden in de praktijk van het leven met belangstelling en instemming. Maar er moet ook worden gezegd, dat hij een trouw onderdaan en dienaar des konings bleef, vooral ook omdat diens goede
bedoelingen en eerlijk pogen zijn hart en trouwens veler harten
hadden gewonnen. Sanson behoorde politiek gesproken tot die
zeer groote partij, die meende dat een constitutioneel koningschap
een eind aan alle misstanden zou maken. Tot schade voor Frankrijk lieten de aanhangers dezer partij zich meesleepen door fanatieke dwepers of bewuste anarchisten, die toenmaals een al te grooten

invloed hadden op de toch al opgewonden gemoederen. In dezen
tijd ontmoette Sanson den koning een of tweemaal.
De rijksbetaalmeester had wederom een groote vordering van
Sanson aan de kroon uitgesteld. Daar hij het geld noodig had,
bood hij den koning een verzoekschrift aan en werd eenige dagen
later in Versailles ontboden.
Hij heeft dit onderhoud met alle details nauwkeurig opgeteekend :
Toen Sanson binnentrad (hij bleef op den drempel staan gedurende
het geheele onderhoud!) stond Lodewijk in een vensternis en keek
naar het park. Hij droeg een rok van lila tafzijde, met goud geborduurd, een korte pantalon, lila zijden kousen en molieres met gespen.
Het blauw-roode lint van den Heiligen Louis lag kruiselings over
zijn wit-satijnen, met goud gebrocheerd vest. Een kanten jabot
en een das, die los omgestrikt was, lieten den hals geheel bloot.
De koning was forsch, en eenigszins grof. Aristocratisch waren
alleen de fijn gevormde beenen.
Toen Sanson zijn klacht te berde had gebracht, ontsloeg de koning
hem met een vrijbrief, waarbij het ieder, schuldeischer, makelaar,
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deurwaarder of advocaat verboden was, hem, Sanson, eenig letsel
aan te doen in zake zijn finantieele verplichtingen, gedurende
drie maanden. Dit stuk was daarom zoo merkwaardig, omdat de
koning Sanson had verklaard, dat zijn declaratie juist was, maar de
schatkist leeg en hij hem niet kon betalen!
Er waren in dezen tijd nog enkele processen en executies, die
de algemeene belangstelling wekten, maar volstrekt niet ten gunste
van de ter dood veroordeelden.
Twee jonge lieden van zeer goede familie, de broeders Agasse,
hadden zich schuldig gemaakt aan het namaken en uitgeven van
valsche bankbiljetten.
Zij waren gearresteerd en ter dood veroordeeld.
Hun grootvader, een eerwaardig man van tachtig jaar, was
president van het district St. Honore. In de algemeene vergadering
van den 23sten Januari nam de afgevaardigde baron de Grions
het woord en verklaarde, dat onder de nieuwe wetten de oude
voorzitter in geen enkel opzicht zou hebben te lijden onder de dwalingen van enkele leden zijner familie.
Den 8sten Februari had de executie plaats. De broeders waren
veroordeeld tot openlijk schuldbekennen voor de beurs en daarna
tot de gaig.
Te negen uur wordt hun het vonnis voorgelezen: de jongste
blijft flink, de oudste niet. Onderweg naar het Grêveplein roepen
zij, de handen uitgestoken: „Genade, vraag genade voor ons. We
hebben berouw."
Sommigen onder de toeschouwers riepen „Genade," omdat ze
medelijden hadden met die jonge menschen, of misschien omdat ze
geen verband konden leggen tusschen het maken van valsche
bankbiljetten en sterven.
Zij worden naar het Raadhuis gebracht. De beul verschijnt.
Hij maakt zijn toebereidselen en draagt reeds de nationale cocarde
aan den hoed. Dan doet hij zijn plicht, den jongsten broeder het eerst,
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en komt vervolgens den oudsten halen. Als deze het lichaam van zijn
broer ziet hangen, wendt hij het hoofd af. Zijn krachten begeven
hem. Hij krijgt een zakdoek over het hoofd en wordt naar de galg
geleid. Enkele minuten later is alles afgeloopen.
Volgens de Declarations des Droits de l'Homme (Verklaringen
van de rechten van den Mensch) kan de wet niet anders toebrengen
dan strikt noodzakelijke straffen en folteringen. Daar beide broeders
eenvoudig ter dood waren veroordeeld, had men het lichaam van
den eenen moeten verbergen voor den ander.
Er heeft hier dus of van de zijde der rechters of van die van den
executeur, een onmenschelijke ongerechtigheid plaats gehad.
Maar dit was de oude gewoonte, waartegen juist in dezen tijd het
verzet voortdurend grooter wordt.
De lichamen der gehangenen werden aan de ouders teruggegeven en met eenvoudige plechtigheid ter aarde besteld.
Nog Brie andere processen waren in deze dagen aanhangig bij
het Chatelet, dat toen het hoogste gerechtshof geworden was.
Het proces tegen den pachter-generaal Augeard, beschuldigd
van gelden verschaft te hebben aan het hof, waarmee troepen
betaald waren tegen baron de Besenval, kolonel-generaal bij de
Zwitsersche garde, die het bevel had over de troepen op het Champs
de Mars in Juli en tenslotte tegen markies de Favras, beschuldigd
van des nachts in Parijs soldaten te hebben binnengehaald ten einde
de hoofden der departementen weg te jagen, de staatszegels te
ontvreemden en den koning naar Peronne te ontvoeren. Augeard
en de Besenval waren omgekocht. De verontwaardiging hierover
uitte zich in pamfletten en smaadschriften in de pers, die den toestand voor den markies de Favras heel gevaarlijk maakte.
De markies de Favras had reeds een vrij avontuurlijke militaire loopbaan achter zich. Hij was zelfs in Holland geweest, waar
hij een regiment gecommandeerd had, toen de Patriotten een
opstand hadden verwekt tegen Willem V in 1787. Als een echt edel-
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man van den ouden stempel had hij besloten, zooals trouwens zoo
velen in die dagen, den Koning en zijn familie te beschermen tegen
de aanvallen der volkswoede. Hij had het plan een leger van dertigduizend royalisten bijeen te brengen, Wier indeeling en bewapening
zoo in 't geheim moest geschieden, dat er niets zou uitlekken voor
het uur van actie.
Een dergelijk plan vereischt echter veel geld en betrouwbare
medewerkers. En aan beide ontbrak het. Drie wervers Morel,
Turcati en Merquies verrieden hem en in den nacht van 25 December
liet het comite tot opsporing van vergrijpen tegen de natie hem en
zijn echtgenoote gevangen nemen in hun woning op de Place Royale.
18 Februari verscheen hij voor zijn rechters. Enkele uitroepen
bij zijn binnentreden maakten hem duidelijk, dat de stemming niet
te zijnen gunste was.
Deze overtuiging deed hem echter zijn kalmte niet verliezen.
Hij antwoordde met groote tegenwoordigheid van geest, velkomen
rustig en met een eenigszins overdreven beleefdheid, die lets van
fijnen spot had, op al de gestelde vragen. Zijn aanklagers zeiden,
dat hij gevraagd had om een korps cavalerie, dat de vlucht des
konings tot Metz zou moeten beschermen.
Het hof stond geen getuigen A decharge toe.
De beschuldigde glimlachte verachtelijk.
— Ik dacht voor een Fransch gerechtshof te staan. Maar ik
word blijkbaar berecht door de Spaansche inquisitie.
Hij begreep wet, dat hij tot slachtoffer moest dienen voor de heeren
van het Chatelet die de volksgunst terug wilden winnen en dat
men niets zou ondernemen, dat in eenig opzicht die gunst in de
waagschaal kon stellen.
Daarom berustte hij in zijn lot met heldhaftige gelatenheid.
Den 29sten werd de markies de Favras veroordeeld tot de galg
en openlijke schuldbekentenis voor de Notre Dame.
Zijn gezicht toonde niet de minste ontroering en toen de rapporteur tegen hem zei :
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— Er blijft U geen andere troost, mijnheer, dan de godsdienst,
antwoordde hij:
— Pardon, mijnheer, er rest mij een andere groote troost, die
vind ik in mijn geweten.
Duizenden hadden zich voor het gebouw verzameld om den
schuldige te zien. De bloeddorst, reeds tweemaal teleurgesteld,
vroeg om zijn prooi en de rechters waren niet van plan het yolk
lang te laten wachten.
Tegelijk met de voorlezing van het vonnis was bevel gegeven, de
galg op te richten op het Grëveplein.
Sanson haastte zich zoo, dat hij vergat den veroordeelde behoorlijk te ontkleeden. Hij bemerkte zijn nalatigheid pas op het oogenblik, dat het slachtoffer de kar besteeg.
— Mijnheer, zei hij, ik moet U nog uw kleeren afnemen.
De Favras antwoordde niet, maar toen men hem de handen had
losgebonden, hielp hij de knechts bij hun werk, tot hij daar stond,
blootshoofds, blootsvoets, alleen een hemd en broek aan.
Intusschen werd het yolk ongeduldig en schreeuwde:
— De strik om den nek! De strik om den nek!
Favras gaf Sanson een teeken, dat hij zijn plicht zou doen en
toen hij het touw om den hals voelde, beefde hij niet.
Hij had een gele waskaars in de hand.
De stoet zette zich in beweging.
Er was zooveel yolk op de been, dat de gewapende macht die
vooropging genoodzaakt was, op de brug voor de Notre Dame
ruim baan te maken.
Gedurende dit oponthoud verdubbelden de schreeuwers hun
roepen. De veroordeelde hoorde het aan met volkomen gelijkmoedigheid, zonder verachting, zonder woede.
Voor de kerk moest hij uitstijgen, neerknielen en de bekende
formule uitspreken, nadat het vonnis nog eens was voorgelezen.
De Favras nam het papier uit de handen van den griffier, las het
luid en duidelijk voor en voegde er nog bij:
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— Gereed en bereid voor God te verschijnen, vergeef ik hun,
die mij hebben aangeklaagd. lk sterf onschuldig. Het yolk eischt
mijn dood met groot geschreeuw. Als zij dan een offer willen, is
het mij aangenamer, dat de keuze op nil] valt dan op een onschuldige die de kracht zou missen deze ongerechtigheid te dragen.
Ik zal sterven voor misdaden die ik niet heb bedreven.
Toen knielde hij neer en bad enkele oogenblikken.
Bij het opstaan was zijn gelaatskleur verbleekt. Hij vroeg te
drinken en stapte met vasten tred weer naar de kar toe. Zijn
houding bleef flink en waardig.
Op het Greveplein aangekomen vroeg hij het raadhuis
te mogen binnengaan. Het yolk hoorde van dit uitstel en
schreeuwde, bang voor mogelijke teleurstelling, luidkeels om het
verwachte slot.
De nieuwe „souverein" was even begeerig naar zijn „vermaken"
als de vroegere. Quatremere, raadsheer des konings, ontving
de verklaringen van Favras, een soort testament. Namen werden
niet genoemd, maar men las er een aanklacht in tegen een persoon,
in wien men den graaf de Provence meende te herkennen. Dit testament was overigens een voorbeeld van stokijnschen moed.
Na zijn verklaring vroeg en verkreeg hij toestemming eenige
brieven te schrijven.
Intusschen was het donker geworden. Er werden extra lampen
ontstoken, daar de gewone verlichting van het Greveplein niet voldoende was. Het raadhuis werd met lampions verlicht en ook bij
de galg moest wegens de noodzakelijke werkzaamheden een extra
fakkel worden geplaatst.
De vlammen flakkerden grillig en de schaduwen speelden vluchtig
langs de palen van het doodstoestel. Zijn silhouet stond hooggerekt in den nacht.
Favras kwam naar buiten en stapte rustig en met vasten tred
op het schavot toe. De groote moed dien hij daarbij toonde verwonderde en ontroerde allen die er getuigen van waren. Want plot-
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seling hoorde men onder de dreigementen en vloeken enkele stemmen
die „genade" riepen.
Op het oogenblik dat hij bij de ladder kwam, riep iemand uit
het yolk nog:
— Vooruit, omhoog, markies!
Favras bleef ongevoelig voor 'deze laatste beleediging en wendde het hoofd niet om. Hij klom enkele treden op en toen hij hoog
genoeg was, keerde hij zich tot de menigte en riep :
— Burgers, ik ben onschuldig, bidt voor mij!
Hij herhaalde deze verklaring tweemaal en toen hij boven gekomen was, zag hij den beulsknecht schrijlings op de dwarsbalken
zitten en zei:
— En jij daar, doe je plicht.
Nauwelijks had hij uitgesproken, of zijn lichaam zweefde al
in de lucht. Op het zien van de laatste sidderingen van leven,
die het lichaam doorschokten, riepen ze beneden:
— Bis! Bis!
En datzelfde yolk, zoo even nog verzoeningsgezind ten opzichte
van de gebroeders Agasse die als valsche munters hun verdiende
loon hadden ontvangen, bestreed nu het stoffelijk overschot van
Favras aan zijn familie. De nationale garde moest ingrijpen om het
lijk van den gehangene to beschermen tegen de stompzinnige
woede van het yolk.
De revolutie was in aantocht!

IL
DE BEUL EN DE NIEUWE DENKBEELDEN.
Belangwekkend is het debat in de vergadering van de Assemblêe
Nationale van 23 December 1789 waar de aanvraag om burgerrechten van Charles Henry Sanson behandeld werd.
De graaf de Clermont Tonnerre verdedigde de aanvraag:
„Een beroep is schadelijk of niet. Is het schadelijk, dan moet
het opgeheven worden. Heeft het zijn nut, dan moet de wet het
ook beschermen. De wet moet overeenstemmen met het rechtvaardigheidsgevoel, dat de bron is van de wet. Onder deze beroepen zijn er twee die ik nader onder de oogen wil zien. De uitvoerder
van de doodvonnissen en de tooneelspelers. Wat de eerste categorie betreft, ik geloof, dat het hier slechts geldt een vooroordeel
uit den weg te ruimen, dat onbestemd en lichtvaardig is en alleen
een vormkwestie. Daarom moet de vorm veranderd worden. Wanneer in de militaire strafwetpleging iemand gestraft of ter dood
veroordeeld wordt, is de uitvoerder van het vonnis geenszins
minderwaardig. Al wat de wet voorschrijft, is goed. Schrijft zij
een doodvonnis voor, dan is de uitvoerder daarvan in geen enkel
opzicht eerloos of minderwaardig."
De abt Maurry voerde daar tegenover aan:
„De uitsluiting van de beulen van de gewone rechten en rechtspraak berust volstrekt niet op een vooroordeel. Het is ieder welmeeriend mensch ingeboren, te gruwen van hem die in koelen bloede
zijn medemensch doodt. Men zegt, dat de wet deze daad eischt,
Maar eischt de wet van een mensch beul te zijn? Dit vooroordeel
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berust op een eergevoel dat in de eerste plaats geeerbiedigd behoort
te worden."
Maar reeds was een bleek man, mager, scherp, hoekig, naar
voren gekomen. Hij beklom het spreekgestoelte en liet van zijn
dunne lippen deze woorden hooren :
„Men zal in deze vergadering nooit met succes kunnen zeggen,
dat een krachtens de wet noodzakelijke handeling door die wet zeif
geschonden kan worden. De wet moet veranderd worden, dan zal
het zinlooze vooroordeel van zeif verdwijnen."
Deze spreker was een onbekend afgevaardigde van Artois,
Maximiliaan Robespierre. Hij was nauwelijks opgemerkt, maar
telkens als hij sprak, had zijn woord iets dogmatisch, absoluuts,
dat iedere kwestie als met een zwaard midden door sneed. Voelde
deze advokaat, die feitelijk zijn eigen zaak verdedigde, dat hij reeds
opkwam voor de niets ontziende strengheid van zijn eigen politiek? Wie kon lezen in de ziel van deze eerzuchtige, naar macht
hongerende, aanstaande tirannen?
Inderdaad zijn de wet en haar uitvoering een, maar hoeveel
bloed zou er gespaard zijn, indien de Assemblêe, die zooveel onsterfelijke dingen tot stand heeft gebracht, ook gedurfd had de
doodstraf of te schaffen?
Toch had deze verstrekkende kwestie ook haar uur in de vergadering. Adrien Duport verdedigde de afschaffing, als een noodzakelijk protest van rede en waarheid tegen obscurantisme en
barbaarschheid. En zijn woorden werden ondersteund door Marat
en Robespierre, die weldra op de meest doortastende wijze de doodstraf zouden toepassen. Marat zag in de afschaffing heil voor het
vaderland, de ander den dageraad van een nieuw bestuurssysteem.
Maar de vergadering bleef staan voor dit Iaatste bloedige privilege van den staat. Zij wilde de doodstraf niet opgeven.
Intusschen verdedigde Charles Henry Sanson zijn verlangen in
een lange memorie, die een goed onthaal vond in de pers van die
dagen.
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Marat schreef o.a. in zijn Ami du Peuple:
„Ofschoon het niet op onzen weg ligt, nieuwe werken aan te
kondigen, kunnen wij toch niet nalaten onze lezers een meesterwerk van gevoeligheid, goeden smaak en geleerdheid te doen kennen:
de memorie van den rechtsgeleerde Maton de la Varenne, optredend voor de wenschen van den heer Sanson en tegen hen, die zijn
goed recht op een eerlijk burgerschap trachten te bezoedelen of
onmogelijk te maken. Het vooroordeel, dat den beul tot een eerloos
mensch stempelt, wordt hierin ten eenenmale weerlegd. Men leest
dit stuk niet zonder zekere ontroering en de Nationale Vergadering,
tot welke het is gericht, zal niet veel anders kunnen doen, dan de
eischen overnemen die op de basis staan van de ongeschreven
rechten van den mensch, van de rede en van de wijsbegeerte."
Deze „ontroering" van Marat is niet vreemd, al werd ze dan ook
niet gedeeld door de vergadering. Ze werd met alle desbetreffende
stukken voor kennisgeving aangenomen.
Charles Henry Sanson moest zich dus tevreden stellen met de
formule, die door Robespierre scherp-juridisch was vastgesteld:
„Er is hieromtrent geen wet noodig. Wie niet zijn uitgesloten,
zijn toegelaten" (als burger.)
Overigens verkreeg Charles Henry Sanson weldra voile genoegdoening voor zijn eerzucht. Hij zou weldra de hoofdpersoon worden
in Parijs en de geiukwenschen en eindelooze toejuichingen van het
opgewonden yolk in ontvangst hebben te nemen.

DE GUILLOTINE.
Dokter Guillotin had met zeldzame volharding de taak die hij
op zich genomen had voortgezet. Nadat zijn motie in de zitting
van 28 November nopens de gelijkheid van straffen voor gelijke
misdaden, ongeacht rang en stand van den veroordeelde, den eersten
December 1789 in een decreet was vastgelegd, had hij in Januari
zijn verdere voorstellen met kracht verdedigd. Men herinnert zich
het zuiver persoonlijk karakter van de misdaad, het niet overgaan
van schande of eerverlies op familieleden, het afschaffen van confiscatie van goederen, maar het was bovenal nog iets anders dat
Dr. Guillotin bezig hield.
De barbaarschheid der oude folteringen en strafmethodes hadden
bij hem zulk een diepen weerzin verwekt, dat hij gezworen had, dit
alles omver te werpen, door een doodstraf te bedenken die althans
iets menschelijks nog had, (indien het geoorloofd is, deze beide
woorden in een adem te noemen) die het lijden zou uitschakelen,
die niet direkt door de hand des menschen plaats heeft en die, eenmaal voltrokken, aan de oogen van het yolk, dat nu eenmaal verzot
is op dergelijke vertooningen, de treurige resten van een verminkt
menschelijk lichaam zou ontnemen.
Nu had hem zijn nadenken op dit gebied tot de overtuiging gebracht, dat onthoofding de meest waardige vorm van gerechterlijk
dooden was. Dit treft den mensch in zijn edelst orgaan. Tot nog
toe was onthoofding een voorrecht van den adel geweest, het behoorde nu algemeen te worden.
Maar onthoofding door het zwaard was Been zeker middel. Hoeveel
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voorbeelden kende de geschiedenis niet van mislukkingen, zoodat
de straf op een afzichtelijk bloedbad uitloopt. Er moest een onfeilbaar middel worden gevonden, een machine, waarbij het risico
van de menschelijke geschiktheid tot een minimum beperkt
bleef.
Sanson, als deskundige gevraagd, gaf als zijn meening te kennen, dat de veroordeelde in elk geval in horizontale houding zou
moeten liggen, zoodat hij het gewicht van zijn lichaam niet te
dragen kreeg en toch zijn vrijheid van bewegen kwijt was.
Guillotin had herhaaldelijk met Sanson gesproken. Oude platen
werden bekeken, waaronder vooral een oude Italiaansche prent
hun belangstelling had. Daarop was een instrument afgebeeld,
de „Manna'fa": de bijl liep tusschen twee palen, de veroordeelde
knielde en legde het hoofd op een blok. De beul had alleen maar
een touw los te laten, waardoor de bijl neerviel.
In dezen tijd kreeg Sanson nog al eens bezoek van een Duitsch

werktuigkuridige Schmidt, met wien

hij sprak over datgene wat

Guillotin zocht.
Deze Schmidt maakte ook piano's, was een hartstochtelijk
musicus en buitengewoon handig. Hij had Sanson verschillende
instrumenten geleverd, kwam dikwijls met hem musiceeren. De
memoires vertellen, dat de muziek van Gluck hen tot volkomen
vrienden had gemaakt.
Op een avond tusschen een aria uit Orpheus en een duet uit
Iphigenie op Aulis, verwisselde men van instrument, d.w.z. het
gesprek kwam op dat andere instrument, waarvoor zij den meest
geschikten vorm zochten.
— Ik geloof, dat ik uw bedoeling begrepen heb. Ik heb er over
nagedacht, zei Schmidt, nam papier en potlood en teekende met
enkele lijnen een.... guillotine.
Zij was er!
De guillotine met haar stalen, vlijmscherp lemmet, tusschen
twee palen, in beweging gebracht door een enkel touw, en de

Beulen van Parijs. II.
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patient in zijn voile lengte uitgestrekt op een beweegbare plank,
zoodat de hals juist kwam onder het mes, wanneer de plank op de
gewenschte hoogte werd gesteld. De moeilijkheid was overwonnen,
het probleem opgelost : Schmidt had het middel gevonden den
veroordeelde in liggende houding to executeeren, zonder dat het
mes kon falen. Charles Henry Sanson was verrast en voldaan.
— Ik wilde me liever niet bemoeien met de zaak, zei Schmidt,
omdat het mijn evenmensch betreft. Maar U was al dien tijd zoo
onrustig, dat vond ik ook niet plezierig. Zullen we nu de kleine
aria uit Armida nog eens nemen?
— Graag, mijn beste Schmidt, antwoordde Sanson.
En clavecimbel en cello klonken zoo mooi samen als ooit tevoren.
Zoo werd de guillotine geboren gedurende een concert van Gluck.
Den volgenden dag liet Sanson de teekening lien aan Dr. Guillotin, die vol bewondering was.
In de zitting van 30 April 1791 deelde hij bijzonderheden over
de nieuwe machine mee aan de Nationale Vergadering. In het
vuur van zijn rede koos hij woorden die eerder de lachlust dan de
bewondering van de vergadering opwekten, waardoor het succes
van zijn pogen bijna verloren was gegaan. Men vergete niet, dat
hij de geestelijke vader van het nieuwe mecanisme was, al had
Schmidt geholpen bij de uitwerking der details, vandaar ook dat
het yolk den naam guillotine bleef handhaven.
Bij zijn vurige verdediging zei Guillotin o.a. dat deze vorm
van doodstraf geenerlei pijn veroorzaakte, dat integendeel de
delinquent een aangename frischheid aan den nek zou gevoelen.
Dit was al een beetje gewaagd, maar toen hij erbij voegde :
— Met deze machine hak ik uw hoofd of in een ommezien
zonder dat U er iets van voelt, — toen barstte de vergadering in
een homerisch gelach uit, dat niet ophield, voordat de voorzitter de
heeren tot de orde riep.
Intusschen was men gebonden door vroegere besluiten, zoodat
het voorstel in studie genomen moest worden. Na een langdurige
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correspondentie met Roederer, den procureur-generaal der commune,
Clavere, den minister van financien en Sanson werd besloten, de zaak
ter nadere bestudeering in handen te geven van Dr. Antoine Louis,
lijfarts des konings.
Zoo vernam ook de koning van het plan. Als dilettant-slotemaker en ijzerbewerker interesseerde de nieuwe machine hem zeer.
Buitendien had hij er als koning belang bij, zooals hij verklaarde,
om te weten op welke wijze zijn onderdanen in zijn land werden
berecht.
Daarom werd Guillotin op de Tuillerieen ontboden met de geheime mededeeling, dat ook Charles Henry Sanson mee moest verschijnen ten einde van advies te dienen.
Deze conferentie had plaats op 2 Maart 1792. Het paleis der
„Pannerijen" was toen al niet veel meer dan de gevangenis van
een koning en de mooie grafkelder eener stervende monarchie.
Toen Sanson door die Lange corridors, die weidsche vestibules
liep, waar voor kort nog een schitterende menigte vergulde hovelingen leven brachten en die nu uitgestorven schenen — slechts
nu en dan vertoonde zich een bleek, bezorgd gelaat — toen voelde
hij toch een diepen smart en een onbepaalbare angst maakte zich
van hem meester.
Sanson en Guillotin vonden Dr. Louis in zijn werkkamer, gezeten
voor een tafel waarop een groen-fluweelen kleed lag met gouden
franjes. Na enkele collegiale beleefdheden vroeg de lijfarts het
plan te zien.
Men gaf hem het werk van Schmidt, dat Sanson voorzien had
van toelichtingen en letters bij elk onderdeel. Terwijl ze bezig
waren, kwam er een vierde persoon het kabinet binnen, die met
een hooghartigen blik Guillotin aankeek en toen, nerveus, Antoine
Louis toevoegde:
—

En dokter, wat denkt U er van?

— Mij schijnt

het volmaakt, antwoordde de geneesheer en legde

een en ander uit. — Maar oordeelt U zelf.
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En hij reikte het plan over. De koning bestudeerde het eenigen
tijd aandachtig, schudde toen het hoofd.
— Is deze halve maan-vorm wel de meest geschikte? Denkt
U. dat zulk een mes op alle nekken past? Er zijn er, die nauwelijks
geraakt zullen worden.
Charles Henry had onmiddellijk die stem herkend. Het was de
koning, maar in het zwart gekleed, zonder versierselen en zonder
opschik, als een advocaat of een dokter. Hij begreep dat Lodewijk
een zeker incognito wilde bewaren en werd getroffen door de juistheid van de gemaakte opmerking. Zijn blik dwaalde even of naar
den nek des konings: inderdaad gespierd, krachtig, breed, te breed
voor het sikkelvormig mes dat Schmidt geteekend had.
Sanson huiverde onbewust, een ongeloofelijk droombeeld sleepte hem een oogenblik mee. Toen zei de stem van den heer in 't
zwart :
— Is dat de man?
De dokter knikte bevestigend.
— Vraag zijn meening dan, vroeg Lodewijk.
— U hebt de opmerking van dezen heer gehoord? vroeg de dokter aan Sanson, wat dunkt U van den vorm van het mes?
— Mijnheer heeft volkomen gelijk, antwoordde Sanson; de vorm
van het mes zou moeilijkheden kunnen opleveren.
De koning glimlachte voldaan. Hij nam een pen van de tafel
en verbeterde de teekening door de kromme lijn te veranderen in
een rechte, die schuin omhoog liep.
— Ik kan me natuurlijk vergissen, voegde hij erbij, maar de beide
messen kunnen eens geprobeerd worden.
Toen stond hij op, groette met de hand en trok zich terug.
Dat was niet de jonge, stralende vorst, die Sanson voor eenige
jaren in Versailles ontmoet had, een mensch met een rustig en innemend uiterlijk. Het was een voor zijn tijd oud geworden man,
wiens gelaatstrekken vermoeidheid en groote zorgen weerspiegelden.
Lodewijk XVI was sedert zijn vlucht en terugkeer van Varennes
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de gevangene van zijn yolk. Wie weet wat hij dacht bij het zien van
Schmidts teekening?
Dit was de tweede ontmoeting tusschen den koning en Sanson.
De een heette „mijnheer" en de ander „die man". Het bleef incognito. Den 2lsten Januari 1793 zou het weerzien veel officieeler zijn.
7 Maart deelde Antoine Louis zijn bevindengen aan de Vergadering mee in een rapport en 20 Maart kreeg hij opdracht de eerste
„onthoofdingsmachine" te laten construeeren. Hij wendde zich
tot een timmerman Guidon, die vijf duizend vijf honderd francs
vroeg voor dit werk.
Toen de machine gereed was, moesten Charles Henry Sanson
en zijn twee broeders in de gevangenis van Bicêtres de werking onderzoeken op eenige lijken. Den 17den April geschiedde aldus op de
binnenplaats van de gevangenis in tegenwoordigheid van enkele
geneesheeren en afgevaardigden, terwijl de gevangenen achter
hun tralies met opengesperde oogen het sombere schouwspel mede
gadesioegen.
Men onthoofdde achtereenvolgens de drie door de directie der
hospitalen verschafte lijken. De twee eerste executies met het rechte
mes gelukten, de derde met het kromme niet.
De eerste werkelijke onthoofding met de guillotine had acht
dagen later plaats met een zekeren Pelletier, veroordeeld wegens
diefstal met geweldpleging op den openbaren weg. Men was nog
al ongerust over de houding van het yolk bij deze nieuwigheid,
vooral daar het optreden der menschen bij de excecutie van den
jongen Louschart nog versch in de herinnering lag.
Alle voorzorgsmaatregelen bleken echter overbodig. Een gemeen
rnisdadiger als deze Pelletier wekte geenerlei sympathie bij het
yolk. Alles verliep in de grootste orde, al waren er velen op de been
om deze nieuwe plechtigheid te aanschouwen. Tevens bleek de
bruikbaarheid van de uitvinding, want Pelletier was te zwak om
op zijn beenen te staan en zou dus bij een ouderwetsche onthoofding

zoo ongeveer op den bodem dood gehakt zijn.
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De gebeurtenissen volgen elkaar van nu of snel op en er zal
nog gelegenheid zijn om vast to stellen of de anatomen gelijk hadden die beweerden, dat een op deze wijze onthoofde na de behandeling nog jets van zijn „ik" blijft gevoelen en van de operatie
zelve....

IV.
HET EINDE VAN HET KONINGSCHAP.
Nu nadert de tijd, waarin de geschiedenis van Frankrijk en die
van de guillotine een zijn, waarin de driehoekige bijl aan elke lotswisseling van het groote drama een einde zal maken. Nog enkele
dagen en de veel-gesmade, groote zwijger, die aan alle maatschappelijke tragedies een somber einde placht te maken zou de hoofdpersoon worden, op wiens handelingen aller oogen waren gevestigd.
Vroeger moest hij zich verdedigen tegen de minachting der menschen met zijn:
— Waarom veracht ge Uw wetten niet, als ge mij veracht?
Maar nu kon hij terecht zeggen:
— Hebt ge soms te mijner eere alleen deze revolutie ontketend?
Weldra begint het dagboek van Charles Henry Sanson, den
Grooten Sanson, zooals hij genoemd werd, en waarvan wij den
tekst zullen geven, precies zooals hij nagelaten is aan zijn kleinzoon, den laatsten Sanson; dit dagboek begint in Mei 1793, zes
weken na de instelling van de revolutie-rechtbank, is dag voor dag
bijgewerkt door een hand, nog vochtig van het vergoten bloed,
in de stille bezinning van die nachten, waarin slaap onmogelijk
was, door de wilde intensiteit der dagen. Het is niet alleen een onwraakbare getuige van de werking der moordmachine, maar het
geeft eerlijk weer de indrukken van den man die toen de hoofdpersoon was.
Voorloopig is het nog Augustus 1792.
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De Constutuante was verdwenen, nadat ze een grondwet had
geconstrueerd door velen toegejuicht, maar weldra door alien
gehaat.
De koning, te fatsoenlijk om gevaarlijk te zijn, had het den muiters
wel gemakkelijk gemaakt.
Die muiters noemden zich patriotten. Zij behoorden tot de
Commune of tot de Jakobijnen. De eersten hadden een groote
plaatselijke macht, niet minder gevreesd dan die van de vertegenwoordigers der natie, de Jakobijnen wisten hun stemmen van of
het spreekgestoelte luider en met meer klem te laten hooren
dan de Legislative of wetgevende vergadering zelf.
Den twintigsten Juni was de revolutie het paleis binnengedrongen.
Maar tot misdaden was men nog niet gekomen en de indringers
hadden zich tevreden gesteld met den koning de wreedste beleedigingen aan 1e doen.
De verontwaardiging die deze aanslag in Frankrijk wekte had
de patriotten geleerd, dat men de troon niet moest aanraken zonder
haar geheel te vernietigen.
En deze les werd den 10den Augustus in praktijk gebracht.
Op dezen dag zag men den koning vluchten voor gewapende
benden revolutionairen en de wetgevende vergadering bukte voor
den wil eener minderheid die in de commune tot uiting kwam.
De Commune en Marat eischten bestraffing van de samenzweerders
van 10 Augustus. Robbespierre verscheen in de vergadering en
getuigde van den onomstootelijken wil des yolks.
De vergadering geeft toe: Lodewijk wordt opgesloten in den
Temple en er wordt een buitengewoon comite ingesteld ter beoordeeling van de daden op den 10den Augustus misdreven, zonder
hooger beroep en als eenige en laatste instantie.
Dit tribunaal steunde slechts matig de plannen van hen die het
hadden opgericht, het was nog geen eigenlijke revolutie-rechtbank. Wel telt het onder zijn leden mannen wier namen boekdeelen
spreken, zooals Fouquier-Tinville, maar van het zwaard maken
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zij nog met mate gebruik. Alle gevoel voor recht en redelijkheid
is nog niet verdwenen. De Terreur begint pas in September.
Dan gaat alle menschelijkheid onder in bloed-dronkenschap.

Den 19en Augustus was een zekere Collet wegens valschmunterij ter dood veroordeeld.
Op het oogenblik dat de schavotkar met het slachtoffer en Sanson
het Greveplein opreed, gingen er allerlei kreten op uit de menigte.
Sanson meende te kunnen verstaan: Naar de Caroussel!
Plotseling pakt een man het paard bij de teugels en vraagt den
koetsier, of hij het niet verstaan heeft.
Sanson mengt zich in het gesprek en dan verklaart de man, dat
het de wil des yolks is, dat de guillotine, die in het vervolg bestemd
zal zijn voor slaven en tirannenknechten, moet staan voor het
paleis van den laatsten koning en dat hij onmiddellijk „zijn machinetje" en „zijn man" daarheen moet transporteeren.
Sanson antwoordt, dat hij aileen orders van hoogerhand heeft
op te volgen en dat het ook te laat is om het schavot te verplaatsen.
Maar de kreten verdubbelen, het rumoer wordt geloei en geschreeuw en meteen grijpen sommigen de leidsels en doen kar en
paard keeren.
Sanson gaat nieuwe instructies halen op het raadhuis en de
procureur van de Commune gelast hem den wil van het yolk te
gehoorzamen.
Zoodra de knechten de guillotine beginners of te breken, stijgt
een hoera uit de menigte op en honderd rappe handen gaan aan
't werk, zoodat het schavot binnen een uur is afgebroken en weggedragen onder het zingen van revolutionaire liederen.
Het slachtoffer zelf, verlamd van angst en ontzetting begreep,
dat het er allerminst om te doen was, hem te bevrijden. Een lijkkleurige bleekheid, een krampachtig schokken en rukken van
zijn lichaam, zijn benauwd ademhalen bewezen wel, in welk een
toestand hij zich beyond. Toen de kar zich weer in beweging zette,
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scheen angstwaanzin hem te bevangen, hij scheurde en rukte aan
zijn touwen, schreeuwde als een wild dier en beet wie hem naderde
genadeloos in hand of arm.
Men moest hem een prop in den mond duwen.
Op de plaats van bestemming aangekomen, bemerkte Charles
Henry Sanson, dat Brie van zijn helpers zich onderweg zoozeer met
het yolk hadden verbroederd, dat ze stom-dronken en onbruikbaar waren.
De omstanders hadden intusschen de galg even spoedig opgericht als afgebroken, maar Sanson voelde er niet veel voor alleen
met zijn onhandelbaren gevangene op het schavot te blijven.
Daarbij kwam, dat het donker werd en de toortsen werden ontstoken. Sanson zond nu een boodschap naar de Commune am
uitstel van executie tot den volgenden dag.
Het yolk beantwoordde dit plan met hoongehuil en een jonge
kerel met een roode muts kwam naarvoren en riep Sanson in het
gezicht :
— Jij wilt de vijanden van het vaderland redden, jij bent een verrader en we zullen je aan den mast van je eigen guillotine aphangen !
Sanson antwoordde, dat zijn knechts dronken waren.
— Zijn je kornuiten dronken? Wat zou dat? Er zijn hier helpers
genoeg! Het bloed der aristocraten moet het cement worden van
het geluk der natie, en er is geen patriot die niet graag dat
bloed zou laten vloeien. Is 't niet zoo?
— Ja, werd er gemompeld. Maar toch werd de kring ruimer
en drong men achterwaarts. Sanson zag dit en haastte zich het
aanbod aan te nemen.
— Kom jij dan, zei hij.
De ander kon niet meer terug, moest helpen.
De veroordeelde verzette zich razend. Hij moest de trapjes van het
schavot opgedragen worden. En toen hij de guillotine voor zich
zag, ontspande zijn woede zich, groote tranen kwamen op zijn wangen en smeekend jammerde hij :
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— Genade — Genade. 1k wil niet sterven.
De menschen rondom werden stil. Er ging een siddering door
de rijen. Medelijden scheen het te winnen van andere gevoelens.
De geimproviseerde beul hield zich goed. Maar zijn bleekheid
en het zweet op zijn voorhoofd bewezen wel, dat het werk niet
meeviel.
Eindelijk na lang geworstel lag de man in de juiste houding.
Charles Henry verklaarde

nu, dat de nieuwe helper zijn vader-

landsliefde niet beter kon bewijzen dan door het mes te laten
vallen. En inderdaad greep de jonge man het touw, het mes suisde
neer en het hoofd rolde in den mand.
Het moment van medegevoel verdween uit de menigte tegelijk
met het leven uit den veroordeelde en duizend stemmen schreeuwden om het hoofd.
Sanson betuigde den liefhebber-beul, dat hij zijn plicht ook
geheel moest doen.

inderdaad greep deze het bloedige hoofd bij de haren en liep
er mee naar voren. Maar op dat oogenblik viel hij zelf achterover.
Het was hem blijkbaar te machtig geworden.
Men dacht aan een duizeling. Maar het was meer : hij was dood . . . .
En

Dit was de eerste executie op het plein voor het koninklijk paleis.
In deze eerste woeste dagen waren de verdedigers van de monarchie niet minder aktief dan de aanvallers. Royalistische auteurs
weerden zich duchtig in brochures en in de pers.
Twee journalisten, Suleau en Durossoy, vooral hadden zich
door hun geschrijf den gloeienden haat van het yolk op den hals
gehaald.
De eerste, man van de wetenschap zoowel als van de daad, had den
10den Augustus de troon met de degen in de hand helpen ver-

dedigen. Theroigne de Mericourt, die door de sarcastische opmerkingen van den geestigen schrijver ook reden had tot persoonlijke
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verbittering, had hem op straat herkend en het plebs zoo woedend
tegen hem opgehitst, dat hij letterlijk op de plaats zelve in stukken
werd gescheurd.
Durosoy, redacteur van de Gazette de Paris en Le Royaliste,
kreeg de voile maat van een revolutie-proces en werd den 27sten
Augustus als een gewoon misdadiger onthoofd. Hij stierf met groote
zelfbeheersching, evenals Collinot—d'Angremont, een oud-officier, beschuldigd van ronselarij en medeplichtigheid aan de samenzwering van 10 Augustus en Laporte, intendant bij de civiele lijst,
die het slachtoffer werd van de verkwisting aan het hof en zijn
gehechtheid aan den koning, ofschoon hij slechts een lijdelijk werktuig was geweest in de handen van hen, die de macht in handen
hadden.
Zijn dood verwekte diepe ontroering bij de omstanders. Laporte
was een eerwaardig grijsaard, die met alle kringen der maatschappij,
vooral ook de armen, in aanraking was gekomen. Want het behoorde
ook tot zijn taak de koninklijke giften aan de hulpbehoevenden
te regelen. Menigeen onder de volksmassa herinnerde zich wellicht dat kalme, edele gezicht in de lijst van lange, spier-witte haren,
die nu hulpeloos fladderden in den wind. Hier en daar klonk het
woord Genade.
Maar het gehuil van „koningsslaaf" overstemde deze zwakke
klanken en ook deze oude man ging den weg, dien zoovelen nog
zouden gaan.
De schandpaal stond nog op het Grêveplein, was niet mee verhuisd
naar het Carousselplein. Een dezer dagen moest daar een voerman
uit Vaugirard, wegens diefstal veroordeeld tot tien jaar kettingstraf, te pronk staan. Jean Julien hield met groot vertoon van gebaren en woorden zijn onschuld vol. Maar toen boven zijn hoofd
het perkament werd vastgespijkerd, waarop zijn naam en misdrijven stonden vermeld, begon hij te vloeken en verwenschingen
te uiten tegen rechters en regeering. Sanson maande hem tot stil-
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zwijgen aan en op dat oogenblik begon hij geheel onverwachts te
schreeuwen:
— Leve de koning! Leve de koningin! Leve Lafayette! Weg
met de natie!
Wat nu volgde is nauwelijks te beschrijven : de woorden werkten
op de menigte als olie op een groot houtvuur: een bagel van
projectielen vloog den ongelukkige tegen het lichaam. En onmiddellijk daarop was hij losgerukt van de schandpaal en zou
zeker in stukken zijn gescheurd, als de procureur hem niet met
doodsverachting uit de handen der woedende menigte had verlost
en binnen het raadhuis gesleept. Dit maakte de menschen nog
wilder en het zou zeker tot zeer ernstige ongeregeldheden zijn gekomen, als men niet besloten had hem onverwijld voor de revolutierechtbank te dagen, die hem staande de vergadering ter dood
veroordeelde.
Daags daarop werd hij onthoofd.
Den 3den September hield de guillotine een rustdag.
Zij die het yolk den bloedweg opzweepten vonden dat de zaken
te langzaam vorderden en morden, dat men de mannen van het
tribunal extra-ordinaire dezen vrijen dag had toegestaan.
Maar hierover zwijgt de memoire-schrijver. Evenals over de
bloedige Septembermaand, waarin een troep gewetenlooze moordenaars zich het handwerk van beul aanmatigden en de gevangenissen
bezoedelden met het afslachten van menschen op een wijze die
kannibalen gepast zou hebben.

V.
DE DOOD VAN LODEWI JK XVI.
De liberale denkbeelden van Charles Henry Sanson en zijn
sympathieen voor de zaak der revolutie zijn uit de voorafgaande
bladzijden voldoende gebleken. De loop der gebeurtenissen evenwel had deze gevoelens heel wat doen bekoelen.
De Assemblee legislative had de verwachtingen van de Constituante niet bevredigd en de Conventie voerde een systeem van geweld in, dat de meest doortastende en flinkste menschen de schrik
om het hart deed slaan.
De val des konings en zijn gevangenschap in den toren van den
Temple hadden bij alien die menschelijk voelden, zelfs bij hen,
die de nieuwe denkbeelden waren toegedaan, groote ontroering
verwekt. Lafayette, langen tijd de vereerde held van zijn yolk, in
wien de nationale gevoelens als belichaamd schenen, had plotseling het commando neergelegd en was naar het buitenland gevlucht.
De ongeduldige revolutie had andere leiders aangesteld. Gironde
en Montagne bestreden elkaar nog den voorrang. De handigste
zou het winnen. En de handigste was de partij die de hartstochten
van het yolk het best wist to vleien. De massa's wilden niets liever
dan bloedige wraak op de monarchic en de bevoorrechte standen.
Opwindende redevoeringen weerklonken onafgebroken in de clubs, op
straat, in de vergadering en hielden de gevoelens der massa wakker.
De bestorming van de Tuillerieen, de moorden in de gevangenissen
op 2 en 3 September waren er het directe gevoig van.
De Conventie had slechts een schijn van macht. Ze moest voortdurend buigen voor de wenschen van de Commune, die dagelijks
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aan invloed won en feitelijk niets anders was dan de georganiseerde opstand.
Deze commune, schijnbaar een bescheiden stedelijke overheid,
speelde een belangrijke politieke rol en oefende een bijna absolute
macht uit. Zelf steunde zij op de clubs, die de publieke meeningbewerkten en de gewapende manifestaties organiseerden. Alle oude, maatschappelijke banden waren verbroken. God was verbannen uit
zijn kerken en vervangen door menschelijke afgoden.
Nieuwe menschen waren noodig voor dezen nieuwen tijd en ten
spijt van den energieken tegenstand der Girondijnen, niettegenstaande de machtige persoonlijkheid van Danton, voelde men de
bloedige dictatuur van Robespierre nader komen.
Het leven des konings was de eerste inzet bij den strijd der twee
partijen die in de Conventie wilden heerschen.
De Gironde wilde in beginsel den dood van Lodewijk XVI niet.
Zij begrepen wel, dat deze politieke moord niet de laatste zou zijn
en een slecht begin voor een nieuwe revolutie-regeering. Maar
bang gemaakt door het geschreeuw van de straat, door de uitdagende
lastertaal van de Montagnards, lieten zij zich meesleepen in de hoop
op een bedriegelijke populairiteit, die hun kort na den dood des
konings voor altijd den rug zou keeren.
Maar was dat wel het yolk, die bende, die de galerijen van de vergaderzaal belegerde en de sprekers toejuichte of toe loeide, die
den ganschen dag de trommel roffelen deed en de wapens kletteren
in de straten van Parijs, die bende die zoo nu en dan de mouwen opstroopte om de armen tot den elboog in het bloed te dompelen?
Moet deze bende voor alle wreedheden aansprakelijk worden
gesteld?
Neen, het waren hun leiders, die de booze driften wisten te prikkelen en te gebruiken voor hun persoonlijke eerzuchten.
Charles Henry Sanson wist dit alles wel. Hij leefde met zijn
familie zoo veel mogelijk teruggetrokken. Zelfs van de bestorming
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van de Tuillerieen op 10 Augustus hoorde hij pas in den loop van
dien dag.
Zijn zoon was bij een oom op bezoek. Wij laten dezen jongen man
aan het woord voor een enkele karakteristieke bizonderheid:
„Ik at dien dag bij mijn oom. Na den maaltijd zette ik het venster
open om wat lucht te happen, toen ik op straat een luidruchtige
menigte zag naderkomen. In het midden liep een jonge man,
die een langen stok in de hoogte hield. Aan het einde van den stok
was een menschenhoofd bevestigd.
Nauwelijks bekomen van den schrik, bemerkten we, dat de bende
een man achtervolgde, dien we herkenden als een Zwitser van de
kazerne Poissonniëre.
De vluchteling zocht angstig naar een plek om te ontkomen. De
straat was maw en zij zaten hem dicht op de hielen.
Mijn oom en ik liepen naar beneden en deden de straatdeur
open:
— Wat wil jullie van dezen soldaat? Wat heeft hij jullie gedaan?
riep mijn oom.
— Alle Zwitsers moeten dood! antwoordde een kerel.
— Waarom dat?
— Weet jullie dan niets?
— Nee, ik weet niets. Het is onzin. Die man heeft U niets gedaan.
— Komt er niet op aan. In de Tuillerieen warden ze allemaal
vermoord, omdat ze op ons geschoten hebben.
Intusschen hadden wij den ongelukkige binnen geloodst en door
een achterdeur laten ontsnappen. In de buurt was een wachtpost
en twaalf man moesten ons te hulp komen, om de menigte voor
onze deur te verdrijven.
Zoo kwamen wij te weten, wat er dien dag in de Tuillerieen was
gebeurd."
Er heerschte vrijwel volslagen anarchie in de stad. De burgeroorlog dreigde elk oogenblik uit te breken tusschen de partijen.
De oude Sanson en zijn zoon, toen een zes en twintigjarige, werden
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benoemd tot sergeant bij de Nationale Garde en waren daardoor
gedwongen een meer actief aandeel aan de gebeurtenissen te nemen, dan Charles Henry wel wenschelijk vond.
Korten tijd daarna begon het proces tegen Lodewijk XVI.
Eindelooze redevoeringen pro en contra tusschen Gironde en
Montagne openden de vijandelijkheden. De heldhaftige pogingen
van Lanjuinais, wiens redeneering culmineerde in dezelfde gedachte,
later door Desêze zoo schitterend verdedigd:
„Ik zoek rechters onder U, ik zie niets dan aanklagers !" werden
overstemd door het bloeddorstige huilen van de galerij.
Den 11 den December 1792 verscheen Lodewijk voor het eerst
in de beklaagdenbank der Conventie. Hij besefte toen reeds, dat

hij den offerdood tegemoet ging. De gemeenheid en valschheid
der beschuldigingen, de opzettelijke verwaarloozing der meest
eenvoudige, juridische formaliteiten konden hem zooveel aanwijzigingen zijn, dat hij verloren was. Men kent zijn open, waardige
antwoorden op de acte van beschuldiging en de energie waarmee
hij de beschuldiging van op het yolk te hebben laten schieten
afwijst.
Alles tevergeefs.
Barrëre presideerde. Diens koude dialectiek had een beslissenden
invloed op het eindoordeel. 17 Januari werd het doodvonnis uitgesproken. De ontsteltenis was zoo algemeen en zoo groot, dat
men niet geloofde aan de juistheid van de telling der stemmen,
zoodat deze den volgenden dag herhaald werd.
Met hetzelfde resultaat.
Vergniaud, de voorzitter van dien dag, kon niet anders dan
verklaren, dat de doodstraf was uitgesproken tegen Louis Capet.
19 Januari werd beslist over een eventueel uitstel. Een meerderheid van 690 stemmen was voor onmiddellijke uitvoering van het
vonnis.
20 Januari was een feestdag voor de familie Sanson: de negen en
twintigste huwelijksdag van Charles Henry en de zestigste verBeulen van Parijs. II.
3
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jaardag van zijn vrouw. Maar de uitspraak van de Conventie versomberde de stemming in het huis.
Wel wist men, dat de koning drie dagen uitstel had gevraagd
om zich op den dood voor te bereiden, maar de conventie durfde
dit niet toestaan en Charles Henry had inlichtingen ingewonnen
en vernomen, dat de uiterste concessies hierin bestonden, dat hij
afscheid van zijn familie mocht nemen en dat een priester van zijn
godsdienst hem op den laatsten weg mocht begeleiden. Het was dus
heel zeker, dat de executie den volgenden dag zou plaats vinden.
Charles Henry kwam wanhopig thuis. Zijn zoon was er al en had
even droevige berichten meegebracht. In den loop van den dag
kwam het bevelschrift tot oprichting van het schavot. De gevangene
zou tegen acht uur den volgenden morgen verschijnen. Sanson
ontving nog een aantal anonieme brieven, waarin verklaard
werd, dat alles in het werk gesteld zou worden om den koning te
bevrijden op weg van den Temple naar het schavot en dat elke
poging tot verzet van de zijde van Sanson bloedig gewroken zou
worden. Weer andere brieven rieden hem aan, zich bij de bevrijders
van het koninklijke slachtoffer aan te sluiten, zoo lang mogelijk
te talmen met de toebereidselen en de bevrijders in de gelegenheid
te stellen de militairen te overrompelen en den koning te ontvoeren.
Deze laatste mogelijkheid gaf Charles Henry nog een glimp
van hoop.
De eetkamer passeerend om zich naar het vertrek van zijn vrouw
te begeven, zag hij de tafel fraai gedekt voor een feestmaal : bloemen,
fruit, gebak. Hij stond een oogenblik stil, toen hij in een aangrenzend vertrek twee mannestemmen luid hoorde praten : zijn zoon
en een jeugdige vreemdeling, die zich kwam aanbieden om in plaats
van den koning te mogen sterven. Als hij zich opmaakte als de
koning, zou de menigte het niet bemerken, maar de beul moest zijn
medewerking verleenen.
Natuurlijk bleek dit plan onuitvoerbaar en de jonge man moest
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onverrichterzake vertrekken.
Het spreekt van zelf, dat er nu van een feestmaaltijd geen sprake
meer kon zijn. Sanson had het geheim van den dag nog voor zijn
vrouw verborgen willen houden. Maar ieder wist het nu, de disch
werd afgeruimd en terwijl de gevangene in den Temple zijn laatste
brood at, vastte de man die zijn moordenaar zou zijn met de zijnen
in gebed en tranen. Zijn vrouw lag een groot gedeelte van den
nacht op haar bidstoeltje aan de voeten van het Christusbeeld,
terwijl Charles Henry met regelmatige stappen heen en weer liep
door de kamers.
Slapen deed niemand dien nacht,
Eindelijk begon het te schemeren. De tamboers roffelden hun
secties onder de wapenen. Elke sectie moest een bataljon leveren
voor de droeve plechtigheid.
De jonge Sanson was bij een dezer bataljons ingedeeld. De vader
maakte zich gereed. Twee van zijn broeders vergezelden hem,
alle drie tot de tanden gewapend onder wijde manteljassen.
Het Revolutieplein wemelde van troepen. Opvallend was het
bataljon Marseillanen, rechts bij de boulevards opgesteld, dat
kanonnen bij zich had, opgesteld in de richting van het schavot.
Charles Henry Sanson schrijft zelf di enaangaande :
„Het offer is gebracht. lk ben om acht uur van huis gegaan,
na mijn arme vrouw en mijn zoon omhelsd te hebben, die ik niet
dacht terug te zullen zien. Met mijn beide broeders Charlemagne
en Louis Martin stapte ik in een rijtuig. Er was zulk een menigte
op de been, dat we pas tegen negen uur op het Revolutieplein aankwamen. Gros en Barre, mijn helpers, hadden de guillotine opgesteld. lk inspecteerde niet, overtuigd dat er geen gebruik van
gemaakt zou worden.
Mijn broeders en ik waren flink gewapend: onze degen, ponjaardmessen, vier pistolen, kogels in de zakken. We dachten zeker,
dat er een poging zou gedaan worden tot bevrijding van den koning.
Van of het schavot zocht ik met de oogen mijn zoon. lk vond
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hem, dichtbij, in zijn bataljon. Hij knikte mij toe, scheen mij te
bemoedigen, dat ik dit maal den beker niet tot den bodem zou
moeten ledigen.
Plotseling zag ik van de kant van de Madeleine cavalerie naderen.
Een rijtuig getrokken door twee paarden, omringd door een dubbele haag cavaleristen en gevolgd door een tweede detachement
ruiters kwamen in galop aanrijden.
Green twijfel meer, geen illuzies meer: het offer naderde.
Er komt een nevel over mijn oogen. Mijn lichaam siddert. Alles
draait om mij heen.
Daar is het rijtuig. De koning heeft naast zich zijn biechtvader,
op het bankje tegenover zich twee officieren van de gendarmerie.
Het rijtuig staat stil, de militairen stappen het eerst uit, dan
de eerwaardige priester in ambtgewaad en eindelijk de koning,
waardiger, kalmer, koninklijker, dan ik hem te Versailles en op de
Tuillerieen had gezien.
Hij komt naar het trapje. lk kijk om mij heen. Niets dan soldaten.
Het yolk, achter de troepen schijnt met stomheid geslagen, bewaart
een doodsche stilte. De trommels roffelen onafgebroken. Roffelen.
Waar zijn nu de redders? Charlemagne en ik staan als van steen.
Martin, jonger en flinker, gaat den koning te gemoet, ontbloot
zijn hoofd en merkt op, dat men den koning moet helpen met het
uittrekken van zijn kleeding.
— Onnoodig, is Lodewijks antwoord, men kan zijn gang gaan,
zooals ik ben.
Mijn broer houdt aan en zegt dat het ook noodzakelijk is, dat
de handen worden vastgebonden.
Deze laatste voorwaarde schijnt hem te ergeren. Het bloed
stijgt hem naar het hoofd:
— Ge zult het niet wagen de hand naar mij uit te steken. Hier
is mijn jas. Maar raak me niet aan.
Met deze woorden doet Lodewijk jas en vest uit. Charlemagne
komt Martin te hulp en zegt op een kouden toon, maar waarin
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heel in de diepte tranen meeklinken:
— Het is volstrekt noodzakelijk. De executie is anders niet mogelijk.
Ik herinner mij mijn taak en wend mij tot den priester:
—

Mijnheer de abbe, ziet U van den koning gedaan te krijgen

dat hij zich laat binden. Dan winnen we tijd en dat schouwspel
zal zeker het yolk ontroeren.
De priester wendt zich tot mij met een blik vol verwondering,
ongeloof en berusting. Dan tot den koning:
—

Sire, berust in dit laatste offer, waardoor ge nog meer tot

God zult naderen, die U ervoor beloonen zal.
Nu biedt hij zijn armen om gebonden te worden. Gros en Barre
binden de handen die een scepter gedragen hebben. Ik denk: Nu
zal het gebeuren. Ik luister:
Aileen het eindelooze dreunen van de roffelende trommels.
De koning beklimt langzaam, met waardigheid de treden van
het
—

schavOt.
Zullen die tamboers niet ophouden? vraagt hij Charlemagne.

Deze antwoordt, dat hij het niet weet.
Dan wendt hij zich naar de zijde waar het meeste yolk staat,
maakt een gebiedende beweging met het hoofd naar de tamboers,
die inderdaad een oogenblik ophouden te roffelen en zegt met
krachtige stem:
-

Franschen, ge ziet Uw koning, gereed om te sterven. Moge

mijn bloed uw geluk bezegelen. Ik sterf onschuldig aan alles, waarvan ik ben aangeklaagd.
Hij wil nog meer zeggen, maar Santerre geeft een teeken aan de
tamboers, die opnieuw beginnen te roffelen, zoodat Lodewijk zich
niet meer verstaanbaar kan maken. 1)

1) Volgens sommige auteurs zou Santerre daarbij geroepen hebben :
„Ik heb je niet hier laten komen om redevoeringen te houden, maar
om te sterven."
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Een oogenblik later wordt hij op de plank vastgesjord en als het
fatale mes neergiert kan hij misschien nog de stem van den priester
hooren:
— Zoon van den Heiligen Lodewijk, stijg ten hemel !
Zoo was het einde van dezen ongelukkigen vorst, die door een
duizendtal vastberaden mannen gered had kunnen worden."
Dit is het onopgesmukte relaas van Charles Henry Sanson. Het
verschilt nog al van Lamartine in zijn Geschiedenis der Girondijnen,
maar hoe groot de autoriteit van dezen voortreffelijken schrijver
en dichter ook is, in nauwkeurigheid en onpartijdigheid verdient
deze redactie zeker de voorkeur.
Lamartine vertelt o.a., dat de beul den koning getutoyeerd zou
hebben en de hand tegen hem opgeheven. Dit zijn grofheden, die
niet met de waarheid overeenstemmen.

Het koninklijke bloed, dat de Conventie vergoten had, maakte
haar dronken. Het hoofd van Lodewijk had een afgrond geopend,
waarin ook de hoofden der moordenaars terecht zouden komen.

VI
CHARLOTTE DE CORDAY EN MARAT.

In 1792 geloofde niemand meer in de redevoeringen van Marat.
Men had meer afkeer en minachting dan haat of toorn voor hem.
over. Deze woeste lijder aan toevallen werd door niemand au serieux genomen. Door de aanvallen der Girondijnen echter was de
dwerg een reus geworden. Zij moesten het alien tegen hem afleggen
en de lijken der groote redenaars dienden hem tot voetstuk. Terwijl
tegelijkertijd zijn systeem van vogelvrijverklaren de heilwet der
revolutie werd, leidden de oppervlakkige menschen daaruit af, dat
hij het lot der natie feitelijk in handen had en alle andere, werkelijke
machthebbers der terreur werden naar het tweede plan verschoven.
Van het eene uiterste (afkeer) verviel men in het andere (angst).
Zij die nog lets te verliezen hadden, maar ook de oprechte patriotten
beschouwden Marat als een soort priester der Montagne, van wien
elk woord een moord beteekende. Vooral de Girondijnen, of liever
wat er nog van hen over was, trachtte deze meening te propageeren.
Zij wezen Marat aan als het hoofd van de partij die hen in het
ongeluk had gestort en daarmee gaven ze die partij over aan den
publieken haat en eischten voor zich zeif de sympathie van alle
weldenkenden op.

In Caen leefde toenmaals een Jong meisje met een manlijken
geest en een brandend verlangen naar het heldenmoedige, dat de
lectuur van de schrijvers der oudheid bij Naar had gewekt.

Zij heette Marie-Anne-Charlotte de Corday d'Armont

en was
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geboren in Ligneries, een klein dorp in de omstreken van d'Argenton.
Haar familie was van adel en telde een van de nationale helden
onder haar voorvaderen ; haar vader, Jacques-Francois de Corday,
d'Armant, stamde in den derden graad of van Marie Corneille,
zuster van den auteur van de Cid; maar hij was arm; zijn
inkomen bedroeg vijftienhonderd livres.
Mevrouw de Corday stierf, toen Charlotte nog een kind was.
Deze vroege smart, het alleen-zijn, dat er het gevolg van werd,
leverde haar maar al te vroeg over aan de opvoedende kracht van
eenzaamheid en stille overpeinzing. In het klooster de l'Abbayeaux-Dames, waar de vader haar reeds op veertienjarigen leeftijd
heen bracht, leefde zij eenzaam en teruggetrokken. De ijdele,
wereldsche, onechte vroomheid had weinig of geen vat op
deze ziel, die naar hooger idealen streefde. De helden van Plutarchus
waren haar eenige vrienden ; gevoed door die edele geesten, versmaadde zij elke lectuur die de hooge aspiraties van haar ziel niet
kon bevredigen.
Vol geestdrift aanvaardde zij de beginselen der revolutie, gelukkig
over het dagen van een nieuwen tijd. Uiterlijk koel, ernstig, teruggetrokken, hield zij diep in zich een rijkdom van gevoelens levend,
leefde voor de vrijheidsgedachte, voor het groote verleden en de
helden van Corneille.
Buiten Parijs, in de provincie, zonk de beteekenis van een Danton,
een Robespierre in het niet tegenover de sombere persoonlijkheid
van Marat, wiens naam onscheidbaar vereenzelvigd werd met
moord, roof en misdaad. De verontwaardiging van de jonge
patriotte was te heftig, dan dat zij vrede kon hebben met het
oplossen van allerlei politieke spitsvondigheden. Voor haar vermoordde Marat de republiek niet alleen, maar hij bezoedelde haar
ook, bracht schande over haar jongen bloei. Daarom moest Marat
en niemand anders als hij uit den weg geruimd.
En zij besloot tot deze daad van hoogere gerechtigheid met een
zachte, kalme zekerheid, met een stoicijnsche evenwichtigheid, die
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men tevergeefs bij tyrannen-moordenaars uit de geschiedenis zal
aantreffen.
Zij weerstond de lokkende gedachte, dat de Girondijnen
haar plan zouden toejuichen : zij verborg het diep in haar hart,
sprak er met niemand over. Zij verliet Caen om den zegen van
haar vader te verwerven, om afscheid te nemen van alles wat
haar nog aan het leven en de wereld bond en den 9den Juli stapte
zij in het rijtuig, dat haar van Argenton naar Parijs zou brengen.
11 Juli kwam zij aan, nam haar intrek in het hotel de la Providence, rue des Vieux-Augustins. De reis van acht en veertig uren
had haar moe gemaakt. Ze ging te bed en sliep in tot den volgenden
morgen acht uur.
Barbaroux had haar een brief meegegeven voor zijn collega
Duperret. Zij bezorgde den brief aan diens woning. Hij was in de
Conventie. Ze ging weer naar het hotel, las Plutarchus en zocht
Duperret des avonds andermaal op. Ze trof hem aan tafel met vrouw
en dochter. Hij ontving haar vriendelijk en beloofde haar te introduceeren bij het ministerie van binnenlandsche zaken, waar ze wilde
solliciteeren voor een vriendin, mejuffrouw Forbin.
Zaterdag schreef ze Marat een briefje, waarin ze een onderhoud
verzocht en postte dit. Toen ging ze met Duperret naar den minister. Ze kon de gewenschte audientie niet krijgen, daar hij slecht
aangeschreven stond wegens zijn relaties met de proscrits. Bij den
twin van het Paleis Royal verliet hij haar.
Zij kocht nu in een messenwinkel een mes met ebbenhouten
handvat en een Lang, scherp lemmet en begaf zich weer naar het
hotel, in de hoop daar een antwoord van Marat te zullen vinden.
Marat was ziek. Een hardnekkige koorts, die hem zeer af matte,
ontaardde in een afschuwelijken uitslag, waartegen alle middelen
der geneeskunst machteloos bleken. Sedert eenige dagen was hij
niet ter vergadering geweest.
Charlotte Corday kon hem niet treffen in de Conventie hoog
boven op de Montagne, zooals zij zich had voorgesteld. Ze was
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verplicht den leeuw in zijn hol op te zoeken.
De eerste poging mislukte. Ze werd niet ontvangen. Voor het
geval van een tweede weigering schreef ze een briefje, dat ze bij
zich stak:
Parijs, 13 Juli, Jaar II van de Republiek.
Aan den burger Marat.
„Ik heb U dezen morgen geschreven, Marat. Hebt ge mijn brief
„ontvangen? Ik geloof het niet. Want men heeft mij uw deur niet
„geopend. Kan ik U een oogenblik spreken?
„Ik herhaal, ik kom uit Caen. Ik moet u geheimen meedeelen
„die van groot gewicht zijn voor de Republiek. Overigens word
„ik vervolgd ter zake van de Vrijheid. Ik ben ongelukkig. Het
„zij u voldoende dat ik verklaar recht te hebben op uw achting.
Charlotte Corday".
Marat woonde in de rue des Cordeliers no. 20. Zij reed daarheen,
gekleed in een witte, losse, japon en een grooten hoed met driedubbelen strik en een zwarte cocarde.
Marat werd uitmuntend verzorgd door twee vrouwen, zusters,
Catherine en Simonne Evrard, die hem met liefde en fanatisme
bewaakten. Catherine weigerde beslist Charlotte binnen te laten.
Maar Marat, die een frissche vrouwenstem hoorde aan de buitendeur,
en vermoedde dat dit de schrijfster van het briefje moest zijn
dat hij ontvangen had, beval Catharine kortaf haar binnen te laten.
Hij zat in zijn bad, het hoofd met een doek omwikkeld. Een vuil
laken hing over den rand. Voor zich had hij een plankje, dat hij
als lessenaar gebruikte en waarop hij schreef.
Hij wilde weten wat er in Caen gebeurde, ondervroeg Charlotte
over de namen der afgevaardigden die naar die stad waren gevlucht. Terwijl zij antwoordde, bleef hij doorschrijven en toen hij
gereed was, riep hij uit :
— Binnenkort gaan ze naar de guillotine.
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Dit dreigement herinnerde Charlotte aan haar zending, die
misschien een oogenblik had plaats gamaakt voor medelijden en
afkeer van den moord.
Ze kwam bij het bad, trok haar mes te voorschijn en stootte
het Marat in de Borst met zooveel kracht, dat het doordrong tot
het heft en de slagaderen naar het hoofd opende. Het slachtoffer
gaf een gil, maar stierf bijna onmiddellijk.
Op zijn schreeuw kwamen een knecht, die in het aangrenzend
vertrek kranten vouwde en de beide vrouwen binnenstormen.
Charlotte stond voor het venster, onbewegelijk, beproefde geen poging
tot ontvluchten.
De knecht greep Charlotte beet, drukte haar tegen den grond
en hield haar onder zich vast. De vrouwen bracht en Marat op
zijn bed, geholpen door een chirurgijn, die ook in het huis woonde.
Weldra verschenen nationale garden van de post van het Theatre Francais, die Charlotte arresteerden. Een groote menschenmenigte was intusschen samengestroomd voor het huis. Men eischte
het hoofd van den moordenaar. Daarom hield men haar voorloopig
binnen terwijl Guellard du Mesnil, commissaris van politie, het eerste
verhoor afnam. Zij antwoordde op alle vragen met groote kalmte en
waardigheid, die haar tot haar dood geen oogenblik verlieten.
Aileen scheen ze te lijden onder het kermen en zuchten in de aangrenzende kamer, waar het lichaam van Marat heen was gebracht.
Zij had gedacht een eenzaam monster te dooden, het trof haar, dat de
tijger nog zoo bemind was.
Tegen het vallen van den avond werd ze door Chabot en
Drouet naar de Abdijgevangenis gebracht, waar verschillende
leden van het Comae tot Algemeen Welzijn haar wederom ondervroegen en waarbij ze dezelfde flinkheid en kalmte aan den dag legde.
Den veertienden werd de instructie geopend. Twee dagen later
voltooide ze van uit de Conciergerie den volgenden brief :
„Aan den burger Barbaroux, afgevaardigde ter Nationale Conventie, refugie in Caen, Karmelietenstraat hotel de l'Intendance.
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„Vanuit de Abdijgevangenis, het vertrek, waar Brissot gevangen
„zat, de tweede dag van de voorbereidingen voor den vrede.
„Ge wilde alle details van mijn refs vernemen, burger, ik zal U
„niet de geringste anecdote schenken.
„Ik vertrok met reizigers die weidra bleken ras-echte Montag„nards te zijn. Hun gesprekken, even dwaas als hun persoonlijkheid,
„waren heel onaangenaam en verveelden me al gauw. 1k liet ze
„maar praten en trachtte te slapen. Een van die heeren die blijk„baar erg gesteld was op slapende vrouwen beweerde, dat ik de doch„ter was van een man, dien ik nooit van mijn leven gezien had,
„en dat ik een naam had dien ik nog nooit had hooren noemen.
„Toen ik wakker werd, bood hij me hart en hand aan en wilde meteen
„omkeeren om bij mijn vader aanzoek te doen. Overigens deden
„ze wat ze konden om mijn naam en adres in Parijs teweten te ko men.
„Maar ik heb het hun niet gezegd, indachtig aan de lijfspreuk
„van mijn waarde Raynal:
„— Men moet niet de waarheid zeggen aan zijn tirannen !
„In Parijs zocht ik uw vriend Duperret op. Ik weet niet in hoe„verre het Comite van Algemeen Welzijn onderricht was van het
„onderhoud dat ik met hem had. Hij heeft hun de waarheid gezegd.
„Ge kent de onkreukbaarheid van zijn karakter. Zijn verklaringen
„werden bevestigd door de mijne. Men heeft niets tegen hem,
„behalve misschien juist die vastheid van karakter.
„Zoudt ge gelooven, dat Fanchet als mijn medeplichtige gevangen
„genomen is, ofschoon hij niet eens mijn bestaan kende?
„Ik ben ondervraagd door Chabot en Legendre. De eerste zag
„er uit als een gek. Legendre beweerde, dat ik in zijn huis was ge„weest, ofschoon ik zelfs niet aan den man gedacht had. Ik ken
„hem trouwens niet de talenten toe, die een volksleider moet
„hebben. Overigens vinden ze het blijkbaar niet aangenaam, alleen
„maar een vrouw te hebben om te offeren aan de nagedachtenis van
„den grooten man ! Vergeving, menschen ! De naam Man voor
„dit wilde dier onteert ons geslacht.

CHARLOTTE CORDAY EN MARAT.

45

„Maar nu : leve de Vrede ! Goddank dat hij geen geboren Fransch„man was. Zijn laatste woorden waren: Weldra zult gij alien in
„Parijs geguillotineerd worden.
„Dit gaf den doorslag.
„Over de daad zelf schrijf ik maar niet. Dat zullen de kranten
„wel doen. Het laatste besluit tot mijn daad nam ik, door mij den
„moed te herinneren, waarmee onze vrijwilligers zich lieten inschrijven
„den 7den juli. Ik dacht, dat het misschien mislukt zou zijn, als
„we met velen naar Parijs waren gekomen. Zooveel eer verdiende
„hij trouwens niet. De hand van een vrouw was voldoende voor
„hem.
„Ik geef toe, dat ik mij bediend heb van een vuige list om hem te
„bereiken. Maar er was geen ander middel.
„Hier in Parijs begrijpt men niet, hoe een nuttelooze vrouw,
„wier leven nergens toe dient, dat leven koelbioedig kan offeren
„voor haar vaderland. Ik had verwacht op de plaats zelf te zullen
„sterven. Dappere mannen beschermden mij tegen de woede van hen
,,die ik blijkbaar verdriet had gedaan en ongelukkig gemaakt.
„Moge de vrede spoedig komen. Een groot misdadiger is niet meer.
„Ik geniet den vrede al twee dagen. Het geluk van mijn land is
„het mijne.
„Ik hoop, dat men mijn vader niet kwellen zal. Hij heeft al ver„driet genoeg over mijn verlies. Ik schreef hem onlangs, dat ik naar
„Engeland wilde uitwijken. Mijn plan was toen, Marat incognito
„te dooden. Ik verzoek U, burger , de verdediging van mijn ouders
„op U te nemen.
„Ik heb nooit iemand gehaat behalve dat eerie wezen. Zij die
„over mijn heengaan treuren zullen zich troosten met de gedachte,
„dat ik in de Elyzeesche velden samen zal zijn met Brutus en
„andere helden der oudheid.
„Men heeft mij twee gendarmes gegeven om den tijd te verdrijven.
„Overdag vind ik dat niet erg, maar 'snachts wel. Ik heb me beklaagd
„over deze onbehoorlijkheid. Maar het Comitê heeft er geen notitie
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„van genomen. Ik geloof dat het een uitvinding is van Chabot.
„Aileen een Capucijner komt op zulke denkbeelden.
„Als een van de vrienden inzage vraagt van dezen brief, verzoek
„ik U hem aan niemand te weigeren.
„Ik heb een verdediger noodig, dat is de gewoonte. Ik heb iemand
„gekozen van de Bergpartij: Gustave Doulcet-Pontecoulant. Hij
„zal de eer wel weigeren. 1k heb ook gedacht aan Robespierre
„of Chabot.
„Vreemd, dat het yolk mij rustig heeft laten verhuizen naar de
„Conciergerie, een nieuw bewijs van zijn gematigdheid. Zeg dit aan
„onze goede inwoners van Caen, zij veroorloven zich nog al eens
„ongerechtigheden die niet zoo gemakkelijk te onderdrukken zijn.
„Morgen om acht uur valt het vonnis. Morgen middag zal ik wel
„geleefd hebben, zooals de Romeinen zeggen. Ik weet niet, hoe
„die laatste oogenblikken zullen verloopen. Het einde kroont het
„werk. Ik wil geen gevoelloosheid huichelen. Maar tot nog toe heb
„ik geen berouw of angst voor den dood gevoeld. 1k hoop dat Du„perret en Fanchet morgen in vrijheid worden gesteld.
„Marat zal wel niet in het Pantheon terecht komen. Toch verdient
„hij het. 1k draag U op het noodige materiaal voor een lijkrede te
„verzamelen. Ik zal nog een woord aan mijn vader schrijven; de
„andere vrienden niet, ik vraag hun niets dan mij zoo gauw moge„lijk te vergeten.
„Vaarwel, burger. 1k beveel mij aan in de herinnering van de
„vrienden van den Vrede. Mijn mede-gevangenen in de Conciergerie
„schijnen mij te beklagen: het ongeluk maakt medelijdend. Dit is
„mijn laatste opmerking.
Corday.”
Deze brief is blijkbaar bedoeld als een geestelijk testament. Ze
richt zich tot Barbaroux, maar feitelijk tot het nageslacht. Deze
laatste bladzijden geven haar gemoedstoestand en haar overtuiging
beter weer, dan Lange verhandelingen.
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Eenvoud en grootheid, naTeve zachtheid en ontembare vastberadenheid kenmerken al haar handelingen.
Den 17de verscheen ze voor de revolutionaire rechtbank. Doulcet
de Potecoulant had haar verzoek niet ontvangen. Hij verscheen
ook niet ter gerechtszitting. De president voegde de beklaagde
Chauvan-Lagarde als verdediger toe.
De kranten van de Montagne lieten naast hun verwenschingen,
doorschemeren welk een diepen indruk Charlottes zachtheid en
fierheid op de rechters maakte.
Hier volgen enkele van haar antwoorden aan den voorzitter
Montane. Men zou denken den grooten Corneille door den mond
van zijn achterkleinkind te hooren spreken:
De president : Wie heeft U zulk een haat tegen Marat ingeboezemd?
Beklaagde: Ik had de haat van anderen niet noodig. Ik had genoeg aan de mijne.
De president: Maar de gedachte hem te dooden moet U toch door
iemand zijn ingegeven!
Beklaagde: Men voert slechts uit, wat men zelf bedacht
heeft.
De president : Wat haatte ge in zijn persoon?
Beklaagde: Zijn misdaden.
De president : Wat verstaat ge onder zijn misdaden?
Beklaagde: De verwoestingen in Frankrijk, die ik als zijn werk
beschouw.
De president : Die zoogenaamde verwoestingen zijn niet zijn
werk alleen.
Beklaagde: Dat is mogelijk. Maar hij heeft alles aangewend om
de algeheele verwoesting te bewerkstelligen.
De President : Wat hebt gij verwacht van zijn dood?
Beklaagde: Den Vrede aan mijn land terug te kunnen geven.
De president : Denkt U dan alle Marats gedood te hebben?
Beklaagde: Zijn dood zal de andere wellicht schrik aanjagen.
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Een deurwaarder liet haar het mes zien dat ze gebruikt had
en vroeg of ze het herkende. Ze stootte het met de hand weg en
antwoordde:
— Ja, ik herken het.
Ze bekende Marat loodrecht in de borst te hebben gestoken.
Fouquier—Tinville merkte op, dat ze blijkbaar heel goed wist,
hoe ze steken moest om in elk geval het doel te bereiken en hij
voegde erbij:
— U bent zeker goed geoefend in dit soort van misdaden.
De beklaagde: — Wat een monster! Hij noemt me een moordenares !
Dit antwoord maakte een eind aan de zitting, het viel als een
donderslag in de zaal. Chauve—Lagarde deed zijn best even kort
en lakoniek te spreken als zijn cliente. Hij trachtte, zooals zij het
verlangde, het voorbedachte van de daad geenszins te vergoelijken
En daar ze niets zoozeer vreesde als de vernedering van genade,
was ze hem erkentelijk voor deze houding.
Toen de jury het schuldig had uitgesproken en de doodstraf
was bepaald, vroeg zij of men haar bij den verdediger wilde brengen.
Ze dankte hem voor den moed en de waardigheid waarmede hij
zijn plicht had gedaan.
— Die heeren, zei ze en wees naar de rechters, konfiskeeren mijn
bezit. Maar ik wil U een bewijs van mijn dankbaarheid geven :
lk verzoek U te betalen wat ik in de gevangenis schuldig ben en ik
reken daarbij op uw edelmoedigheid.
In haar cel terug, kwam een priester den steun der kerk aanbieden.
Zij weigerde met beleefde zachtheid.
— lk ben de personen die U gezonden hebben erg dankbaar,
zei ze, maar ik gevoel geen behoefte aan uw hulp.
Richard, de portier, verscheen na eenige minuten met een jongen
man, die vroeg of hij het portret, waaraan hij gedurende de gerechtszitting begonnen was, mocht afmaken. Ze was dadelijk bereid.
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Hauer werkte anderhalf uur en intusschen praatte ze met hem over
het proces, de gevolgen die ze verwachtte van Marats dood, maar
scheen volkomen onbezorgd over het lot dat haar zeif wachtte.
Toen hij zijn teekening of had, ging ze een brief schrijven aan
Pontecoulant, om hem zijn lafheid te verwijten. De deur ging
echter weer open en drie mannen kwamen binnen. De een had een
stapel acten bij zich, de ander een groote schaar en het roode
moordenaarshemd.
Charles Henry Sanson geeft hier enkele persoonlijke aanteekeningen.
„Woensdag 17 Juli, het eerste jaar der Een en ondeelbare Republiek,
geexecuteerd de burgeres Corday van Caen, samenzweerster en
moordenares van den patriot Marat, afgevaardigde ter Conventie.
Dezen Woensdag ging ik om tien uur orders halen bij den burger
Fouquier.
De burger Fouquier had zitting en liet mij weten, dat ik wachten
moest en niet heen gaan. Om een uur kwam een burger ons meedeelen (ik gebruikte een kleinigheid beneden bij den burger Richard)
dat het meisje veroordeeld was.
Ik ging naar boven. In de getuigenkamer was Fouquier met
Montane. Toen hij mij opmerkte, zei hij geergerd:
— Ben je daar nog?
Ik antwoordde dat ik op orders wachtte. De burger Fabricius
kwam binnen met de stukken en wij gingen naar de Conciergerie.
Ik sprak met Richard. Ook zijn vrouw kwam binnen, bleek en
bevend.
Ik vroeg of ze ziek was. Ze zei:
— Wacht maar. Het zal U net zoo gaan als mij.
Burger Richard bracht ons bij de veroordeelde. Met mij kwamen
twee deurwaarders. Zij zat te schrijven en een Jong schilder teekende
haar portret. Zij gaf mij een teeken te wachten. Tirrasse, de deurwaarder begon het vonnis voor te lezen.
Intusschen vouwde zij haar brief dicht en reikte dien aan den
Beulen van Parijs. II.
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burger Monet met verzoek hem te bezorgen bij den afgevaardigde
Pontecouland. Toen ging ze midden in het vertrekje zitten, zette
haar mutsje af, liet de mooie kastanjebruine haren los hangen
en gaf mij een teeken, dat ik ze af kon knippen.
Zelden had ik zooveel stervensmoed gezien. Wij stonden met
zeven man om haar heen, allemaal burgers wier ambt niet bepaald
vertrouwen inboezemde. Zij was volkomen kalm, haar lippen waren
niet eens bleek geworden.
Toen het haar gevallen was, gaf ze ervan aan den schilder die
haar geteekend had en de rest aan Richard voor zijn vrouw.
lk reikte haar het roode hemd over, dat ze zelf aandeed. Toen
ik haar wilde binden, vroeg ze, of ze haar handschoenen aan mocht
houden, want de mannen die haar bij de arrestatie hadden gebonden,
waren zoo ruw te werk gegaan, dat ze nog litteekens aan de palsen had.
Ik antwoordde, dat ik haar geen pijn zou doen.
-- Ja, ze zijn niet allemaal zooals U, zei ze en hield me haar
handen toe.
We klommen in de kar. Er waren twee stoelen. Maar ze wilde
ni et zitten.
— U hebt gelijk, zei ik, dan schokt het minder.
Ze antwoordde niet, maar glimlachte even.
Fermin stond achter. Het regende en onweerde, toen we op de
kade kwamen. Het yolk stand in dichte drommen langs den weg.
Ze gingen niet op zij, zooals gewoonlijk. Eerst schreeuwden ze nog
al, later niet meer. Aan een venster in de Rue St. Honore herkende
ik de burgers Robespierre, Camille Desmoulins en Danton. Robespierre scheen erg opgewonden, hij praatte druk met zijn vrienden.
Maar Dalton luisterde blijkbaar niet, hij keek strak naar de veroordeelde.
Ook ik moest telkens omkijken om haar te zien. Niet alleen
haar buitengewone schoonheid dwong mij hiertoe, maar zou ze
zoo flink en rustig blijven, zoo heerlijk zacht als een jong
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meisje zijn kan; elke keer dat ik omkeek, was ik bang, dat ze
bezwijken zou. Maar het onbegrijpelijke gebeurde.
Gedurende de twee uren dat ze vlak naast mij op die kar zat, kwam
er geen zenuwtrekking am haar mond, haar oogen stonden mooi,
levendig, kalm, zonder iets dat naar boosheid, verdriet, angst of
wat ook zweemde. Ze sprak niet. Ze keek niet naar de menschen
die met de kar meeliepen en haar hun grofheden toevoegden, maar
naar het publiek langs de huizen en achter de vensters. Wij kwamen
maar langzaam vooruit.
Zij zuchtte even.
—

Het duurt lang, vindt U niet?

—

Och, we zullen er wel komen, antwoordde ze en haar stem was

even kalm en helder als in de gevangenis.
Toen we het Revolutieplein opreden, stond ik op en ging voor
haar staan om te verhinderen, dat ze de guillotine zou zien. Maar
ze boog vooraver en zei:
—

Ik mag toch wel nieuwsgierig zijn. Ik had er nooit een gezien.

Eên oogenblik verbleekte ze nu. Maar onmiddellijk kwam de
gewone gelaatskleur terug.
Toen wij uitstegen, zag ik vreemd yolk op het schavot tusschen
mijn personeel. Terwijl ik nog met de gendarmes sprak, klom
Charlotte haastig het trapje op. Fermin trok haar een halsdoekje
af, zij sprong vlug op de plank en strekte zich uit. Ze werd gebonden
en ik gaf het teeken haast te maken. Ik wilde den doodsstrijd van
dit buitengewone meisje niet verlengen.
Het mes viel. Het was uit.
Ik stond nog aan den voet van het schavot, toen een timmerman
die aan het hout gewerkt had dien morgen, het hoofd van de burgeres Corday uit den mand nam en aan het yolk liet zien.
Ik ben gewoon aan deze vertooningen. Maar ik wendde het hoofd
af, toen die oogen mij met een doordringende onweerstaanbare
kalmte aankeken.
Uit het gemompel om mij heen verstond ik, dat de booswicht
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het hoofd op de wangen had geslagen....
Later sprak ik in de kranten tegen, dat degeen die deze gemeene
beleediging had gepleegd een van mijn knechts was geweest.
Legros kreeg kerkerstraf en een openbare tuchtiging voor dit
feit!
Charlotte Corday was niet alleen een slachtoffer van de vrijheid,
maar zij is de Jeanne d'Arc van de democratie.

VII.
DE GENERAAL CUSTINE.
Na deze groote doode volgen andere.
18 Juli, 19, 20, 24 en 25 Juli is er iets schoons te zien op het Goigotha der Fransche vrijheid. Het comit6 tot Algemeen Welzijn
verdubbelt de revolutie-rechtbank of liever splitst haar in twee
secties, zoodat de oogst sneller binnen komt.
Tusschen 1 en 17 Augustus worden o.a. onthoofd:
Pierre Maurice Collinet, ex-luitenant-generaal bij het baljuwschap van Epinal wegens correspondentie met uitgeweken familie
leden,
Charles Joseph Lescuyer, veldmaarschalk, majoor-generaal der
cavalerie wegens samenwerking met Dumouries.
Andre Jonas, gendarme, oud gardist, wegens een uitlating in
een café, „dat toen hij hoorde van den dood des konings hij de
republiek niet langer wilde dienen."
Den 15den Augustus verscheen generaal Custine in de beklaagdebank. Het enthousiasme der republiek stond niet toe dat de soldaten van de vrijheid overwonnen werden, behalve door verraad.
Overwinnen of sterven was de leuze. Uit deze overtuiging zijn
ook de overwinningen der republikeinsche legers te verklaren.
Custine, bevelhebber van het Rijnleger, in dezen tijd aan het
hoofd van de troepen die in Belgie opereerden, had het voorzichtig
gevonden het belegerde Valenciennes niet te hulp te komen voor de
reorganisatie van zijn troepen. Hij werd in staat van beschuldiging
gesteld en voor het buitengewone hof gebracht.
De opwinding was groot. Agitatoren eischten zijn hoofd.

Custine
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was niet volmaakt. Maar hij had een mooie campagne achter zich:
Spiers, Worms, Mainz, Frankfort waren genomen. Echter men
verweet hem juist geen profijt getrokken te hebben van deze successen. Hij had zich weer uit Frankfort weg laten jagen, Mainz niet
voldoende geapproviandeerd.
Dit alles waren hoogstens tactische fouten en verdienden zeker
niet de doodsti.af. En dat scheen de rechtbank ook te vinden. Er
werd eindeloos geredeneerd, totdat Robespierre het woord nam,
de besluiteloosheid van het tribunaal betreurde en verklaarde,
dat het feit, de stad Rijsel zonder kanonnen gelaten te hebben op
zich zelf reeds voldoende was om den dood te verdienen.
Deze opmerking van den opperpriester der revolutie miste haar
uitwerking niet. Custine bleef zijn beleid met groote tegenwoordigheid van geest verdedigen, maar zonder resultaat. Op drie vragen
aan de jury werd zoodanig geantwoord, dat het doodvonnis moest
worden uitgesproken.
De laatste brief uit de gevangenis aan zijn zoon geschreven
luidde:
„Vaarwel, mijn zoon, vaarwel. Behoud een goede herinnering
„aan je vader. Het eenige wat ik betreur is, dat ik een naam
„nalaat, waaraan licht-geloovige menschen het begrip verrader
„zullen vastknoopen. Herstel dien naam in eere, als je kunt. Mijn
„correspondentie zal je dat gemakkelijk maken.
„Leef verder voor je lieve vrouw en voor je zuster, die ik in ge„dachte een laatste maal omhels. lk geloof dat ik mijn laatste uur
„met kalmte tegemoet kan zien. Vaarwel, nogmaals vaarwel, je
Custine”.
„vader, je vriend
De terechtstelling was vastgesteld op 28 Augustus des namiddags. Charles Henry Sanson zocht den veroordeelde des morgens
op en vond hem in gebed geknield met den abbe Lotharingen.
Na enkele oogenblikken stond hij op. Zijn houding was flink, maar
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met nerveuze inzinkingen nu en dan. Zijn haar werd afgeknipt.
Hij vroeg zijn uniform te mogen aanhouden en niet gebonden te
worden voor het laatste oogenblik. Een en ander werd toegestaan.
Op weg naar het schavot hoonde en tierde de menigte, hetgeen
Custine verbitterde: Is dat de dank voor mijn overwinningen?
riep hij herhaaldelijk.
Het stoicisme van Charlotte Corday had het yolk bedorven.
Men verwachtte een nog fierder en flinker houding van den ouden
ijzervreter, den militair. Maar ze zagen een bleeken, bevenden
ouden man.
Dat maakte hen woedend. Ze hoonden en tierden dubbel.
Bij het schavot gekomen, keerde hij zich plotseling af, om de
guillotine niet te zien. Zijn gezicht was dermate vertrokken, dat
Sanson het ergste vreesde.
Lothringer zag het ook en fluisterde hem toe:
—

Generaal, U hebt honderd maal den dood onder de oogen

gezien.
Custine schudde het hoofd.
— U hebt gelijk. Maar ik wilde, dat een Pruisische kogel me dan
maar had weggehaald.
Hij liet zich de handen binden en vroeg als laatste genade, dat
hij het boek waarin hij zijn afgeknipte haren had gelegd mocht
vasthouden en dat dit boek na afloop aan zijn zoon zou gegeven
worden.
Toen kwam de rest en een oogenblik later had hij opgehouden
te leven.

Denzelfden dag begon een proces tegen een en twintig inwoners
van Rouaan, beschuldigd van het verwekken van burgeroorlog en
het dragen van de witte cocarde.
Den 5en en 6en September werden zij alien onthoofd.
De rij is eindeloos. Dagelijks heeft de guillotine haar werk.

VIII.
DE KONINGIN.
Na den dood van Lodewijk XVI scheen men de koninklijke gevangenen in den Temple vergeten to hebben. De haat van het Parijsche yolk tegen Lodewijk was vooral van politieken acrd. Hij
gold meer den koning dan den mensch. Met Marie Antoinette was
dat anders. Hier ging het zoowel tegen de vrouw als tegen de vorstin.
Zij had onverzoenlijke vijanden onder de tegenstanders van de
monarchie, maar niet minder onder de gewezen hovelingen en haar
eigen familieleden.
Men kon haar dien onafhankelijken geest niet vergeven, dien
zin voor elegance, levensvreugde en genietingen, welke de strenge
etiquette verbood. Haar schoonheid, gratie, geest waren steenen
des aanstoots geworden, waarbij de afgunst ongetwijfeld een groote
rol speelde. En wanneer er sprake was van verzet tegen hun plannen,
dan ging dit niet van den zwakken koning uit, maar van Marie
Antoinette. Dat wist men. Daarom werd zij beschouwd als de
ergste vijandin van die vrijheid, waar ieder den mond over vol had.
Op den eersten Augustus verscheen een decreet, waarbij Marie
Antoinette voor het tribunal revolutionaire werd gedaagd. Des
nachts om twee uur werd het haar meegedeeld. Zij hoorde de voorlezing aan zonder eenige ontroering, maakte een pak van haar
kleeren, omhelsde haar dochter (den dauphin had men weggehaald) en volgde de soldaten met kloeke stap. Toen ze onder een
lage deurpost door moest, stootte ze haar hoofd, zoodat een bloedende wond ontstond. De soldaat vroeg of ze zich bezeerd had.
Ze antwoordde:
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— Nee, niets doet me nu meer pijn.
De portier van de Conciergerie was dezelfde Richard die met
zijn vrouw ook Charlotte Corday's lot hadden gedeeld. Ze ontvingen de koningin met eerbied en medelijden. Den eersten nacht
sliep zij in hun slaapkamer.
De volgende dagen mocht ze met toestemming van FouquierTinville in de zoogenaamde raadskamer, waar vroeger de overheidspersonen audientie verleenden aan gevangenen die iets te vragen
hadden. Het was het ruimste en minst ongezonde vertrek, al zag
het er niet minder somber uit dan de geheele Conciergerie. Het
behangsel hing in lappen, de vloer was van tegels, de twee vensters
waren voorzien van ijzeren staven en lieten maar weinig licht en
lucht door.
Twee gendarmes waakten dag en nacht over de gevangene,
daartoe was de kamer met een tusschenschot in tweeen gedeeld,
de soldaten sliepen in het eene, Marie Antoinette in het andere
gedeelte.
De instructie duurde lang. Hoe dieper men op de feiten in ging,
des te minder bewijzen van misdaad kon men vinden. FouquierTinville kostte het slapelooze nachten en de acte van beschuldiging
die hij moest redigeeren nam de afmetingen aan van een onoplosbaar probleem.
Door enkele dappere mannen werden wel pogingen in het werk
gesteld om de koningin te redden. De terreur hield hen echter
gescheiden. Een ex-hoveling, de heer de Rongeville, wist door bemiddeling van een gendarme bij Marie Antoinette binnen te dringen.
Hij gaf haar een bloem uit zijn knoopsgat, hierin was een briefje
verborgen, waarin hij zijn diensten aanbood. Zij wilde echter niemand blootstellen aan de mogelijkheid van gevaren en schreef
het woordje „neen", toen een van de bewakers binnenkwam en haar
het papier ontnam.
Gevolg was een scherp onderzoek, gevangenname van Richard,
zijn vrouw en Michonis.
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Zij verloor ook de kamenier die haar altijd had bediend.
22 Vendemiarie teekende Fouquier—Tinville zijn requisitoir.
De lectuur van dit stuk waarin gezond verstand en waarschijnlijkheid even ver te zoeken zijn als een behoorlijke stiji, geeft een goed
denkbeeld van de moeilijkheid waarin de openbare aanklager zich
beyond:
„Antoine Quentin Fouquier, openbaar aanklager bij het buitengewone gerechtshof enz enz.
verklaart, dat volgens een besluit van de Conventie Marie Antoinette, weduwe van Louis Capet voor het tribunaal is gedaagd
wegens samenzwering tegen Frankrijk, dat uit de studie van de
desbetreffende stukken blijkt, dat Marie Antoinette gedurende haar
verblijf in Frankrijk de geesel en de bloedzuiger van het Fransche
yolk is geweest, dat zij voor de heilzame revolutie die het yolk
zijn souvereiniteit terug heeft gegeven, in verbinding heeft gestaan
met den man, bekend als koning van Bohemen en Hongarije, dat
deze relaties tegenstrijdig waren met de belangen van Frankrijk;
dat zij niet tevreden met het verkwisten van ontzaglijke sommen
uit de Fransche schatkist tezamen met de broeders van Louis Capet
en den minderwaardigen Calonne, toenmaals minister van financien,
op verschillende tijdstippen aan den keizer millioenen heeft
verschaft, die door dezen gebruikt werden voor den oorlog tegen
de republiek, dat zij door deze verkwistingen de schatkist heeft
uitgeput,
dat de weduwe Capet sedert de revolutie niet heeft opgehouden
misdadige en schadelijke betrekkingen te onderhouden met vreemde
mogendheden,
dat zij alle mogelijke middelen heeft gebruikt om een tegenrevolutie
in het leven te roepen,
dat de weduwe Capet, sedert haar terugkeer van Varennes
haar onwettige geheime bijeenkomsten heeft voortgezet, door
haar zelf gepresideerd, dat zij in overleg met haar gunsteling (!!!) Lafayette de Tuilerieen heeft laten sluiten, zoodat de
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burgers verhinderd werden zich vrij te bewegen in de tuinen en
binnenplaatsen van dit paleis,
dat de weduwe Capet nietswaardige ministers en vijanden van
de vrijheid in leger en bureelen heeft aangesteld.
dat de weduwe Capet, onzedelijk in elk opzicht, een nieuwe
Agrippina gelijk, zoo nietswaardig is en zoo vertrouwd met alle
mogelijke misdaden, dat zij, haar moederschap vergetend en de
grenslijnen die de natuur in deze dingen stelt, niet gevreesd heeft
zich in te laten met Louis Charles Capet, haar zoon en volgens de
bekentenis van dezen laatste tot een graad van onbehoorlijkheid
die een siddering van afgrijzen zou verwekken, indien de feiten genoemd werden.
Naar aanleiding van bovenstaande uiteenzetting stelt de openbare aanklager in staat van beschuldiging Marie Antoinette, zich
noemende van Lotharingen—Oostenrijk, weduwe van Louis Capet
wegens met voorbedachte rade
1 e. in samenwerking met de broeders van Louis Capet en den
minderwaardigen ex-minister Calonne de financial van Frankrijk
op een afschuwelijke wijze verkwist te hebben.
2e. door middel van haar contra-revolutionaire agenten verstandhouding en contact met de vijanden van de Republiek onderhouden
te hebben,
3e. door haar intriges, samenzweringen en complotten tegen
de binnen- en buitenlandsche veiligheid van Frankrijk onrust te
hebben voorbereid en tot stand gebracht, burgeroorlog te hebben
ontketend in verschillende streken van de republiek, enz.
Geteekend: Fouquier."

Een edelman had een poging gedaan de koningin te redden, twee
advocaten Chauveau-Lagarde en Tronson-Ducondray eischten de
eer voor zich op haar te verdedigen, een eer die niet ongevaarlijk
was, maar die in de toekomst hun naam aan de koningin zou verbinden.
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Den 14en October (23 Vendemiaire) verscheen ze voor het hof.
Door een dubbele rij gendarmes moest ze heen, van haar gevangenis
tot de rechtbank, waar een officier haar binnenleidde.
Zij liep langzaam, met de statige plechtigheid van officieele
ontvangsten, het hoofd hoog opgeheven, een houding vol waardigheid. Het gezicht liet niets merken, noch verwarring, noch lust om
haar rechters to trotseeren.
Ze was koud, kalm, hooghartig, onverschillig.
De witte haren, de rimpels in het voorhoofd, om de lippen, de
diepe schaduwen om de oogen spraken overigens de duidelijke taal
van groot moreel lijden.
Maar verder scheen dit gelaat van marmer, alsof de overwonnen
ziel zich los had gemaakt van alle aardsche folteringen.
Zij zette zich in een fauteuil tegenover de rechters. Tronson en
Chauveau naast haar.
Het hof bestond uit de burgers Herman, president, Coffinhal,
Maire, Douje-Verteuil, rechters, de Fouquier-Tinville, openbare
aanklager en Fabricius, griffier. Antonelle, Renandin, Sonberbielle,
Fieve, Besnard, Thoumin, Chretien, Gannecy, Truichard, Nicolas,
Lumiere, Desboisseaux, Baron, Sambert, Devese vormde de jury.
Herman richt tot de beklaagde de gewone vragen:
— Uw naam?
— Marie Antoinette van Lotharingen-Oostenrijk.
— Uw stand?
— Weduwe van Louis, voormalig koning der Franschen.
— Uw leeftijd?
— Zeven en dertig jaar.
Na lezing van de acte van beschuldiging wordt overgegaan tot
het getuigenverhoor. Roussillon, kanonnier, verklaart, dat hij op
10 Augustus 1791 in het paleis der Tuilerieen de vertrekken van
beschuldigde binnentrad, dat hij onder het bed leege en volle
flesschen wijn aantrof, waaruit werd afgeleid dat ze een drinkgelag
had gegeven aan de Zwitsersche officieren.
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Na elke verklaring richtte de voorzitter een aantal vragen tot
de koningin, die zij met vastheid en tegenwoordigheid van geest
beantwoordde.
De derde getuige was Hebert wiens verklaring als een monument
van monsterlijke dwaasheid en onbeschaamdheid in de geschiedenis
geboekstaafd zal blijven.
Volgens de Moniteur heeft hij gezegd:
„Jacques Rene Hebert, substituut-gemeente procureur, verklaart
dat hij als lid van de Commune gewichtige opdrachten heeft gehad,
die hem de zekerheid hebben verschaft van Antoinettes samenzwering. Met name vond hij in den Temple een gebedenboek,
haar toebehoorend, met een contra-revolutionair teeken: een
vlammend hart, met een pip doorboord met de woorden:

Jesu,

miserere nobis.
Eens had Simon hem meegedeeld, dat er belangwekkende zaken
waren en hij begaf zich met hem naar den Temple in gezelschap
van den burgemeester en den procureur-generaal. Zij kregen een
verklaring van den jongen Capet, waaruit bleek dat de vlucht van
Louis Capet naar Varennes door Lafayette en Bailly was voorbereid. Buitendien had Simon den jongen Capet, wiens gezondheidstoestand erg achteruitging, betrapt bij heimelijke zonden, die zeer
nadeelig zijn voor het lichaam.
Toen Simon hem vroeg, van wie hij deze handelingen had geleerd,
zou hij geantwoord hebben dat zijn moeder en zijn tante daar
meer van wisten.
Ult deze verklaring van den jongen Capet blijkt, tot welk soort
uitspattingen men in die kringen komen kon en dat er een incestueuze verhouding moet hebben bestaan tusschen moeder en zoon.
Daar komt bij, dat er reden is voor het vermoeden, dat deze misdadige handelingen niet in de eerste plaats door verlangen naar
lichaamsgenot werden ingegeven, maar dat men hoopte de troon
vacant te krijgen door dit kind physiek en moreel ten gronde te
richten.
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Sedert hij niet meer bij zijn moeder is, herkrijgt de jongen overigens langzaam zijn gezondheid."
Deze gemeenheden waren onder doodsche stilte uitgesproken.
Hoe groot de algemeene haat ook was, tegenover zooveel laaghartigheid ontstond een stom verzet, iets van medegevoel in
de harten. Marie Antoinette zelf bleef volkomen onbewogen.
De president : Wat hebt gij te antwoorden op deze aanklacht?
De beklaagde: Mij is niets bekend van wat Hebert heeft
gezegd.
De president : Hebben de burgers Michonis, Jobert, Marino en
Michel andere personen meegebracht, toen zij bij U kwamen?
De beklaagde: Ja, zij kwamen nooit alleen.
De president: Hoeveel brachten zij telkens mee?
Beklaagde: Dikwijls drie of vier.
De president : Waren die personen

ook administrateurs, evenals zij zelf?
Beklaagde: Dat weet ik niet.
De president : Droegen Michonis en de anderen hun sjerpen als
zij U bezochten?
Beklaagde: Dat herinner ik mij niet.
De burger Hebert merkt op, dat hij lets belangrijks vergeten
heeft. lets over de politiek van beklaagde en haar schoonzuster.
Beide vrouwen behandelden den jongen Capet met een onderscheiding, alsof hij reeds koning was. Aan tafel genoot hij den voorrang boven zijn moeder. Hij werd het eerst bediend.
De president (tot beklaagde): Voelde U niet een groote vreugde,
toen Michonis iemand binnen liet, die een bloem in zijn knoopsgat droeg?
Beklaagde: lk was dertien maanden opgesloten geweest, zonder
iemand van mijn bekenden te zien. lk beefde van angst, dat hij zich
zou compromitteeren door contact met mij.
De president : Was die persoon niet een van Uw agenten?
Beklaagde: Neen.
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De president: Was hij niet den 20sten Juni op het voormalig
slot der Tuillerieen geweest?
Beklaagde: Ja.
De president: En zeker ook in den nacht van 9 op 10 Augustus?
Beklaagde: lk herinner mij niet hem daar gezien te hebben.
De president : Hebt U gepraat met Michonis? Hebt U niet de
vrees uitgesproken, dat hij niet herkozen zou worden in den nieuwen
gemeenteraad?
Beklaagde: Ja.
De president: Wat waren Uw motieven voor die vrees?
Beklaagde: Hij was zacht en menschelijk tegenover de gevangenen.
De president : Hebt u hem niet gezegd: dit is misschien de laatste
maal dat ik U zie?
Beklaagde: Ja.
De president: Waarom heeft U dat gezegd?
Beklaagde: Om de belangstelling die hij voor de gevangenen
toonde.
Een gezworene: Burger-president, ik noodig U uit, de beklaagde
er op te wijzen dat zij niet geantwoord heeft op de aantijgingen van
burger Hebert wat betreft de verhouding tot haar zoon.
De president herhaalt de vraag.
Beklaagde: Indien ik niet geantwoord heb, dan is dat, omdat de
natuur zich verzet tegen dergelijke beschuldigingen. lk beroep mij
op alle moeders die hier aanwezig zijn.
De Moniteur en de andere kranten wachtten zich wel te gewagen van de ontroering, die op dit oogenblik duidelijk in het
publiek waarneembaar was.
Toen er onder de vrouwen die gekomen waren om zich te verlustigen in de vernedering van haar vroegere koningin geschreid
en gesnikt werd, haastte Herman zich andere getuigen op te roepen.
De vice-admiraal graaf d'Estaing verklaarde, dat hij beklaagde
kende sedert haar komst in Frankrijk, dat hij zich wel persoonlijk over
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haar te beklagen had, maar dat hij niets zou kunnen noemen dat
de acte van beschuldiging rechtvaardigde. Omtrent de gebeurtenissen van 5 en 6 October zei hij:
— lk heb verschillende hovelingen tot beklaagde hooren zeggen:
het yolk komt om U te vermoorden, waarop zij antwoordde: Als
de Parijzenaars mij willen dooden, dan zal ik sterven aan de voeten
van mijn man en niet vluchten.
De schoenmaker Antoine, die tot „opvoeder" was aangesteld van
Charles Louis Capet, zoontje van beklaagde, wist niet veel bizonders te zeggen.
Nadat alle getuigen gehoord waren, vroeg de voorzitter Marie
Antoinette, of zij nog iets te zeggen had te harer verdediging.
De koningin aarzelde een oogenblik, maar verklaarde toen,
dat geen der getuigen iets positiefs tegen haar te berde had gebracht en dat men haar, weduwe van Lodewijk XVI, niet verantwoordelijk kon stellen voor de daden van een koning, die de Constituante zelve ontoerekenbaar had verklaard.
In de zitting van 25 October kwamen de verdedigers aan het
woord.
Chauveau—Lagende hield een schitterende rede.
Trouson—Duconday ontzenuwde stuk voor stuk alle ingebrachte
beschuldigingen. Beiden werden in een diepe stilte aangehoord.
Vier vragen werden de jury ten slotte voorgelegd:
I. Staat het vast, dat er handelingen en intrigues hebben plaats
gehad met vreemde mogendheden, dat deze relaties ten doel had..
den, dien machten geld te verschaffen en middelen om Frankrijk
binnen te dringen?
2. Staat het vast, dat Marie Antoinette meegewerkt heeft aan
deze handelingen en dat zij betrekkingen onderhouden heeft met
bedoelde moegendheden?
3. Staat het vast, dat er een Complot of samenzwering heeft
bestaan ten einde den burgeroorlog te ontketenen binnen
de grenzen der Republiek?
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4. Heeft Marie Antoinette deelgenomen aan dit complot of deze
samenzwering?
Na een uur beraadslagen kwam de jury binnen en beantwoordde
al de gestelde vragen in bevestigenden zin.
De beklaagde wordt binnengeleid, Herman leest haar de verklaring der jury voor, Fouquier stelt voor, beklaagde ter dood te
veroordeelen en de voorzitter spreekt het volgende vonnis uit:
„De rechtbank, gehoord de eenstemmige verklaring der jury,
„recht doende aan het requistitoir van den openbaren aanklager,
„gezien de door hem aangevoerde wetten, veroordeelt Marie
„Antoinette, geheeten Lotharingen—Oostenrijk, weduwe van
„Louis Capet, tot de doodstraf, verklaart haar goederen, indien
„zij die bezit binnen Fransch grondgebied, in beslag genomen en
„verbeurd."
Herman had de aanwezigen eerbied tegenover het ongeluk
aanbevolen. Maar tot huichelarij is een opgewonden menigte niet
in staat. De oude haat-gevoelens tegen de koningin kregen de
overhand. En toen Marie Antoinette de rechtzaal verliet, volgde
haar wild handgeklap en uitbundig gejuich.
Terug in de gevangenis, legde ze zich gekleed te bed, hulde haar
beenen in een deken en sliep in.
De lange duur van de debatten had haar krachten uitgeput.
De zitting had van des morgens negen uur tot diep in den nacht
geduurd en was een ware foltering geweest voor haar zwakke
gezondheid. Ze had dorst geleden, honger gehad en de hartstochten
van die dagen waren zoo zeer van de wijs, dat een officier die
haar een glas water had gegeven, zich daarvoor moest verantwoorden.
Haar slaap duurde nauwelijks drie kwart uur. Ze liet den
concierge roepen, wilde schrijven. Fouquier had papier en inkt
ter beschikking gesteld. Marie Antoinette schreef een langen
brief aan Madame Elizabeth die haar echter nooit bereikte. Later
Beulen van Parijs. IL
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werd dit schrijven in de woning van Couthon gevonden door Courtois,
een lid van de Conventie.
Deze Courtois gaf het in 1816 aan den toenmaligen minister Decazes
en Richelieu las het voor in de beide kamers:
„ Jou, zuster, schrijf ik mijn laatsten brief. Ik ben zooeven
ter dood veroordeeld. Ik ga naar je broeder. Ik hoop dezelfde flinkheid te toonen, die hij heeft laten zien.
„Het doet mij veel verdriet mijn arme kinderen te moeten
verlaten. Je weet dat ik alleen voor hen leefde en voor jou.
Jij hebt alles geofferd om bij ons te kunnen zijn. In wat een
toestand moet ik je achterlaten. Ik heb gehoord, dat mijn dochter
van je weggenomen is. Helaas, ik durf haar niet te schrijven. Ze
zou mijn brief toch niet ontvangen, ik weet niet eens of jij dezen
zult ontvangen.
„Ik zegen haar in mijn gedachten.
„En mijn zoon?
„Ik hoop dat ze eens allebei in rust en vrede samen met jou
zullen leven.
Ik hoop, dat ze allebei zullen denken aan wat ik hun altijd heb
voorgehouden, dat wederzijdsche vriendschap en vertrouwen de
bron van hun geluk moge zijn, dat mijn dochter haar broeder
met raad en daad zal bijstaan. Zeg hun, dat ze alleen gelukkig kunnen
zijn en sterk door vereenigd te blijven. Mogen zij een vorbeeld
nemen aan ons beiden.
Hoeveel troost heeft onze vriendschap ons niet geschonken!
En het geluk is dubbel, als men het deelen kan met een vriend.
En waar kan men dien beter vinden dan in zijn familie?
Laat mijn zoon nooit de laatste woorden van zijn vader vergeten
en ik herhaal ze hier ook nog eens: laat hij nooit trachten onzen
dood te wreken. Ik moet nog over een ding spreken, dat mij onaangenaam is. Ik weet, hoeveel zorgen je nog van dit kind zult
hebben. Vergeet hem niet, lieve zuster, denk aan zijn leeftijd en hoe
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gemakkelijk het is, een kind te laten zeggen wat men wil zonder
dat hij het begrijpt. Er zal een dag komen, waarop hij de waarde
van al je goedheid beter beseffen zal dan nu.
Ik meet je nog mijn laatste gedachten toevertrouwen.
Ik sterf in het roomsch-katholieke apostolische geloof, het geloof waarin ik ben opgevoed en dat ik altijd beleden heb. Ik
vraag God oprecht vergiffenis voor al mijn fouten, die ik heb
kunnen begaan.
Ik hoop, dat Hij in zijn goedheid mijn ziel zal ontvangen in
barmhartigheid en goedertierenheid. Ik vergeef al mijn vijanden het kwaad dat ze mij hebben gedaan. Ik vraag vergiffenis aan
alien die ik ken en jou mijn zuster in het bijzonder voor alle moeite
die ik je tegen mijn wil heb bezorgd.
Ik zeg vaarwel aan mijn tantes en al mijn broers en zusters.
Ik had vrienden , het denkbeeld, van hen en hun zorgen voor eeuwig
afscheid te nemen is mijn grootste verdriet. Tot mijn laatste oogenblik heb ik aan hen gedacht.
Vaarwel, lieve zuster, moge deze brief je bereiken. Denk aan
mij. Ik omhels je en mijn arme, lieve kinderen. Mijn God, wat valt
het zwaar van hen te scheiden.
Nu mag ik alleen nog aan mijn zieleheil denken. Ik ben niet
vrij in mijn handelingen. Ze zullen mij misschien een priester geven,
maar ik verklaar hier, dat ik niet tegen hem spreken en hem beschouwen zal als een geheel vreemd wezen."
De portier verklaarde, dat hij den brief eerst naar FouquierTinville moest brengen die er verder over te beschikken had.
De koningin bleef stil, het hoofd steunend op de hand.
De burger Girard, pastoor van Saint-Landry werd aangediend.
Marie Antoinette schudde het hoofd:
— Een pastoor, op dit oogenblik, nu er geen meer zijn ....
De concierge wilde weggaan, maar de koningin gebood hem te
blijven. Zij klaagde over koude voeten. De abbè Girard ried haar, de
voeten in een kussen te wikkelen. Zij nam zijn voorstel dankbaar aan.
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Aangemoedigd door deze welwillendheid, vroeg hij, of ze van zijn
geestelijken troost gediend zou zijn. Ze zag hem eenigen tijd aan en
zei toen:
— lk dank U voor uw ijver, maar mijn beginselen staan mij niet
toe, anderen troost te ontvangen dan van mijn eigen kerk.
Toen Girard aanhield, verzocht ze met groote zachtheid dat niet
te doen. Want haar besluit stond vast.
Girard trok zich terug.
Charles Henry Sanson heeft over het einde van Marie Antoinette niet zoo uitvoerige berichten nagelaten als over den koning.
Toch zijn er vele aanteekeningen gevonden afkomstig van zijn
vrouw en zoon.
Hij had den nacht doorgebracht in het gebouw van de revolutie-

rechtbank. Tegen den afloop der zitting wachtte hij bij de deur
van Fouquier Tinville diens orders af. Hij liet hem binnen roepen.
Herman, Renandie en andere leden waren in het vertrek.
Fouquier vroeg Sanson, of de toebereidselen voor het feest waren
gemaakt.
Sanson antwoordde, dat het zijn plicht was beslissingen af te
wachten en niet te voorkomen.
Fouquier snauwde hem met zijn gewone heftigheid af en merkte
onder anderen op, dat er wel eens een tijd kon komen, dat hij spijt
zou hebben van dergelijk niet-voorkomen.
De griffier Fabricius voegde er zijn grove grappen bij. Het onderhoud nam een onaangenamen loop. Om er een eind aan te maken,
vroeg Sanson een rijtuig, zooals voor den koning was gebruikt.
Deze vraag maakte Fouquier razend. Hij antwoordde Sanson, dat
hij zelf de guillotine verdiende voor een dergelijke vraag. Een
gewone kar was nog te veel eer voor de Oostenrijksche en hij putte
zich uit in beleedigingen tegen de koningin. Na eenige ruggespraak
met Robespierre en Collot kreeg Fouquier Tinville de beslissing
alleen in handen, zoodat er besloten werd dat de koningin in een
gewone misdadigerskar naar de executie zou worden vervoerd.
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Tegen tien uur kwam Sanson in de Conciergerie, die geheel omsingeld was door soldaten. De koningin zat in de zaal der dooden,
het hoofd tegen den muur geleund. De twee gendarmes en Bault
stonden op eenigen afstand. Baults dochter schreide.
Toen Marie Antoinette het escorte zag, stond zij op en liep de
mannen tegemoet. Maar op een beweging van de dochter van
Bault, stond ze stil en omhelsde het meisje met groote innigheid.
Ze was in het wit gekleed, een witte, dunne doek om de schouders.
Op het hoofd droeg ze een mutsje met een zwart lint. Ze was bleek,
donkere kringen lagen om de oogen, die levendig glansden.
Sanson en zijn zoon hadden hun hoofd ontbloot, velen der omstanders groetten eveneens. Voordat iemand gelegenheid had iets te
zeggen, kwam Marie Antoinette naar voren en zei:
— lk ben gereed, heeren, we kunnen vertrekken.
Charles Henry maakte haar opmerkzaam op enkele maatregelen
die nog getroffen moesten worden. Ze wendde zich om en liet hem
haar achterhoofd zien. De haren waren afgeknipt.
— Is het zoo goed? vroeg ze. En meteen hield ze haar handen op
om gebonden te worden.
Terwijl de jonge Sanson zich van deze taak kweet, verscheen
er een priester, de abbe. Lothringer en vroeg verlof haar te mogen
begeleiden. Hij behoorde evenals Girard en Lambet tot de priesters
die den eed aan de republiek hadden afgelegd.
— Zooals U wilt, mijnheer, was het antwoord.
De stoet zette zich in beweging. Voorop de gendarmes, vervolgens de koningin met den priester, ten slotte de deurwaarders,
de beulen en de gendarmes.
Toen Marie Antoinette de vreeselijke kar gewaar werd, stond
ze plotseling stil en er teekende zich op haar gezicht een diepe
afkeer.
De priester raadde wat zij voelde. Hij trachtte haar te troosten,
sprak van de berusting van den Christus, die zijn kruis gedragen
had voor onze zonden.

70

DE KONINGIN.

—

Zeg: fouten, mijnheer, zei Marie Antoinette en zonder verder

naar hem te luisteren liep ze naar de kar toe.
De deuren gingen open: de koningin van Frankrijk vefscheen
te midden van haar somber geleide en onmiddellijk begon het
yolk dat dichtopeengepakt stond op straten en kaden als een woelige
zee te golven en te huilen.
Kreten van vervloeking en haat stegen op uit die eindelooze
zee. De kar kon niet door de menschenmassa heen. Het paard
steigerde tusschen de boomen. Een oogenblik was er zulk een
verwarring, dat de beide beulen, vader en zoon, zich voor Marie
Antoinette moesten plaatsen om haar te beschermen. Zelfs de gendarmes die de menigte terug behoorden te dringen schreeuwden en
vloekten mee.
Nourry, officier in het revolutieleger, was laf genoeg zijn gebalde
vuist voor het gezicht der koningin te houden.
Nooit heeft zij zich waardiger betoond dan in deze vernederende
oogenblikken. Zij was waarlijk een koningin die zonder angst,
zonder te bukken haar vijanden in de oogen keek. De afschuwelijke
kar scheen een troon en het was of. zij de kracht harer ziel wist uit
te storten als een mantel van koninklijke waardigheid.
Grammont had intusschen met eenige ruiters ruim baan gemaakt.
De kar zette zich in beweging en slechts of en toe hoorde men nog:
— Dood aan de Oostenrijksche! Dood aan Mevrouw Veto!
Maar zoodra de kar bij de schreeuwers kwam, verstomden ze.
Marie Antoinette stond rechtop in het midden der kar, de abbe
Lothringer naast haar, praatte op zalvenden toon. Zij luisterde
niet naar hem. Ze had voorzien, dat men haar geen priester
van de Roomsche kerk zou meegeven. Ze was hier ongerust over
geweest en een niet-beeedigd priester, de abbe Magnien, had beloofd op den dag van de executie in een huffs van de Rue St.
Honore te zijn en haar van verre, in extremis, de absolutie te
schenken die de kerk aan haar minste dienaren geeft.
Ze zocht dan ook met de oogen de huizen af, vond het afge-
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sproken nummer en zag inderdaad den priester. Op een teeken
van hem boog ze het hoofd, concentreerde haar aandacht en bad.
Een zucht van verlichting, een glimlach om haar lippen en de
Vrede was in haar gevaren.
Op het Revolutieplein bleef de kar juist tegenover den grooten
weg naar de Tuillerieen staan. De koningin stond in gepeins verzonken, onbewegelijk. Ze was zeer bleek, haar oogleden werden
vochtig en de omstanders hoorden haar fluisteren:
—

Mijn dochter! Mijn kinderen!

Sanson en zijn zoon hielpen haar bij het uitstappen. Charles
Henry fluisterde over haar heen gebogen:
—

Moed, mevrouw.

De koningin keerde zich plotseling om, als verwonderd over
den vriendelijken toon bij den man, die haar dooden zou. Ze antwoordde:
—

Dank U, mijnheer, dank U.

Men wilde haar ondersteunen. Ze weigerde:
—

Neen, ik zal de kracht hebben alleen te gaan.

Ze beklom het trapje rustig en met vasten tred en in voile
majesteit. Haar verschijnen op het platform verwekte eenige
verwarring.
De abbe Lothringer had haar gevolgd en ging voort met zijn
overbodig praten. Sanson duwde hem terug.
De knechten grepen haar nu beet.
Terwijl ze haar op de plank bonden, riep ze met luide stem:
—

Vaarwel, mijn kinderen, ik ga naar jullie vader.

Nauwelijks had ze gesproken of het mes viel.
—

Vive la Republique! werd er uit de verte geroepen.

Om het schavot was het stil.
Grammont beval Sanson, het hoofd te laten zien.
Een van de beulsknechten hield het op. De oogleden trilden nog
in laatsten kramp.
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Het lichaam werd in een ongeschaafde kist van wit vuren hout
geborgen en begraven in een kalkgroeve op het kerkhof van de
Madeleine.
De kleeren werden verdeeld onder de armen.

IX.
DE GIRONDI JNEN.

Met hetzelfde teugellooze enthousiasme eischten de clubs en de
commune den dood der Girondijnsche afgevaardigden. De acte
van beschuldiging voor de op 31 Mei gearresteerden viel echter niet
gemakkelijk te formuleeren. Zij, die niet gevlucht waren, hadden
geen enkel strafbaar felt gepleegd, waarop een aanklacht te gronden
was. Men moest dus procedeeren tegen hun politieke overtuiging
en hun misdaden zoeken in hun federalistische neigingen. In dezen
zin werd de acte opgemaakt.
De gevangenen gingen den 13den Vendemiaire over naar de Conciergerie. Wegens de vlucht van sommigen was het bekend geworden
aantal van 22 niet meer compleet. Daarom vulde men de bressen
eenvoudig aan met enkele later gearresteerden, zoodat men het
yolk toch het gewenschte aantal hoofden kon aanbieden!
Den derden Brumaire verschenen de slachtoffers voor het hof.
De griffier Fabricius las het meesterwerk van Amar, de akte van
beschuldiging voor: samenzwering tegen de eenheid en ondeelbaarheid der republiek, tegen de vrijheid en de veiligheid van het
Fransche yolk werd hun te laste gelegd.
Zijn brallende taal was 66n en al leugen en laster: zoo verklaarde
hij, dat de samenzweerders als hun hartewensch koesterden, dat
een vreemdeling die naar Parijs kwam verwonderd vragen zou, op
welken oever van de Seine Parijs gestaan had!
Brissot werd verweten — en nog wel in naam der Vrijheid — dat
hij meegedaan had aan het decreet tot emancipatie der kleurlingen.
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Getuigen A charge waren zij, die de beweging van 31 Mei en 2
Juni op touw hadden gezet, de felste vijanden dus van de Girondijnen.
Hebert hing een heel verhaal op van de gebeurtenissen in die
dagen, verdraaide de feiten en loog er onbeschaamd op los: de beklaagden zouden misdadigers omgekocht hebben om van de Commune
de hoofden der samenzweerders te eischen.
Dit werd Vergniaud te machtig. Tot nog toe had hij gezwegen.
Zijn edel karakter voelde zich boven dit alles. Maar nu vond hij
zijn oude welsprekendheid terug:
— Het eerste feit dat getuige mij te laste legt is, dat ik in de Wetgevende Vergadering een partij gevormd zou hebben ter onderdrukking van de Vrijheid. Heet dat een partij vormen tegen de
vrijheid, wanneer men de constitutioneele garde des konings een
eed laat zweren en dien later doet verbreken als tegen-revolutionair?
Dat heb ik gedaan. Heet dat een partij vormen ter onderdrukking
van de vrijheid, wanneer men de gemeenheid van het ministerie
en in het bizonder die van Delessart aan het licht brengt? Dat heb
ik gedaan.
Heet dat de vrijheid onderdrukken, wanneer men op het eerste
alarmsein komt in den nacht van 8 op 9 Augustus en de Wetgevende
Vergadering presideert? Dat heb ik gedaan. Was dat de Vrijheid
belagen toen ik Lafayette aanviel?....
Zoo ging hij voort. De kranten hebben zijn rede verminkt, maar
zij liet niet na een diepen indruk te maken.
De ex-kapucijner monnik Chabot, die veel tactische fouten,
onder anderen tegenover Robespiere, goed had te maken, ontzag
zich niet een oratio pro domo te houden en daarbij de Girondijnen
schandelijk te belasteren.
Fabre d'Eglantine ging nog verder door te verklaren dat Roland
en zijn vrienden samen hadden gewerkt met hen die de Gardemeubles bestolen hadden.
Vergniaud antwoordde trots:
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— lk geloof niet gehouden te zijn mij te verdedigen omtrent
samenwerking met dieven en moordenaars!
Het werd een zeer verwarde discussie. De getuigen richtten persoonlijk vragen tot de beklaagden, bestreden hun verklaringen,
Herman had nauwelijks meer de leiding.
Zes dagen duurde dit zoogenaamde getuigen verhoor. In de zitting
van den 7den Brumaire beklaagden de Jacobijnen zich over het
langdurige van het proces, Fouquier en Herman verklaarden niet
langer in staat te zijn de debatten te leiden.
Eindelijk, in de avondzitting, deelde de voorzitter van de jury
mede, dat men voldoende was ingelicht. Herman verklaarde de
debatten gesloten.
De beklaagden werden weggeleid en de jury trok zich terug om
uitspraak te doen. Om elf uur kwamen zij terug met een toestemmend antwoord op alle punten van aanklacht.
De voorzitter deelde den beklaagden de uitspraak mede en de
openbare aanklager vroeg toepassing van de doodstraf.
Op dit oogenblik ontstond er groote beweging onder de Girondijnen. Brissot laat het hoofd op de borst vallen, Boirleau gooit
zijn hoed in de hoogte en roept: lk sterf onschuldig. Sillery ontdoet zich van zijn krukken en zegt: Deze dag is de mooiste van
mijn leven.
Vergniaud weet zijn bewonderenswaardig-blijmoedige kalmte
te bewaren.
Dan staan alien gelijktijdig op en roepen:
— Wij zijn onschuldig! Leve de republiek!
Op dit oogenblik overstemt een luide gil alle andere geluiden:
— lk sterf!
De voorzitter geeft last de veroordeelden weg te leiden.
Deze zingen de Marseilleise. En als ze weg zijn, is nog langen
tijd het refrein van hun lied te hooren.
Een enkele is gebleven waar hij was: de man die geroepen had
„ik sterf," Dufriche Valaze, hij had een dolk in de borst,
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Dit tooneel bracht groote ontroering te weeg.
Camille Desmoulins vluchtte weg, de handen voor het gezicht
en riep : De ongelukkigen! lk, ik heb ze in den dood gejaagd !
De voorzitter van de jury Antonelle was bleeker dan een schim.
Alleen Fouquier bleef onbewogen. Zonder ontroering in zijn stem
eischte hij, dat het lijk van Valaze waarvan de medici den dood
hadden vastgesteld op een van de karren geplaatst zou worden,
waarmee de anderen naar het excutie terrein vervoerd werden en
na hun dood in denzelfden kuil begraven.
Het bovenstaande was noodig voor een goed begrip van de feiten
en de beoordeeling ervan. Het is de taak van den beul de laatste
oogenblikken van deze voortreffelijke mannen aan de vergetelheid
te ontrukken.
Sanson geeft hier enkele bladzijden uit de herinneringen van
Riouffe die den nacht van den 30sten October eveneens in de Conciergerie doorbracht:
„Zij waren allen kalm, zonder ijdel vertoon of grootspraak. Niemand geloofde meer aan de mogelijkheid van redding. Zij waren
in zulk een hoogen staat van zielsrust, dat gemeenplaatsen en gewone troostwoorden hen niet meer bereikten.
Brissot, ernstig en nadenkend, had de houding van den wijze
die niet meer tegen het ongeluk strijdt en als er eenige onrust bij
hem merkbaar was, dan begreep men, dat deze onrust alleen het
vaderland gold.
Gensonne, in zich zelf verzonken, scheen bang te zijn zich te
bezoedelen door de namen van zijn moordenaars uit te spreken.
Geen woord over zijn toestand ontsnapte hem, hij sprak in het
algemeen over de toekomst van het yolk.
Vergniaud afwisselend ernstig en minder ernstig, citeerde geestige
verzen uit het hoofd of liet ons nog genieten van zijn prachtige
welsprekendheid.
Wat Valaze betreft, een zachte glimlach lag over zijn gezicht. Men kon zien, dat hij zich vrij voelde, dat hij de zeker-
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heid van zijn vrijheid verworven had.
De twee broeders Fonfrede en Ducos, waren jonge menschen van heel
ander slag. Ducos had zich geofferd voor zijn broeder, was in de
gevangenis gekomen om diens lot te deelen. Zij omhelsden elkander
herhaaldelijk en putten daaruit nieuwe kracht. Zij verloren alles
wat het leven aangenaam maakt : rijkdom, vrouw, verloofde, jeugd,
maar zij keken niet achterom. Aileen het vaderland en de Vrijheidsgedachte bezielde hen nog.
Een maal slechts nam Fonfrede mij ter zijde zonder dat zijn
broeder hem zag, Het zijn tranen den vrijen loop en noemde namen
waarbij de sterkste harten breken, die van zijn vrouw en zijn
kinderen.
Zijn broeder merkte het en vroeg:
—

Wat heb je toch?

En Fonfrede antwoordde beschaamd:
—

Niets, Riouffe wilde mij wat vragen.

„In den nacht van 30 September werden ze ter dood veroordeeld.
Zij zongen liederen en parodieerden de Marseillaise:
Plutot la mort que l'esclavage
C'est la devise des Francais.
Dien geheelen nacht weerklonk hun zingen.
Het is de eerste maal, dat zooveel buitengewone mannen tegelijk
worden vermoord. Jeugd, schoonheid, talenten, genie, met een
slag vernietigd." —

Fouquier had Sanson meegedeeld, dat er minstens twaalf knechts
noodig zouden zijn. Het was niet gemakkelijk, zooveel bij elkaar
te krijgen. Ook moesten er vijf of zes karren komen. Hebert had
een helper gestuurd, een zekeren Andre Dutruy. Diens pochen, en
drukdoenerij, stonden Charles Sanson niet erg aan. Het bleek
een kwakzalver van de boulevards, een potsenmaker en Sanson
meende op te merken dat hij een roode trui droeg onder zijn jas.
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Den 10den Brumaire (30 October) hield hij inspectie over zijn
personeel en vertrok naar de Conciergerie. Een groote troepenmacht was op de been. Twee deurwaarders van het hof, de burgers
Nappier en Monet wachtten den beul in de Concierge-kamer.
De veroordeelden waren verzameld in de groote donkere voorzaal,
die men de zaal der dooden of de anti-chambre van het schavot
begon te noemen.
Toen Sanson er met zijn mannen binnen kwam, stonden ze in
groepjes, praatten met elkander als goede vrienden, die voor een
lange reis afscheid nemen.
Voor het venster had men op drie krukken het lijk van Valaze
geplaatst. De verstijfde vormen van het lichaam teekenden zich
duidelijk of onder het bebloede laken.
Toen de beul binnentrad met de anderen, ging er een dof gemompel
op en begonnen sommigen elkander te omhelzen.
De burger Nappier hield appêl. Op het noemen van hun naam antwoordden ze: present en voegden er soms een ironisch woord aan toe.
— Present, zei Vergniaud, — en als ge ons verzekeren kunt, dat
ons bloed de vrijheid helpt bevestigen, weest dan welkom!
— lk houd niet van lange redevoeringen, ik ben niet in staat
de rede en het recht geweld te doen, riep Ducos, terwiji hij woorden
en stem van Robespierre imiteerde.
Toen het appêl was afgeloopen, riepen ze alien met gelijk enthousiasme: — Leve de republiek!
Dit was een onvergetelijk oogenblik. Deze mannen te zien, die
in hun laatste kreet de republiek verheerlijkten, dezelfde republiek uit wier naam zij in den dood werden gejaagd.
Het laatste „toiletmaken" nam een aanvang. Zij hielden alien
daarbij hun kalmte en hun blijmoedigheid. De beide Sansons,
vader en zoon, hielpen met het afknippen der haren, de knechten
bonden hun handen.
Ducos werd het laatste geholpen. De schaar trok hem eenige
haren uit.
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1k hoop dat het mes van je guillotine scherper is dan je schaar,

zei hij tegen den beul.
Toen alien gereed waren, gaf Sanson het teeken tot vertrek.
Allen schenen Verginaud de eer te willen laten voorop te gaan.
Maar deze keerde zich om, wees op het lijk van Valaze en zei met
ernstige stem:
— Hij is onze eerste doode, hij moet den weg wijzen.
Allen gingen op zij en het lijk werd naar voren gedragen.
De vijf karren wachtten.
De mannen stapten in, vrienden bij vrienden.
De Sansons in de twee eerste, helpers in de volgende twee karren.
De vijfde kar bevatte aileen het lichaam van Valaze, zonder lijkwade.
Het weer was somber en regenachtig. Een ontzaglijke menigte
vulde de straten. Maar de houding der menschen was eer nieuwsgierig dan uitdagend. Het aantal der slachtoffers maakte indruk.
Zwijgend liet men de karren voorbij trekken.
Alleen een kleine troep mannen en vrouwen volgde luid tierend
en joelend den somberen stoet.
Men was nog geen honderd meter ver, of Charles Henry zag zijn
nieuwen knecht Andre Dutruy zijn jas uittrekken en in zijn acrobatenpak schrijlings op het paard springen, waarop hij allerlei
kunststukken ging uitvoeren, terwij1 hij het yolk toesprak en op
de meest erbarmelijke manier grappen maakte over zijn „vrachtje".
Charles Henry beval hem daarmee op te houden en weg te gaan.
Maar de kerel weigerde te gehoorzamen. Het yolk om de kar en
de gendarmes kozen partij voor hem en Sanson was genoodzaakt
onverrichterzake naar zijn plaats terug te gaan.
Hier en daar hoorde men „Leve de Republiek!" Een heel enkele
maal: „Dood aan de verraders!"
lemand uit de vierde kar schreeuwde met stentorstem:
—

De republiek zul jullie nooit hebben!

Vergniaud antwoordde:
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— Ja, ze zullen haar hebben. Ze kost ons duur genoeg! Laten we
die hoop tenminste mee in het graf nemen!

Hun houding verzwakte geen oogenblik.
Alleen op de wangen van Ducos waren tranen te zien. Tot twee
maal toe hieven zij de Marseillaise aan.
Toen ze voor het schavot verzameld waren, zei Ducos:
— Jammer dat de Conventie niet de een- en ondeelbaarheid
van onze lichamen heeft uitgeroepen!
Tusschen een dubbele haag gendarmes opgesteld voor de bekende
trapjes van het schavot, zeiden ze elkaar vaarwel en spraken elkander moed in.
Het offer begon.
Sillery verscheen het eerst op het platform. Hij groette de menigte
aan de vier zijden van het schavot. Door een verlamming liep hij
moeilijk. Een van de knechts zei, dat hij zich haasten moest. Hij
antwoordde:
— Kun je niet wachten? Ik wacht toch ook en heb nog meer
haast dan jij.
Toen het mes viel, verdubbelde het zingen der anderen in kracht,
alsof ze zich nog verstaanbaar wilden maken aan de ziel van Sillery.
Na Sillery kwamen de bisschop Fauchet, Carra, Beauvais, Duperret, Lacase aan de beurt.
Charles Henry Sanson had de leiding, Fermin stond bij het touw.
De jonge Sanson zorgde voor het weghalen der lijken, die twee
aan twee in manden werden geworpen.
Maar toen er zes hoofden gevallen waren, droop de plank en het
mes en de heele inrichting zoodanig van bloed, dat het voor hen die
volgden wel een onzegbare marteling moest zijn zich in dat bloedbad uit te strekken.
Daarom gelastte Charles Henry na elke executie alles met
emmers water schoon te maken.
Het troepje veroordeelden begon dunner te worden. Hun zingen werd zachter, schoon even geestdriftig.
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Boileau, Antiboul, Gardien, Lasource, Brissot beklommen achtereenvolgens het schavot. Lehardy riep drie maal: Leve de Republiek!
Ducos omhelsde zijn broeder. Hij zei tegen den beul :
— lk wilde, dat je machine ons tegelijk kon dooden.
Terwiji het mes viel, praatte hij nog.
Nog twee waren in leven: Vergniaud en Vigee.
Enkele geschiedschrijvers vermelden, dat Vergniaud het laatst
stierf. Dit is onjuist.
Men had gehoopt, dat enkele Girondijnen op het laatste oogenblik hun moed en zekerheid verliezen zouden. Bat viel tegen. Uit
deze dagen dateert het verbod den stervenden een hartversterking
te geven.
Wat men te zien kreeg was een heldenmoedige schare die kracht
putte uit eensgezindheid van gevoelens. De sterksten en de
zwaksten toonden zich dapper in het aangezicht van den dood.
Nu Vergniaud en Vigee de eenige overlevenden waren, verzwakte
de stem van den laatste terwip hij wachtte op het afroepen van
zijn naam, maar Vergniaud keek hem aan en onmiddellijk begon hij weer krachtig:
Plutot la mort que l'esclavage!
Toen riep Nappier Vergniauds naam. Hij dacht, dat Vigee nu
ineen zou storten. Maar het hoofd van den leider viel en Vigee
stond rechtop, en trad naar voren met de fierheid van een overwinnaar.
Op de plank gebonden, het hoofd door den houten halsband,
zong hij nog....
En op het oogenblik dat dit zingen afbrak, had de laatste der
twee en twintig opgehouden te leven.
In drie en veertig minuten had men de republiek van haar stichters
beroofd en Frankrijk in rouw gedompeld om de edelste van zijn
kinderen.
Beulen van Parijs. II.

6
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Des avonds beklaagde Charles Henry zich bij Fouquier Tinville
over het optreden van Heberts beschermeling. Hij voerde aan,
dat het y olk wel eens partij kon trekken voor de veroordeelden,
als een individu als Dutruy zijn gang ,mocht gaan.
Fouquier verweet Sanson op ruwen toon gebrek aan burgerzin
en Dutry bleef aangesteld bij het personeel van het schavot. In
het vervolg zouden zijn lage grappen een belangrijke rol gaan
spelen bij alle executies tot groot vermaak van het yolk......

X
VOORNAME HOOFDEN VALLEN.
Orleans (Egalite).
Het Schrikbewind is in voile actie.
De executies volgen elkaar op, sneller en sneller, niet meer als
het werk van enkele dolle drijvers, maar van nu of als belangrijkste bezigheid der regeeringsmachine.
Den 16den Brumaire viel het hoofd van een der meest dooriuchtige en luidruchtige aanstichters der revolutie: Louis Philippe
Joseph van Orleans. Vergeefs had hij zijn titels vervangen door
het veelzeggende Egalite, vergeefs had hij mede gestemd voor den
dood van den koning, zijn neef, hij had het feit van zijn afkomst,
zijn familie en zijn onmetelijke rijkdommen niet kunnen doen
vergeten. Gehaat bij de royalisten werd hij voor de republikeinen
een voorwerp van wantrouwen en vrees.
De Gironde wilde niet gelooven, dat vaderlandsliefde de eenige
drijfveer was geweest bij het verloochenen van zijn bloed; de Montagne oordeelde een Bourbon in haar gelederen een gegronde reden
tot argwaan en verdachtmakingen.
Men zocht naar een gelegenheid om hem kwijt to raken.
Die gelegenheid was het verraad van Dumouriez. Op 7 April
werd Egalite gevangen genomen en naar Marseille getransporteerd, waar hij zijn beide zoons terugzag, de graven van Montpensier en Beaujolais. Na een gevangenschap van zes maanden
werd hij naar Parijs teruggebracht en in de Conciergerie opgesloten.
Zijn dood stond al zoo zeer vast, dat Fouquier hem niet eens de
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eer bewees van een acte van beschuldiging. Ten spijt van het al
oude rechtsbeginsel „Non bis in idem" benutte hij eenvoudig het
stuk dat Amar tegen de Girondijnen had opgesteld, Orleans' ergste
vijanden. Zoo kreeg hij te hooren, dat hij een Brissotin was, terwijl
Brissot juist herhaaldelijk op zijn arrestatie had aangedrongen.
Toen men hem voorlas, dat hij den hertog van York op de troon
had willen zien, riep hij uit :
— Dit alles lijkt wel een grap.
En toen de president hem vroeg wat hij op de aanklacht had te
antwoorden, zei hij koel : dat die aanklacht zich zelf ontzenuwde
en dat dit alles niet op hem van toepassing Icon zijn.
Voidel verdedigde hem met groote bekwaamheid en energie.
Maar zijn dood stond eenmaal vast en hij genoot te weinig sympathie
dan dat de jury niet zonder aarzeling het schuldig zoude uitspreken.
Hij hoorde zijn vonnis met groote koelbloedigheid aan en zei
tot Antoinelle, voorzitter der jury:
— Daar ge besloten waart

mij te doen sterven, hadt ge betere

voorwendsels moeten zoeken. Want ge zult nooit kunnen bewijzen, dat ik schuldig ben aan het ten Taste gelegde. Overigens
verzoek ik U voort te maken en me liever vandaag dan morgen den
dood te geven_
Tegelijk met Orleans was zijn aide-de-camp de generaal Coustard
ter dood veroordeeld.
Beiden werden na de zitting naar de Conciergerie terug gebracht.
Daar Orleans over honger klaagde, kreeg hij oesters en een gebraden kip

tot galgemaal.

Denzelfden dag had Sanson drie onthoofdingen van eenvoudige
lieden, een werkman, een beambte van een wisselkantoor en een
slotemaker, maar deze werden op hoog bevel bewaard tot den

vol-

genden dag. Dan zouden ze ter eere van het gelijkheidsbeginsel
samen met den hertog van Orleans behandeld worden.
Toen Sanson bij Orleans binnentrad, liep deze heen en weer.
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Hij was wat bleek, maar liet geenerlei ontroering blijken. Hij groette
Sanson en bleef doorgaan met zijn praten en zijn ijsberen. Toen
Charles Henry beleefd vroeg hem de haren te mogen afknippen,
ging hij op een stoel zitten zonder een enkele opmerking.
Ook de andere veroordeelden kwamen binnen. Daarbij was een
oud heer, de Laroque, contra-revolutionair. Toen deze den hertog
van Orleans herkende, teekende een levendige verontwaardiging
zijn gezicht en hij kon niet nalaten hem toe te voegen:
— lk heb geen spijt van mijn leven, want hij die mijn land verraden heeft krijgt zijn verdiende loon. Maar ik moet bekennen,
Monseigneur, dat ik mij beleedigd voel, op hetzelfde schavot als
U te moeten sterven.
De hertog van Orleans wendde het hoofd of en antwoordde
niet.
Het was vier uur, toen dit groepje de Conciergerie verliet. Zijn
koelbloedigheid bleef, maar was toch heel anders dan die van de

Girondijnen. Zijn houding wees op onverschilligheid en minachting, minder op manlijke berusting. Het was de ongevoeligheid van een geblaseerde natuur, een mensch die alles genoten heeft
en voor niets meer ontvankelijk is.
De stoet hield halt voor het Palais Orleans, op den voorgevel
prijkten de letters Nationaal Eigendom. De hertog keek een oogenblik naar het verblijf van zijn voorouders. Niemand kon zeggen
wat er in hem omging en al heel gauw wendde hij het hoofd verachtelijk om.
De heer de Laroque werd het eerst onthoofd. Met eenige opzettelijkheid zei hij zijn lotgenooten vaarwel, den hertog echter
scheen hij niet te zien.
Orleans zag de drie hoofden zonder ontroering vallen. Hij besteeg op zijn beurt het schavot, keek hooghartig en trots om zich
heen en haalde minachtend de schouders op. Misschien herinnerde
hij zich, dat hetzelfde yolk dat daar schreeuwde, in 1789 zijn buste
met laurier omkranst had rondgedragen.
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Een oogenblik later viel het hoofd van dezen Bourbon onder
wild gejuich eener opgewonden menigte.
Madame Roland.
Den 17den Brumaire vielen Rene Rideau, metselaar, Jean Clany,
kruidenier, Julien Caillau, kuiper, Jean Teyniëre, schoenmaker
Florent 011ivier, landbouwer, Thomas Herry, journalist, allen
beschuldigd van verstandhouding met de rebellen in de Vendee.
Den dag daarop verscheen mevrouw Roland voor de revolutierechtbank. Zij was de ziel van de Gironde geweest. Haar hoogstaand karakter, de fijnheid van haar geest, de voornaamheid van
haar denkbeelden hadden haar een grooten invloed gegeven niet
alleen op haar man, maar op allen, die haar salon bezochten. Deze
vrouwelijke inmenging in de politick had heel wat kwaad bloed
gezet in de Conventie, heel wat pennen in beweging gebracht.
Haar bijtend sarcasme, haar juiste minachting voor eerzuchtige
middelmatigheden hadden het aantal harer vijanden sterk doen
toenemen.
De acte van beschuldiging was geheel gegrond op haar verbindingen met de Girondijnen. Mevrouw Roland had zich in haar
lot geschikt, maar het was haar niet mogelijk de doode vrienden te
hooren beleedigen. Hen trachtte zij te verdedigen.
— In wat voor een tijd leven wij, riep ze uit, onder wat voor
yolk leven we, als de liefde en achting die vrienden elkander toedragen als misdaden worden uitgelegd! Het staat niet aan mij een
oordeel te vellen over mannen die gij hebt veroordeeld, maar ik
heb nooit geweten, dat zij over eigenschappen beschikten of
bedoelingen hadden, waarmee zij niet het welzijn van hun vaderland voorstonden. Edelmoedige toewijding, onkreukbaarheid,
vaderlandsliefde waren hun drijfveeren. Als ze gevallen zijn, dan
was dat in dwaling. Die dwaling kwam voort uit burgerdeugd. Ik heb
ze gekend die mannen, die men beschuldigt van tegen hun land
samengezworen te hebben. Zij waren kloeke, maar menscheliike
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republikeinen. Zij meenden, dat alleen goede wetten de republiek
bemind konden maken bij hen die nog geen vertrouwen in haar
hadden.
De voorzitter viel haar in de rede en zeide, dat men niet kon
toestaan, dat iemand de

verraders van het land op deze

wijze prees.

Mevrouw Roland wendde zich toen tot het publiek en riep de
menschen tot getuige dat men haar geweld aandeed. Als eenig
antwoord kreeg zij hoonend geschreeuw en gejouw en van af dat
oogenblik bewaarde zij een minachtend stilzwijgen.
Zij hoorde het doodsoordeel met volkomen kalmte aan, wendde
zich tot de rechters en zei met een stem, zoo zacht en zuiver, dat
Riouffe haar vergeleek met de klank van een viool:
— Gij oordeelt mij waardig het lot te deelen van de mannen
die gij gedood hebt. 1k zal trachten op het schavot denzelfden
moed te toonen dien zij hebben gehad.
Denzelfden dag nog zou zij geexecuteerd worden tezamen met
Simon Francois Lamarche, ex-directeur van de Assignaten-drukkerij. Ze had mooi zwart haar, dat ze liever niet wilde missen.
Ze vroeg tenminste het niet af te knippen. Maar Charles Henry
Sanson legde haar uit, dat de executie dan een ontzettende marteling zou worden. Die bezorgdheid deed haar goed en ze gaf toe
met een woord aan Moliere:
„Ou donc l'humanite a-t-elle êtê se refugier!"
(Waarheen dan is de menschelijkheid gevlucht!)
En nadat de schaar het noodige had afgeknipt, bracht ze haar
handen aan het hoofd en zei levendig:
— Laat er ten minste zooveel aan, dat ze mijn hoofd aan het
yolk kunnen laten zien!
Toen ze gebonden was, kwamen er eenige oogenblikken van inzinking of liever van inkeer: ze had het hoofd gebogen op de borst
en de oogen waren vochtig. Misschien dacht ze aan man en
dochter, die haar lang zouden overleven. Misschien kwamen haar
eigen woorden haar in de herinnering:
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—

Wanneer de onschuld geofferd wordt, wanneer dwaling en

booze gezindheid haar veroordeelen, dan nadert zij zeker de overwinning!
Zij hief het hoofd weer op en van of dat oogenblik verliet de geestkracht haar niet meer.
Bij het schavot aangekomen, wilde ze haar lotgenoot Lamarche,
die meer dood dan levend van angst stond te sidderen, voor laten
gaan:
— 1k wil U besparen mijn bloed te zien vloeien, gaat U voor!
zei ze.
Wel had Fouquier de volgorde opgemaakt, maar Sanson had
niet den moed zich te verzetten tegen den laatsten wensch van deze
edele vrouw.
Bij gelegenheid van het feest van 10 Augustus was er een
kolossaal beeld van de Vrijheid opgericht op het Revolutieplein. Het schavot stond daar pal tegenover. Mevrouw Roland
zag het, een bittere glimlach gleed over haar lippen, terwijl ze
duidelijk verstaanbaar zei :
0, Vrijheid, wat wordt er met jou gesold!
De knechten trokken haar onder het mes. Zij stootte hen van
zich om een laatsten groet te brengen aan het beeld van haar ideaal.
Een minuut later was haar leven voorbij.
B a i 11 y.
De dood van Bailly ging gepaard met zoo weerzinwekkende
bizonderheden, dat de meeste geschiedschrijvers der revolutie zich
hebben laten verleiden tot hatelijken laster ten opzichte van de
partij en de personen die dergelijke aanslagen op rede en menschelijkheid hebben goedgevonden. Zij hebben over dezen inderdaad
afschuwelijken dood niet zonder ergelijke overdrijving geschreven,
terwijl omgekeerd de democratische auteurs de zaak in een al te
fraai licht hebben geplaatst en de schuldigen in deze aangelegenheid
ten onrechte trachtten schoon te wasschen.
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Daarom willen deze memoires aan de hand van de uitvoerige
aanteekeningen van Charles Henry Sanson en de verhalen die de
laatste Sanson van zijn vader had gehoord de waarheid omtrent
Bailly's einde objectief meedeelen.

Jean Sylvain Bailly was in 1736 in Parijs geboren als de zoon
van Jacques Bailly, opzichter en verzorger van de koninklijke
schilderijen-verzamelingen.
In zijn jeugd voelde hij het meest voor litteratuur en publiceerde
zelfs een tragedie „Clotaire", waarin — merkwaardig feit — de
hoofdpersoon door het yolk wordt vermoord. Op rijper leeftijd wijdt
hij zich meer aan de wetenschappen. In 1771 verschijnt van zijn
hand „Memoire sur la lumiere des satellites", geschrift over het
licht der volgsterren, dat hem onmiddellijk plaatste onder de knapste
astronomen van zijn tijd. In 1775 laat hij zijn „Geschiedenis van
de oude en moderne astronomic" volgen en in 1787 de drie deelen
van zijn „Geschiedenis der Indische en Oostersche astronomic".
Als lid van de drie Fransche academien, als schrijver van verscheiden werken op philantropisch gebied werd Bailly door zijn
medeburgers gekozen om hun belangen te behartigen, beroemd als
hij was om zijn wetenschappelijke verdiensten en zijn vrijzinnig
moderne denkbeelden.
Parijs vaardigde hem of naar de Nationale Vergadering, die hem
tot voorzitter uitriep, hij had de leiding in de welbekende zitting
van het Jeu de Paume (20 Juni 1789) toen de derde stand een eed
aflegde niet uiteen te zullen gaan, voordat Frankrijk een constitutie had. In Juli 1789 werd hij tot burgemeester van Parijs benoemd en nam dit gevaarlijk ambt aan meer uit vaderlandsliefde
dan uit voorzichtigheid. Zijn popuiairiteit verblindde hem. Hij
dacht, dat deze sterk genoeg was voor de nieuwe functie van yolksleider die hij op zich nam, doch moest ervaren dat men hem niet
wilde volgen, toen hij op matiging der hartstochten aandrong.
Als oprecht constitutioneel politicus nam hij de verantwoor-
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delijkheid voor de bloedige onderdrukking van de onlusten op het
Champ de Mars voor zijn rekening. De twee moorden, dien morgen
begaan, het schot gelost op een adjudant van Lafayette, de orders
van de vergadering wettigden de proclamatie van den staat van
beleg. Buitendien schijnt het bewezen, dat de fusillade die zoo
ernstige gevolgen had, een van die gebeurtenissen was die partijen gaarne van zich af schuiven, maar waaraan alien gelijkelijk
schuldig zijn. En het bevel tot schieten op de menigte, die het altaar
des Vaderlands beklommen had, was zeer zeker niet van Bailly
afkomstig.
Maar hoe het zij, den volgenden dag werd in de pers en van
af de tribunes der Jacobijnen alle schuld aan den ongelukkigen geleerde gegeven en de haat en wraakzucht van het yolk over hem
uitgestort.
Hij vroeg ontslag, het werd geweigerd. Pas in November gelukte
het hem, zich uit zijn functies los to maken. Hij trok zich uit het
publieke leven terug en ging naar Nantes.
Maar ook hier was hij de man van den staat van beleg. Hij
ontving dreigbrieven en moest verhuizen naar Melun. Op weg naar
Bretagne viel hij in handen van een detachement revolutietroepen,
dat hem gevangen nam en naar Parijs overbracht, waar hij in de
Conciergerie werd opgesloten. Hij was getuige in het proces van
de koningin en de houding van Herman tegenover hem liet geen
twijfel aan de toekomst die hem wachtte.
Den 10den Brumaire verscheen hij dan ook voor de revolutierechtbank. Behalve de schietpartij op het Marsveld werd hem nog verweten, dat de overwinnaars van de. troepen op zijn instigatie hun
bizondere decoratie zouden hebben afgelegd en hij ook de vlucht
des konings in samenwerking met Lafayette vergemakkelijkt had.
De onjuistheid van deze vooronderstelling is reeds eerder gebleken.
Een groot aantal getuigen legden niet alleen verzwarende verklaringen af, maar staken ook hun persoonlijken haat niet onder
stoelen of banken.
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Het verhoor duurde tot laat in den avond en werd den volgenden
dag voortgezet. Ten slotte werd Bailly met eenparigheid van stemmen
ter dood veroordeeld.
Arago deelt in zijn biografie mee, dat Bailly na de zitting in de
gevangenis terug met zijn neef een partij piket speelde, midden
onder het spel ophield en lachend opmerkte:
— Laten we een oogenblik uitblazen, vriend en een snuifje
nemen. Morgen zal ik dat genoegen missen, omdat mij de handen
dan op den rug gebonden zullen zijn.
Het vonnis bevatte de bepaling, dat Bailly op de plaats van zijn
„misdaad" geexecuteerd zou worden.
Den 21sten kreeg Charles Henry opdracht het schavot over te
brengen naar het Revolutieplein. Toen alles gereed was, begaf
hij zich naar de Conciergerie.
Hier bleek hem dat niet het volk-van-de-straat den aanstoot gaf
tot het schandelijk optreden waarvan Bailly het slachtoffer werd.
Bailly was in de voorzaal gebracht. De kerkermeesters van de
Conciergerie, ruwe kerels die gewoonlijk nog al hardhandig en lomp
optraden tegen de gevangenen, gedroegen zich tegenover den
armen geleerde al heel onbeschoft en heftig. Sanson maakte hieruit
op, dat deze handelwijze berustte op van hooger hand ontvangen
bevelen in deze richting.
Een van hen bootste den toon van een kamerdienaar na, toen
Bailly binnen werd gebracht :
— Meneer Bailly, ex-slager van den ex-tiran.
Een ander stootte hem zoo hard achterover, toen hij zich bukte
om zijn kousenband vast te maken, dat hij tegen een derden aanviel
en voegde erbij :
— Pak aan, Bailly!
Die derde gooide hem weer terug en daarop de eerste weer naar
een ander en zoo ging dit spelletje eenigen tijd voort, terwiji zij zich
de platste grappen veroorloofden.
Bault en Nappier, de deurwaarders, deden mee en schenen
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zich goed te vermaken. Charles Henry vroeg Bault, hoe hij zoo
iets van zijn minderen kon toelaten. Hij haalde de schouders op en
antwoordde:
— Wat zal ik er aan doen?
Sanson vermoedde, dat Hebert bier de hand in had. En dat
bleek juist. Want later gaf Bault toe, dat Hebert zijn mannen tegen
Bailly had opgezet.
Charles Henry haastte zich den ongelukkige in bescherming te
nemen en hem de handen te binden. De wreedheden van de gevangenbewaarders hadden zijn moed niet aan het wankelen gebracht. Een onveranderlijke zachtheid had hij getoond en alleen
nu en dan gezegd:
— U doet me pijn.
En later tegen Sanson, toen deze hem de handen bond:
— Ik ben wat oud voor dergelijke spelletjes.
In zijn „Geschiedenis van de Fransche Revolutie" beweert Thiers,
dat Bailly te voet naar de guillotine is gebracht. Dit is onjuist.
De gewezen burgemeester van Parijs genoot dezelfde eer als al
zijn voorgangers. Ook hij ging in de welbekende kar op twee wielen,
waaraan de roode vlag bevestigd was, die luidens het vonnis voor
de oogen van den veroordeelde verbrand moest worden.
Men vertrok van de Conciergerie om kwart voor twaalf.
De habitués van dergelijke optochten omstuwden weldra den
stoet. Het „Kannibalen-bataljon" was voltallig aanwezig, vooral
het vrouwelijk element, het uitschot van Parijs, bekend als „guillotinelikkers" drongen voortdurend op in toomelooze onbeschoftheid.
Bailly zat rustig op het bankje en praatte met Sanson over allerlei, geen oogenblik over zich zelf. Hij vroeg naar de laatste oogenblikken van vroegere slachtoffers, Custine, Charlotte Corday, de
koningin, en zelfs naar wat Sanson verdiende met zijn functie.
Toen men op de Champs Elyzees gekomen was, kwam an van
de helpers zeggen, dat de timmerlui enkele zware eiken planken
vergeten hadden, die het platform van het schavot vormen.
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Er moest gekeerd worden om de planken te halen en op de kar te
laden waarmee Bailly werd vervoerd.
Dit oponthoud was gevaarlijk. Bailly moest uitstappen. Tot twee
maal toe trachtte het plebs zich op hem te storten. De soldaten
wisten het ergste te voorkomen.
Eindelijk waren de planken opgeladen en kon men vertrekken.
Maar er was nu nauwelijks meer plaats om zich te bewegen. Daarom
stelde Sanson hem voor, te voet verder te gaan. Bailly vond dit
goed en stapte weer uit.
De woede van het omringende yolk groeide nu door het
meer direkte contact tot razernij. Het gehuil en gejoel verdubbelde
in kracht.
Een jongen van een jaar of vijftien wist de jas van Bailly te grijpen
en trok zoo hard, dat de arme man achterover tuimelde. In een
oogwenk was de jas in duizend stukken gescheurd.
Sanson liet hem gauw weer instappen. Maar het sein was gegeven.
lets van zelf handelend optreden, met eigen handen wraak nemen
hadden ze gevoeld. Het verhitte bloed kroop in de vingers en plotseling regende het steenen en allerlei andere projektielen.
Sanson raadde Bailly op de planken te gaan zitten. Maar toen
het yolk zijn slachtoffer niet meer zag, begon het opnieuw te joelen
en de steenen hagelden neer.
Bailly stond op en zei :
— Uw raad is niet goed. Men moet den storm het hoofd weten
te bieden. Het zou niet goed zijn, gedurende zeven en vijftig jaar te
hebben leeren leven en dan niet een kwartier lang te kunnen sterven.
Het schavot was omringd door een drie of vier duizend personen,
meest bewoners van de omliggende buurten Grenelle en Gros-

Caillou,

aanvoering van beruchte individuen die bij alle yolks-

oploopen drijvende krachten zijn. Die kerels stonden blijkbaar
den stoet of te wachten, want ze hielpen plaats maken en duwden
het opdringende yolk op zij.
Charles Henry sloeg de schrik om het hart. Hij zag, dat Bailly
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aan deze bende overgeleverd was, daar het militaire geleide niets
kon uitrichten.
Daarom wilde hij spoed maken en zette zijn mannen aan, zich
met de planken te haasten. Dat werd blijkbaar gemerkt, want
opeens richtte men zich ook tegen hem, een twintig personen omsingelden hem en schreeuwden, dat de grond die het bloed van martelaren had gedronken te goed was voor het bloed van een booswicht,
dat Bailly daar niet mocht worden terechtgesteld.
Sanson zei dat hij orders had:
— Wat orders! riep er een, alleen het yolk, je meester, het
souvereine yolk heeft orders te geven. Gehoorzaam!
Sanson beraadslaagde met een officier, maar een ander schreeuwde:
— jij kan je staat van beleg afkondigen, jij hebt de roode vlag
en Bailly erbij! Maar wij zullen de guillotine brengen waar ze hoort.
Daar hebben we jou niet bij noodig.
Geschreeuw. Gejoel, en een onbeschrijfelijke verwarring volgde.
De soldaten waren verstrooid. Het yolk gaf hun wijn te drinken.
Sommigen begonnen de guillotine of te breken. Bailly werd meegesleurd in een troep gillende wijven en dreigende kerels. Sanson
kon hem niet meer bereiken. Op dat oogenblik begon de trieste
ondergang van den eerwaardigen geleerde.
Modderkluiten plakten tegen zijn hemd en zijn gezicht — uit
een rulle wond aan het voorhoofd vloeide een bloedstraaltje.
Al wat delirium en razernij kon bedenken aan verwenschingen
werd hem toegeschreeuwd. lemand hield hem de gebalde vuist
onder den neus. En het slachtoffer zelf bleef kalm, al was zijn
gelaatskleur lijkbleek geworden.
Zoodra hij Charly Henry gewaar werd, riep hij hem met de
oogen, alleen van zijn beul verwachtte hij nog steun.
— Ik had gehoopt, dat het gauwer zou gaan, zei hij, zoodra
het Sanson gelukt was bij hem te komen.
Met behulp van enkele omstanders gelukte het eindelijk
Bailly in veiligheid te brengen.
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Het is niet juist, dat Bailly gedwongen werd zelf de planken van
de guillotine te dragen. Zij werd door de helpers van den beul
afgebroken, op twee karren geladen en gebracht waarheen men
haar wilde hebben.
En ook Lamartine overdrijft schrikbarend, waar hij vertelt, dat
Bailly gedwongen werd den grond te likken waar het bloed van het
yolk gevloeid zou hebben.
Toch had de arme man het hard genoeg te verantwoorden gedurende de drie kwartier die nog tot de executie moesten verloopen.
Tot handtastelijkheden kwam het niet meer, maar aan scheldpartijen en beleedigingen geen gebrek.
Eindelijk was het schavot weer opgericht geheel links op het
Federatieplein, dicht bij de rivier.
Er viel een fijne, koude herfstregen. Bailly had niets aan dan een
gescheurd hemd. Hij huiverde. lemand uit de bende rondom hoonde:
— Beef je, Bailly? Van angst?
Hij antwoordde het beroemd geworden woord:
— Mijn vriend, ik heb het koud.
De eenvoud en zachtheid van die woorden waren onbeschrijfelijk.
Zijn zielsrust was nog niet verstoord, maar zijn lichamelijke
weerstand begon te verminderen. Het lichaam, uitgeput van vermoeienis, verlamd van kou weigerde aan den wil te gehoorzamen.
Hij liet het hoofd in den nek hangen, sloot de oogen, liet zich
vallen in de armen van een soldaat en den beul en fluisterde nu
en dan:
— Drinken. Drinken!
Iemand wierp hem toen met gootwater in het gezicht. Dit wekte
algemeene verontwaardiging. Een ander liep naar het schavot
en kwam terug met een flesch waar nog wat wijn in was. Die werd
hem tusschen de lippen gegoten. Bailly kwam even tot zich zelf en
dankte met een glimlach die onvergetelijk was, zooals Sanson
schrijft.
Bailly moest ondersteund worden bij het beklimmen van het
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trapje. Toen hij op het platform was, zei hij met een zucht van verlichting tegen Sanson:
— Maak er nu gauw een eind aan, mijnheer, wat ik U verzoeken
mag.
Maar nog was het niet zoo ver. Eerst moest de roode vlag verbrand worden. En dat lukte niet, omdat het dundoek vochtig was
en het vuur niet wilde branden. Daar moest een plank aan to pas
komen die in spaanders werd gezaagd en toen het vuur eindelijk
brandde, was Bailly aan het eind van zijn krachten.
Maar toen kwam ook de verlossing. Sanson hielp hem op de plank,
sprak hem moed in en hoorde nog zijn laatste woorden:
— 0, nu ben ik in de haven en ....
Het mes viel.
Het was geleden.

XI.
DAGBOEK VAN CHARLES HENRY SANSON.
26 Brumaire: Vandaag den burger Cuny geexecuteerd en Gilbert
de Voisin, oud-voorzitter van het vroegere parlement, een emigre
die de domheid had naar Parijs terug te komen. Na hem Houchard,
ex-generaal van het Noorderleger.
27 Brumaire: de bankbiljettenvervalschers geven ons nog werk,
vandaag twee naar de guillotine gebracht. Ze zijn zoo handig, dat
het valsche geld nauwelijks van het echte te onderscheiden is.
— Gisteravond een bende vrouwen ontmoet, die met roode
mutsen op schreeuwend en tierend op weg waren naar de Commune.
lk volgde hen om te zien wat ze wilden. Ze vroegen den burger
Chaumette te spreken, die ze echter met een paar krachttermen
naar huis stuurde.
28 Brumaire: Van morgen waren we in de Conciergerie. In de
voorzaal waren twee burgers die ondervraagd moesten worden.
Een van hen, Boisguyon, sprak mij erg beleefd aan :
— Heb ik de eer mijnheer den executeur te spreken? Is 't niet
waar burger, bij U gaat het precies als bij het dansen, zoodra iedereen
op zijn plaats staat beginnen de violen, in Uw geval de katrol van
het mes, zoo vlug, dat men geen tijd heeft om twee woorden met
elkaar te wisselen?
Ik antwoordde bevestigend. En hij weer tegen zijn kameraad :
— Je ziet het, Dupre, dat ik gelijk had, je heb je rol zoo slecht
gespeeld. We moesten Fouquier vragen, of we den burger-executeur
bij onze repetities te leen mogen hebben.
De gendarmes joegen hen op, maar ik hoorde hun lachen nog
7
Beulen van Parijs. II.
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op de gang. Ze hadden het over een executie-paro die, waar de ge.
vangenen zich tegenwoordig mee amuseeren. — Vandaag onthoofd
Lesueur, ex-afgevaardigde van de Constituante en een invalide
soldaat, die voor den vijand geworven had.
29 Brumaire: twee slachtoffers, een officier en een ex-lakei van
de Tuilerieen.
Niets bizonders.
De Afdeeling der „Eenheid" heeft vandaag de „overblijfselen
van het bijgeloof" uit het vroegere klooster St. Germain des Pres
naar de Conventie laten overbrengen. lk heb den stoet voorbij
zien trekken. Voorop een sectie soldaten, vervolgens mannen die
priestergewaden over hun kleeren hadden aangetrokken, dan
vrouwen en meisjes in het wit met ceintuurs in de nationale kleuren
en eindelijk op draagbaren kelken, hostiekassen, hostieschotels,
kandelabers, gouden en zilveren schalen, en een relikwieen-schrijn,
versierd met kostbare edelsteenen. De stoet werd gesloten door een
katafalk onder een zwarten doek gedragen en een muziekkorps
dat het lied van Marlborough speelde! Men zegt dat de buit een
millioen waard is. Ze deden beter de zaak in koffers te pakken dan
over de straat te sleepen.
Het tribunaat heeft ons vacantie gegeven. Dat gebeurt niet vaak
tegenwoordig.
1 Frimaire. We hebben den armen burger Boisguyon onthoofd,
die zooveel pleizier in zijn leven had. Onderweg zei hij:
— Dat wordt goed vandaag. Jullie zult eens zien, hoe ik mijn
rol ken!
Tot kameraad-in-den-dood had hij Girey Dupre, redacteur
van de Patriote Francais, die zich door den gevangeniskapper van
te voren had laten knippen en geheel in guillotine-toilet ter gerechtzitting verschenen was.
De derde dien dag was Colombier, een Boer, dies, valsche assignaten gefabriceerd had.
Toen we door de Rue Honore kwamen, zagen we twee vrouwen
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voor een venster van Duplays huis, dat door Robespierre wordt
bewoond. Girey Dupre kon zich niet goed houden en begon uit alle
macht te schreeuwen:
— Weg met Cromwell! Weg met den tyran! Weg met den dictator!
En hij zong het bekende liedje:
Veillons au salut de l'empire,
Veillons au maintien de nos droits ,
Si le despotisme conspire,
Conspirons la perte des rois.
4 Frimaire. Vandaag twee: Antoine de Tontel, ex-luitenantcolonel en Clement Laverdy, ex-controleur der finantien. Ellendige dag, de een was 72, de ander 70 jaar oud. Beiden zijn moedig gestorven.
7 Frimaire: het brood is schaarsch in de stad. Men moet in lange
rijen staan wachten bij de bakkers. Sommige vrouwen gaan er
's avonds al op uit en wachten den heelen nacht. Bij den bakker
in onze straat waren er vijf vannacht Maar ze zongen en lachten
en riepen: mooie plaatsen te koop.
Toch was het vinnig koud. Overigens schijnt dat niet te gaan
zonder moeilijkheden op ander gebied: de echtgenooten klagen
ten minste. — Drie slachtoffers.
9 Frimaire: Vandaag vijf hoofden gevallen, twee van beroemde
mannen. Barnave, lid van de Staten Generaal, dien ik in de koninklijke koets gezien heb aan de zijde van Marie Antoinette en Duport
du Tertre, gewezen minister van justitie. Barnave liet zijn handen
binden en zei:
— Bind deze handen die het eerst de „Verklaring van de rechten
van den Mensch" hebben onderteekend!
(Volgen 10-16 Frimaire dagelijks meerdere onthoofdingen).
17 Frimarie: Madame Dubarry is gisteren ter dood veroordeeld
en heden morgen geexecuteerd. Om negen uur kwamen wij in het
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gerechtshof, maar waarschijnlijk waren er verrassingen, want
de veroordeelde be yond zich in geheime zitting met den burgerrechter Denizot, en den burger Royer, substituut-aanklager. Om
tien uur werden de burgers Van den Yver, vader met twee zoons,
medeplichtigen van Madame Dubarry en de burgers Bonnardot
en Bruniot binnengeleid. Terwijl deze geknipt en gebonden werden,
verscheen ook Madame Dubarry. Zij schoof leunend langs de
muren voort, haar beenen weigerden nagenoeg hun dienst. lk had
haar in twintig jaar niet gezien en zou haar niet herkend hebben.
Ze was dik geworden en de angst had haar trekken oud en scherp
gemaakt. Toen ze mij gewaar werd achter de overige veroordeelden
staande, gaf ze een gil, verborg de oogen achter haar zakdoek
en liet zich op de knieen vallen:
—

0, ik wil niet, ik wil niet.

En plotseling stond ze weer op, roepend:
—

Waar zijn de rechters? Ik heb nog niet alles gezegd. lk heb nog

niet alles bekend.
De burgers Denizot en Royer weigerden wederom met haar in
raadzaal te gaan. Ze moest zoo maar zeggen wat ze op het hart had.
Veel bizonders kwam er niet. Ze zei, dat ze nog enkele kostbare
stukken in haar woning verborgen had, maar ze viel zich zelf
telkens jammerend in de rede en sloeg als een dolle om zich heen.
Royer vroeg kalm met de pen in de hand:
—

Is dat alles? en wilde proces verbaal maken van haar ver-

klaringen. Maar ze sloeg hem het papier uit de hand en betuigde
dat ze nog meer te bekennen had. Ze dacht misschien, dat ze met
geld genade kon koopen en nooit had ze zoo naar rijkdommen verlangd als nu om een paar minuten leven te redden.
Eindelijk had Royer genoeg van het gejammer en zei, dat ze zich
nu moest onderwerpen aan de justitie en met een beetje moed de
laagheden van haar verleden boeten. Ze bleef verwezen op haar
stoel zitten.
Een knecht naderde om het haar te knippen, maar ze sprong

DAGBOEK VAN CHARLES HENRY SANSON.

101

op en duwde hem met wilde woede van zich af. Twee man moesten
haar vasthouden, twee anderen hielpen met binden.
Op straat was de belangstelling even groot als voor de koningin
en de Girondijnen. Men joelde en hoonde, maar zij glide boven
alles uit.
—

Goede burgers, bevrijdt me. Ik ben onschuldig. Ik boor ook

bij jullie. Ik ben een kind uit jullie midden. Burgers! Burgers! Laat
me niet sterven.
Dit maakte blijkbaar indruk. Niemand bewoog zich. Niemand
schreeuwde.
Burgers en burgeressen stonden met gebogen hoofd en scholden
niet langer. Ik herkende mijn guillotine-publiek niet meer.
Dubarry, uitgeput van het schreeuwen, liet zich als een dood
lichaam op en neer schokken door het stooten van de kar.
Nu en dan werd ze met afval gegooid. Ze zou gevallen zijn, als
mijn zoon haar niet gesteund had.
Soms hief ze het hoofd op, keek me aan en smeekte:
—

U zult me laten leven, niet waar? U zult me niet dooden?

Haar tanden klapperden en de stem kwam schor en hol, diep uit
de keel. Ik, eigenaardig genoeg, voelde me ook verteederd en zwak
evenals de menschen. En misschien nog in sterker mate.
Want het verleden doemde op, ik herinnerde mij Bien tijd, dat
ik jong was en op veroveringen uit, dat ik haar gekend had als
mooi levenslustig meisje, ik zag weer haar vensters, waar ik vol
verlangen voor had gestaan, haar kamer, ik hoorde haar stem,
hoog en spottend, haar koket, uitdagend lachen....
Nooit had de tocht van de Conciergerie naar de guillotine mij
zoo lang geduurd.... een maal raadde ik haar te bidden, maar
ze kende geen gebeden meer. Het eenige wat ze kon vinden was:
—

Mijn God, mijn God, mijn God!

En dan begon ze de omstanders weer te smeeken.
Toen ze de guillotine gewaar werd, viel ze bewusteloos, maar
nauwelijks hadden de helpers haar beetgepakt of ze schreeuwde:
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— Nog niet, nog niet dadelijk! Nog een oogenblik, heeren beulen,
ik smeek U, nog een oogenblik.
Ze werd het platform opgesleept, maar ze stelde zich te weer
en trachtte te bijten. Vier mannen hadden drie minuten noodig
haar boven te brengen. Als ze hen niet nijdig had gemaakt door haar
verzet, had het zeker nog langer geduurd. Iedereen was onder den
indruk. Het yolk muisjes-stil, velen vluchtten weg, om het schouwspel niet te zien.
Eenmaal boven, begon het opnieuw. Ze huilde, brulde. Men
heeft haar zeker aan de overzijde van de Seine kunnen hooren. Zij
was schrikwekkend om aan te zien. Eindelijk werd ze overmand.
En toen was het spoedig uit.

21 Frimaire. Het is moeilijk aan schoeisel te komen. De Conventie heeft bepaald dat de schoenmakers alleen voor de verdedigers van , het vaderland mogen werken, op verbeurte van alle
schoenen die voor andere personen zijn bestemd. Velen gaan blootvoets. Er is veel gemor, maar in stilte. Ook grappen over de „blootvoeten" durft men niet in publiek te maken. — Twee slachtoffers
vandaag, gisteren zes.
22 Frimaire. De burger Chaumette vervolgt de publieke vrouwen
met groote strengheid. Om niet van honger te sterven wordt er
heel wat onteerends gedaan. De ellende dwingt. Vandaag twee
meisjes veroordeeld. Ik bracht ze naar de guillotine. Ze waren niet
mooi en niet jong. De eene huilde, maar de andere troostte:
— Vertel hun je geschiedenis. Wat mij betreft, of je zus of zoo dood
gaat .... Ik prefereer nog de gauwste manier. Dan is 't afgeloopen.
23 Fremaire. Vandaag weer een „meisje" en een groot heer, de hertog du Chatelet, die de monarchie heel wat kwaad had gedaan
door zijn dwaze politiek. In de gevangenis heeft hij zich de borst
open gereten met een stuk glas, om dood te bloeden. Maar het lukte
niet. Hij was alleen erg zwak. Op de guillotine riep hij nog met
zijn laatste krachten:
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Leve de koning!

1 Nivose. De maand begonnen met drie slachtoffers, een paterjezuiet die uit angst in vrouwenkleeren rondliep en twee ex-nonnen.
Zij woonden samen en hielden geheime godsdienst-oefeningen.
10 Nivose. 1k heb opdracht ontvangen het bloed te verwijderen
dat door de planken van het platform sijpelde en waaraan de honden
zich te goed deden. Er was een greppel gegraven met een ijzeren
tralie rooster aoverdekt. Dit rooster werd dagelijks schoon gemaakt.
Maar het bloed koekte zoo sterk, dat de bodem het niet meer opnam.
Die zwarte lagen gestolt bloed gingen in ontbinding over en verspreidden een ondragelijken stank, waardoor de omgeving in hooge
mate besmet werd.
Dezen nacht heb ik den greppel laten uitdiepen en zes afvoergangen laten graven.
Men zegt dat Chabot, lid van de Conventie, aangeklaagd van
diefstal uit de kas der republiek, in de gevangenis vergif heeft
genomen. Maar dit heeft hem zoo ziek gemaakt, dat hij medische
hulp moest inroepen.
11 Nivose. Weer een generaal onder het mes, Biron, ex-bevelhebber van de troepen in Italie. Vanmorgen heb ik hem afgehaald
uit de gevangenis. Hij zat in de kamer van Richard oesters te eten.
Toen hij me zag, was het :
—

Aha, ik ga mee, waarde heer, maar je zult me zeker wel toe-

staan mijn laatste dozijntje te verschalken!
1k zei, dat ik tot zijn dienst was.
—

Nee, morbleu! klonk lachend het antwoord, ik ben zoo-

meteen tot de jouwe!
Hij at rustig verder, maakte allerlei grapjes met ons over wat
er in de andere wereld met hem gebeuren zou en dat hij zijn kennissen daar nu meteen Nieuw jaar kon wenschen (11 Nivose is de
laatste dag van de oude tijdrekening).
Deze koelbloedigheid hield hij tot het laatst. Onderweg riep een
soldaat hem toe:
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Vaarwel, generaal.
En Biron antwoordde: — Vaarwel, kameraad!
Die soldaat werd niet geslagen en niet uitgescholden. Sedert
Madame Dubarry is het yolk wat kalmer tegenover de veroordeelden. Als ze zich alien zoo verzet hadden als zij, zou het met de
guillotine gauw gedaan zijn geweest.
12 Nivose is 1 Januari, oude tijdrekening. Zeven slachtoffers.
Het jaar begint goed.
15 Nivose. Ik heb vandaag een nummer van de Vieux Cordelier
veroverd, de courant van Desmoulius. Het vijfde nummer. Hebert
krijgt er van langs. Sedert een echte patriot als Camille het waagt
over barmhartigheid te spreken, schijnen de gezichten van de menschen wat minder lang en somber te worden. Natuurlijk zit Danton,
de vriend van Camille daar achter. Misschien zullen de gematigden
het winnen van hen, die vinden dat de republiek iederen morgen onder
de guillotine gedoopt moet worden.
Maar het staat nog te bezien of Robespierre hun die populariteit
gunt. Intusschen gaan de executies voort. Vandaag hebben we
den zoon van Custine, een vijf en twintigjarige, weggebracht.
2 Pluviose. Vandaag is het de sterfdag des konings. We hadden
vier slachtoffers. Het was feest in de stad. In alle straten werd
gezongen en allerlei straatmuziek begeleidde ons.
Toen een van de vier, een luitenant ter zee Jean Marie de l'Ecluse,
op de plank werd gebonden, verschenen onder groot geroep en gejuich de leden van de Conventie op het Revolutieplein. Het publiek maakte plaats voor hen. Ze hadden een plechtigheid onder
den Vrijheidsboom meegemaakt.
De heeren wilden zich verwijderen, maar het yolk dwong hen te
blijven: de gelijkheid gedoogde niet, dat zij gevoeliger waren dan de
gewone burgers, het schouwspel van de rechtmatige tuchtiging van
vijanden der republiek zou hun harten goed doen. Of ze wilden of
niet, ze moesten blijven!
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Er ontstond zulk een geschreeuw, dat de man onder het mes
omkeek. En ook ik aarzelde wat te doen. Maar van alle kanten
klonk het: Dood! Dood! en het hoofd van den zee-officier viel.
Ook de drie andere hoofden vielen onder luid gejuich en handgeklap van de omstanders. De leden van de Conventie stonden
erbij met gebogen hoofd, maar het yolk danste de Carmagnole
om den vrijheidsboom en om de guillotine en bekommerde zich niet
om de lijken, die door mijn mannen werden weggedragen. Des
avonds werd er geillumineerd en de schouwburgen gaven vrij
entrée.

13 Pluviose, Ben drie dagen in de Brie geweest, waar ons huffs
staat. Die drie dagen hebben mij onaangenaam gestemd. Ik verlang niet terug. Het woord Broederschap prijkt in groote letters
op den voorgevel van het stadhuis. Maar in de harten van de menschen staat het nog niet en evenmin het woord Patriotisme. TerwijI
de armsten zonder morren het weinigje dat ze hebben offeren,
doen de boeren niets anders dan zich verrijken ten koste van
anderen. De verkoop van den nationalen grond heeft hun hebzucht vergroot. De wet straft de opkoopers met den dood. Maar
dan moest in elk dorp een guillotine komen. Want de kleinste
pachter verstopt zijn graan uit angst het naar de markt te moeten
brengen en er assignaten voor in de plaats te krijgen. Er zijn wel
revolutie-comit6s in de groote plaatsen, maar die bestaan uit
boeren en die verraden elkander niet, zij vormen een stille vereeniging die zich van de besluiten van de Conventie niets aantrekt.
Hun revolutionaire werkzaamheid strekt zich niet verder uit
dan het plagen en vervolgen van gezeten burgers die den haat
tegen den vroegeren adel hebben geerfd.
Zulke menschen weten ze dikwijls op transport naar Parijs te
krijgen, waar ze in de Conciergerie en natuuriijk onder het mes
t erecht komen..
Vandaag had ik zoo twee burgers uit Coulommiers, goede be-
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kenden van me. Die moest ik onthoofden wegens deelneming aan
een samenzwering die nooit heeft bestaan.
15 Pluviose. In drie dagen weer achttien menschen onthoofd,
meestal wegens zoogenaamd samenzweren tegen het Fransche
yolk.
16 Pluviose. De burgers-juryleden marchandeeren niet over hen
die zij veroordeelen, en de slachtoffers zelf geven hun leven goedkoop. Nooit is leven zoo weinig waard geweest. Als ik vroeger in
de gevangenis kwam, joeg ik de menschen schrik aan door mijn
verschijning. Tegenwoordig glimlachen ze me vriendelijk toe,
ik krijg een blik van verstandhouding: Vandaag of morgen spreken
we elkaar nader! Het is een vreemde gewaarwording, mannen en
vrouwen naar de guillotine te brengen, die„dank U" schijnen te
zeggen, alsof men hun de weg gewezen had in de stad. Wanneer
men al die menschen gadeslaat, rechters, gezworenen, beklaagden,
dan zou men zeggen dat ze alien aan een bepaalde geestesziekte
lijden: de doodswaanzin: ze zoeken den dood als lets heel gewoons,
jets dat er nu eenmaal bij hoort.
Gisteren vroeg me een gevangene: Wat kan ik doen om onmiddellijk afgemaakt te worden? — Die ongeduldigen zijn misschien niet
de moedigsten. Er zijn er die sterven zoo kalm en koel, terwiji ze
rustig met hun dagelijksche gewoonten voortgaan, alsof er nog
honderd jaren liggen tusschen vandaag en morgen. Zoo was bijvoorbeeld bij Montjourdain, commandant van het bataljon St-Lazare,
gedurende de zes weken die hij in de Conciergerie doorbracht geen
teeken van angst en verdriet te bespeuren. Toen hij voor het hof
moest verschijnen, ging hij eerst een gedicht maken met de muziek
erbij en na zijn ter dood veroordeeling maakte hij het rustig af.
Naar de guillotine ging hij samen met Courtonnet en onderweg
maakten zij allerlei grapjes, lachten en praatten opgewekt.
Van dat gedicht heb ik een copie gekregen door middel van
Richard. Het begint zoo :
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L'heure avance ou je vais mourir,
L'heure sonne et la mort m'appelle:
Je n'ai point de lache dêsir,
Je ne fuirai point devant elle.
Je meurs plein de foi, plein d'honneur:
Mais je laisse ma douce amie
Dans le veuvage et la douleur
Ah, je dois regretter la vie.
Demain mes yeux inanimês
Ne s'ouvriront plus sur ses charmes;
Tes beaux yeux a l'amour formes
Demain seront noyes de larmes.
La mort glacera cette main
Qui m'unit a ma douce amie.
Je ne vivrai plus sur son sein....
Ah! je dois regretter la vie!
Quand au milieu de tout Paris,
Par un ordre de la Patrie
On me roule a travers les ris
D'une multitude etourdie,
Qui croft que de sa libertè
Ma mort assure la conquete.
Qu'est ce autre chose en verite
Qu' une foule qui perd la tete.
17 Pluviose. Gisteren hebben we voorname dames onthoofd. Ze
zijn niet minder kalm gestorven dan de burger Montjourdain.
22 Pluviose. Couthon had in Lyon meer gepraat en gedreigd dan
gedaan. Maar het werd anders toen Collot en Douche in zijn plaats
kwamen. De kranten stonden vol veroordeelden der „bevrijde"
stad. Hij had de guillotine afgeschaft, die werkte niet vlug genoeg
naar zijn zin. Hij gebruikte liever kanonnen. Daarmee kon hij twee-
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honderd per dag naar de eeuwigheid helpen. Hij zou gezegd hebben :
Dat maakt ook meer leven dan jullie oorvijgen!
Robespierre en Couthon waren verontwaardigd over die slachtingen, maar dit bleef binnenskamers.
De Conventie regeert de republiek. Maar de Conventie wordt
geregeerd door een stuk of twaalf bloedhonden, die op hun beurt
de Cordeliers naar de oogen zien, op wie zij steunen. Zoodat in deze
dagen Hebert, de groote man van de Cordeliers, met trots kan verklaren, dat hij de ware souverein van het souvereine yolk is. Het
is treurig.
1 VentOse. Ronsin, generaal van het revolutieleger en Vincent
zijn uit de gevangenis ontslagen. Waarschijnlijk heeft Danton
hier de hand in het spel.
Francois Girbaut en Gossenet, een gedeserteerd huzaar, heden
terechtgesteld. De laatste gedroeg zich of hij naar een bruiloft
ging. Toen hij zijn acte van beschuldiging ontving, rolde hij die op,
hield het papier in een kaarsvlam en stak er zijn pijp mee op. Bij
het optreden van zijn advokaaf, zei hij:
— Officieele verdediger, ik verbied je mij to verdedigen. 1k

wil

naar de guillotine.
10 VentOse. Robespierre en Couthon zijn ziek. De Cordeliers
dansen op de tafels. Gisteren beweerden ze, dat de burgers Camille,
Fabre en andere leden van de Bergpartij moesten vallen. Meteen
maken ze misbruik van het gebrek dat het yolk lijdt,
lederen dag komen er menschen die de guillotine willen verbeteren. Het moet sneller gaan en de lijken moeten sneller verdwijnen. Geen enkel middel deugt m.i. Vandaag vijf.
15 VentOse. De Cordeliers hebben gisteravond den opstand geproclameerd.
18 VentOse. Een Engelschman op bezoek gehad die me tien pond
bood als ik hem eens onder mijn personeel wilde opnemen voor
een keer. 1k vroeg of hij uit haat tegen de Franschen op deze manier
een Franschman wilde helpen ter dood brengen. Neen, antwoordde
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hij, het was Touter nieuwsgierigheid, om dat spel eens van dichtbij
mee te maken. 1k zei dat het erg gevaarlijk was, als het werd
ontdekt, men zou hem voor een spion houden en als zoodanig
behandelen, maar hij wilde volstrekt. Hij zou alles wagen. Maar
hij moest zoo een onthoofding, waarover men in zijn vaderland
veel sprak, van dichtbij gezien hebben.
—

Past U maar op dat U er niet zelf tegen uw wil terechtkomt.

—

Au revoir.

26 VentOse. Een afschuwelijke dag vandaag. Zestien ter dood veroordeelingen. Met vier karren reed ik voor.
4 Germinal. Negentien onthoofd, o.a Koenraad Kock, een Hollandsch bankier, Jacques Rene Hebert, voor de revolutie letterkundige en verbonden aan het Theatre des Varietes, Jean Baptiste
Clootz, letterkundige en lid van de Conventie, en vele anderen. Het
werd een bloedbad . . . . achttien hoofden .. ..

5 Germinal. Gisteren stonden alle gezichten vroolijk. Vandaag
weer niet. Een gerucht deed de ronde, dat Robespierre en Danton
zich hadden verzoend, dat de een het hoofd van Hebert met de
zijnen, de ander als „tegenprestatie" de hoofden van de royalistische samenzweerders, van de van malversaties betichte leden van de
Conventie en van Chaumette en Simon zou „krijgcn". En na deze
executie zou het revolutionaire gerechtshof eindelijk bevel ontvangen, werkelijk rechtvaardig te zijn.
Dit was de oorzaak van de ontzaglijke menschenmassa op het
Revolutieplein gisteren.
Maar van morgen was iedereen weer bezorgd. Er werd gezegd,
dat Robespierre de vijanden van Danton had helpen verslaan, om
hem zelf des te zekerder te kunnen treffen, dat hij op deze wijze
den schijn van onpartijdigheid hield.
Feit is dat onze zoogenaamde democratie op echt despotisme
lijkt. Men zegt ook, dat Danton gewaarschuwd is voor gevaar.
Hij antwoordde:
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— Zij zullen niet durven, ik ben de heilige ark en als ik reden had
te vermoeden, dat Robespierre iets in zijn schild voerde, dan zou
ik hem de ingewanden uit zijn lichaam trekken.
lk voor mij geloof, dat Danton zich vergist, er is op 't oogenblik maar een heilige ark, de guillotine. Het is even moeilijk voor
een volkstribuun als voor een koning de werkelijke gevoelens van
zijn yolk te kennen. Het yolk houdt ten slotte van hen die iets
opbOuwen voor zijn oogen of voor zijn hart.
Danton spreekt en handelt als een mensch. Robespierre als een
profeet. En de heerschappij zal zijn voor de profeten. De vrouw
van Desmorets, mijn eerste knecht, bidt avond en morgen geknield
voor een afbeelding van Robespierre, die in de plaats is gekomen
van Onze Lieve Heer aan het hoofdeinde van haar bed. Er zijn er
heel wat die zoo doen.
7 Germinal. Men zegt dat de comites beraadslagen over de arrestatie van Danton. lk geloof dat de groote honden elkaar beginnen
te bijten, omdat de kleintjes zoo keffen. De onbeschofte Vilate
heeft vandaag in de kroeg gezegd: Binnen acht dagen hebben we
Danton, Camille en Philippeaux! Als ze gepakt worden, is het hun
eigen schuld. — Maar men vlucht niet, als men Danton fleet.
Vandaag twee mannen en een vrouw onthoofd.
9 Germinal. De Hebertisten zijn verkocht en overgeleverd door
een zekeren Leboureau, die zich uitgeeft voor student in de medicijnen, ofschoon hij 45 jaar oud is.
Hij heeft hun bijeenkomsten verraden, zijn vroegere vrienden
als misdadigers aan de kaak gesteld en is natuurlijk vrij gesproken
door het gerechtshof. Eergisteren liet dit individu zich huldigen
door de Jacobijnen. Legendre omarmde hem en wenschte het tribunal geluk met zulk een brave! Arme Legendre, misschien zul
jij die braafheid weldra ook ondervinden !
Vandaag geexecuteerd zes burgers.
11 Germinal. Vanmorgen vroeg zijn de burgers Danton, Camille
Desmoulins, Lacroix en Philippeaux in hun woningen gearres-
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teerd en naar het Luxembourg vervoerd. — Gisteren en vandaag
zeven veroordeelden onthoofd.
12 Germinal. De burger Legendre, lid van de Conventie en voorzitter van de club der Jacobijnen, is niet gearresteerd, zooals oorspronkelijk werd gezegd — Richard heeft orders ontvangen. Hij
heeft Beysser die de cel van Hebert bewoonde moeten overbrengen naar een andere. Zeven cellen houdt hij leeg. Dit wijst er
op, dat Danton c.s. hierheen zullen komen en dat het proces beginnen zal. Zulke gevangenen zijn niet gemakkelijk.
Vandaag hebben we Euloge Schneider onthoofd, een gewezen
priester, die het revolutionaire gerechtshof van Straatsburg, waar
hij openbaar aanklager was, tot een soort roovershol had gemaakt.
Dit beer exploiteerde de Terreur ten eigen bate, dat wil zeggen ten
gerieve van zijn gemeene hartstochten. Hij trok in de Elzas rond
met zijn „hof", de guillotine en mijn Straatsburgschen collega,
vergezeld van een escorte huzaren die doodskoppen op hun sabeltasschen geschilderd hadden. De huizen moesten verlicht worden,
wanneer zijn bende een dorp of stad binnentrok, hij eischte contributies als een divisie-commandant, sprak doodvonnissen uit die
niet eens werden ingeschreven, terwijl dronkenschap, plundering,
geweldpleging aan de orde waren, waar hij zich vertoonde. Een
mooie dochter hebben was een misdaad die de ouders alleen konden
boeten door het meisje over te leveren aan dit wilde dier. Een van
zijn rotgenooten Tunck wilde trouwen en toen requireerde hij alle
jonge meisjes van Barr, waaruit Tunck mocht kiezen. Om dit goede
werk nog te voltooien beval hij zijn beul een collecte te houden bij
het guillotinepubliek ten bate van het jonge paar.
Eindelijk besloot hij zelf ook in de huwelijksboot te stappen.
Hij sommeerde om een uur 's nachts een van de inwoners van
diezelfde stad Barr, hem zijn dochter te komen brengen. De angst
zat er zoo in, dat de arme man niet durfde weigeren.
Den volgenden dag hield hij zijn intocht in Straatsburg met het ongelukkige meisje, in een koets door zes paarden getrokken, gelijk'n koning.
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Maar dat werd ook het slot. Want intusschen was St. Just gekomen en deze toonde zich alles behalve bang voor den boeman van
de Elzas.
Euloge Schneider werd dienzelfden dag gearresteerd, drie uur
lang in Straatsburg tentoongesteld op zijn eigen guillotine en den
volgenden dag naar Parijs gezonden.
Hij was een forsche, breed-geschouderde kerel, had een pokdalig
gezicht, grijze, kleine oogen, rood haar en een zeer terugstootend
gemeen uiterlijk. Maar toen zijn beurt gekomen was, bleek hij
klein en armzalig, eerst maakte hij Jaffe grappen, maar weldra
kwam er een waas over zijn oogen en snikte hij: meneer, meneer,
meneer!....
13 Germinal. Danton is overgebracht naar de Conciergerie. Morgen
begint zijn proces.

XII.

HET PROCES VAN DANTON EN ZI JN VRIENDEN.

Over het proces der Dantonisten zijn de aanteekeningen van Charles
Henry fragmentarisch. Toch was het voor hem van groote beteekenis. Hij wist, dat de strijd in den boezem der Conventie belangrijke gevolgen zou hebben voor het verdere gebruik dat men van
de guillotine zou maken. Hij was bij alle zittingen aanwezig en vertelde des avonds in den huiselijken kring uitvoerig alle bizonderheden. Ongetwijfeld is Dantons proces het belangrijkste van de
geheele revolutieperiode. Want hiermee begint zij zich zelf te
verslinden.
Wij geven dus de belangrijkste gebeurtenissen bij de debatten
volgens de mededeelingen van den laatsten Sanson, den kleinzoon
van Charles Henry, om dan weer het woord aan Charles Henry te
laten voor de laatste oogenblikken dezer beroemde slachtoffers.

Zooals boven reeds werd vermeld, waren Danton, Desmoulins,
Philippeaux en Lacroix gearresteerd in den nacht van 10 op 11 Germinal. Daarover was lang beraadslaagd en het schijnt dat Robespierre slechts met groote moeite zijn toestemming gaf. Men moest
hem eerst overtuigen, dat Danton c.s. inderdaad een gevaar opleverden voor de republiek.
Hoe dit zij, deze aarzeling was niet anders dan een politieke
handigheid van Robespierre.
Bewijs? In de zitting van 11 Germinal vraagt Legendre voor zijn
vrienden de gunst van door hun eigen collega's gehoord te worden
en de eenige die zich daartegen scherp verzet is Robespierre.

Beulen van Parijs. II.

8

114

HET PROCES VAN DANTON EN ZI JN VRIENDEN,

Danton vertegenwoordigt in deze dagen het element van edelmoedigheid en verzoenings-gezindheid. De herinnering aan de
bloedige Septembermoorden wordt hierdoor wellicht voor later
jaren uitgewischt. Er schuilden grove fouten in zijn machtige persoonlijkheid, maar zeker ook vele goede hoedanigheden. Onverschillig
voor het bloed dat in de hitte van den strijd vloeide, boezemden
hem toch de officieele guillotine-moorden een diepen weerzin in.
Overigens was hij te indolent om zelfs zijn vijanden te haten.
Buitendien bracht de openbare meening hem in verband met de
schitterende bladzijden, waarin Desmoulins zijn verontwaardiging over den gang van zaken had neergelegd. Voor de comitê's
ging het er dus om, deze beide mannen die een einde wilder
maken aan het bloedige bewind van enkele fanatici uit den weg
te ruimen. De gedachtengang van Robespierre groef dieper. Wreedheid was niet zijn doel, hoogstens een middel. Hij begreep heel
goed, dat de ware populariteit voor hem zou zijn die het yolk van
deze bloedige nachtmerrie kon bevrijden. Die rol had hij zich zelf
toebedacht, maar hij wachtte zijn uur af. Dat Danton hem die
taak uit de hand wilde nemen kon hij niet verdragen.
Danton liet zich zonder verzet gevangen nemen.
Desmoulins gooide de vensters open en riep om hulp tegen de
tyrannie, toen de soldaten kwamen. Daar niemand kwam helpen,
vroeg hij verlof eenige boeken te mogen meenemen. Hij koos de
Nachtgedachten van Young en de Overpeinzingen van Herney,
omhelsde vrouw en kind en volgde den troep.
Hun houding in de gevangenis was verschillend: Camille was terneergeslagen, somber, Lacroix eveneens, Philippeau bleef kalm en
gelaten, Danton toonde een stoicynische opgewektheid.
Het feit, dat zoo machtige persoonlijkheden nu ook achter slot
zaken, verwekte onder de andere gevangenen groote opschudding.
Iedereen kwam hen aangapen en het ontbrak niet aan spottende
opmerkingen. Iemand vroeg Danton, hoe hij ooit de dupe van
Robespierre had kunnen worden. Hij antwoordde:
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— Ja, ik had nooit kunnen denken dat die schoelje me zoo gauw
kon weggoochelen. Maar ten slotte is het beter geguillotineerd te
worden dan zelf te guillotineeren.
De Amerikaan Thomas Payne zat ook in het Luxembourg. Danton
gaf hem een hand en zei :
— Good day. Wat jij voor het geluk en de vrijheid van je land
gedaan hebt, heb ik tevergeefs voor het mijne geprobeerd. 1k
was minder gelukkig. Daarvoor sturen ze me naar het schavot.
Nu, vrienden, ik zal er welgemoed heen stappen.
In de Conventie waagde Legendre voor hen te pleiten :
—

Burgers, vier leden van deze vergadering zijn hedennacht

gevangen genomen. Da.arbij is ook Danton. De namen der anderen
ken ik niet. Wat doen hun namen er ook toe als ze schuldig zijn?
Maar, burgers, ik vraag, dat deze leden voor Uw rechterstoel gedaagd zullen worden, dat gij hen hooren zult, dat gij hen zult veroordeelen of vrij spreken. lk beken, dat ik niet gelooven kan aan Dantons schuld. Hij is even onschuldig als ik. Hij is gevangen. Zeker
vreesde men, dat zijn antwoorden de beschuldigingen tegen hem geuit
te niet zouden doen.
De vergadering was onder den indruk, onzeker. . . . Robespierre
beklom het spreekgestoelte:
—

Ik ben verwonderd over de ontroering die zich van U heeft

meester gemaakt. Moet ik hieruit afleiden, dat enkele mannen,
die ik intriganten moet heeten, over het vaderland zullen zegevieren?
Legendre schijnt de namen van de gearresteerden niet te kennen.
Zijn vriend Lacroix is een van hen. Waarom veinst hij dit niet te
weten? Omdat hij weet, dat men Lacroix niet verdedigen kan
zonder schaamteloosheid. Hij spreekt van Danton, omdat hij
zeker denkt, dat er aan dien naam een privilege verbonden is, Neen,
wij willen geen privileges, wij willen geen afgodsbeelden. Wij
zullen zien of de Conventie vermolmde afgodsbeelden zal weten neer
te halen, of dat zij zichzelf en het Fransche yolk zal verpletteren.
Wat voor voorrechten zou Danton bezitten? In weak opzicht is
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hij meer dan wij? 1k heb niet geaarzeld, Danton te offeren. Zijn
vrienderi hebben mij geschreven. Zij dachten, dat een oude band,
een verouderd geloof in valsche schijndeugden, mij zouden verhinderen mijn plicht te doen ter wille van de vrijheid. 1k verklaar
dat geen enkel van die beweegredenen indruk op mijn geest kunnen
maken.
De invloed dezer woorden was groot. Robespiere had handig
de Conventie en de besluiten der comite's tot elkaar gebracht.
Hij had de heftigen aangevuurd, de bezorgden gerust gesteld door
te zeggen dat het aantal schuldigen maar gering was.
Saint-Just voltooide het werk van Robespierre. Tusschen beider
woorden ligt het groote verschil van koude, berekenende eerzucht
en brandend fanatisme.
De verwoede conventieman die gezegd had: „de republiek is
geen senaat maar een deugd !" was oprecht in zijn haat tegenDanton
die nooit eigen fouten of zwakheden verborgen had. Met een
soort wilde dronkenschap wierp hij zich op zijn slachtoffer. Die
dronkenschap blijkt uit elke bladzijde van het rapport, waarin
waarheid en verdichting, laster en overtuiging onontwarbaar
dooreengemengd zijn. Zelfs werd het woord diefstal genoemd.
De woorden kwamen koud en scherp over zijn lippen. De leden
luisterden met gebogen hoofd als schooljongens naar de standjes
van den meester.
Deze nieuwe aanval van het Schrikbewind maakte allen machteloos. Geen stem verhief zich meer ten gunste van de beklaagden.
Legendre verloochende meer dan driemaal zijn leermeester en het
decreet werd aangenomen in fanatisme, blindheid en angst.
Den volgenden dag werd de acte van beschuldiging, een woordenrijke herhaling van wat St.-Just had gezegd, door Fouquier
Tinville voorgelezen.
Het tweede deel van de „Herinneringen over de Gevangenissen"
vertelt, welken indruk dit stuk op de gevangenen maakte:
Camille liep schuimbekkend van woede met groote stappen
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heen en weer, Philippeaux vouwde de handen en keek naar den
hemel, Danton lachte en maakte grapjes met Camille, toen vroeg
hij Lacroix:
—

En, Lacroix, wat zeg jij ervan?

—

Dat ik mijn haar zelf zal afknippen, voordat Sanson eraan

ko mt.
—

Het zal nog heel wat anders worden, als Sanson ons de

halswervels stuk slaat.
—

1k geloof, dat we niets moeten antwoorden behalve in tegen-

woordigheid van de comites
—

Je hebt gelijk. We moeten het yolk zien op to ruien.

De opwinding waar Danton op rekende bestond reeds. De arrestatie van Desmoulius en Danton had een diepe ontroering gewekt.
De tuinen van het Luxembourg waren vol. De menschen staarden
naar de getraliede vensters en de granieten muren.
Ook de vrouw van Camille was daar, haar zoontje op den arm.
Hij, in zijn cel, dacht aan de zijnen, begon het laatste nummer van
zijn „Vieux Cordelier", maar de slaap overmande hem. Hij werd
wakker en schreef een brief aan Lucille:

„De weldadige slaap heeft mijn ellende een oogenblik onder„broken. Men is vrij als men slaapt, dan voelt men zijn gevangen„schap niet. De hemel heeft medelijden met me gehad. Een oogen„blik geleden zag ik jou in mijn droom, ik omhelsde je en ook onzen
„kleinen jongen. 1k zag dat hij een oog verloren had en van verdriet
„daarover werd ik wakker. Het wordt al dag. Het is vijf uur. 1k
„hoor je niet en zie je niet, daarom ga ik je schrijven. 1k gooi
„het venster open : o die ijzeren tralies, o die eenzaamheid, o die
„gegrendelde deur, mijn kracht bezwijkt.... ik snikte, snikte en riep :
„Lucie, o Lucie waar ben je? Gisteren heb ik je moeder voorbij
„zien gaan. lk klemde mij aan de tralies vast. Ze had een zak„doek in haar hand. Ze had verdriet. Kom jullie beiden dikwijls
„en zoo dichtbij mogelijk. Dan kan ik je zien. Mijn liefste, in een
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„opzicht is het nu als in den tijd van onze eerste liefde: iedereen
„die met je gesproken had, interesseerde me. Gisteren vroeg ik den
„burger die je mijn laatsten brief gebracht heeft : heb je haar gezien?
„Hoe ziet ze er uit? 1k keek hem aan, zoo intensief, alsof er op
„zijn gezicht, aan zijn kleeren iets van jou gebleven was, iets ....
„ik heb een spleet ontdekt in den muur, ik heb liggen luisteren,
„hoorde zuchten. Ik waagde een paar woorden. Het was een zieke,
„die mijn naam vroeg. Ik noemde hem. — 0 mijn God, riep hij
„en ik herkende de stem van Fabre d' Eglantine. — Ja, ik ben Fabre,
„fluisterde hij, is de tegenrevolutie dan begonnen? .... Ik zie het
„lot dat me wacht. Adieu, mijn liefste, mijn Lucile, mijn Lulote, mijn
„ lieveling, zeg mijn vader goedendag. Je ziet in mij een slachtoffer
„van de barbaarschheid en de ondankbaarheid der menschen.
„Mijn laatste oogenblikken zullen je geen oneer brengen. Je ziet,
„dat mijn v000rgevoel juist was. 0, Lucille, ik was geboren om
„dichter te zijn, om de ongelukkigen te verdedigen, om jou gelukkig
„te maken. Ik had gedroomd van een republiek die iedereen ge„lukkig zou maken, ik heb nooit kunnen denken, dat menschen zoo
„wreed en zoo onrechtvaardig konden zijn. Ik weet dat ik sterven
„zal om mijn vriendschap met Danton. Ik ben mijn moordenaars
„dankbaar, dat wij samen mogen sterven. Wij sterven, omdat wij
„moed genoeg hadden de verraders aan te wijzen en de waarheid
„te zeggen. 0, mijn Lucile; leef verder voor onze kleine Horace,
„spreek hem over mij. Zeg, dat ik zoo van hem heb gehouden.
„Ten spijt van mijn ellende geloof ik, dat er een God is! Ik zal je
„eens terugzien, Lucile. Is de dood eigenlijk een ongeluk voor wie
„zoo gevoelig is, dat het zien van al die misdaden hem ongelukkig
„maakt? Vaarwel, liefste, vaarwel, mijn kind, Vaarwel, vader.
„Ik zie je voor me, Lucile, mijn armen omhelzen je, mijn hoofd zal
„tegen je schouder rusten. Ik ga sterven.”

13 Germinal verschenen ze voor het hof, dat met de grootste
zorg samengesteld was door de comitê's. De gezworenen waren
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uitgezocht, alleen zij die zich zelf de „soliden" noemden, die bewezen hadden met grof geschut tegen beklaagden te kunnen optreden. Trinchard, Renandin, de rechterhand van Robespierre,
de ex-markies Leroy de Montflabert, e.a. Herman presideerde.
Masson, Denisot, Foucault, Bravet zaten naast hem.
Om de beschuldigingen van Saint-Just te rechtvaardigen had
men enkele van kwade praktijken beschuldigde volksvertegenwoordigers erbij gehaald, o.a. Fabre d'Eglantine, omdat Robespierre beducht was voor de scherpte van diens pen.
Terwijl men steunde op de afpersingen, waaraan Lacroix en Danton zich gedurende hun tending in Belgie schuldig gemaakt zouden
hebben, trachtte men deze nooit bewezen aantijgingen in verband
te brengen met de zoogenaamde bedriegerijen van de anderen.
Herault de Sechelles was gearresteerd, omdat hij onderdak had
verleend aan een banneling.
Philippeaux wegens zijn heftige geschriften waarin hij het gedrag
van de agenten der republiek in de Vendee aanviel.
Daar zaten dertien beklaagden:
Georges Jacques Danton, vier en dertig jaar oud.
Camille Desmoulins, drie en dertig jaar, advokaat en letterkundige.
Pierre Philippeaux, vijf en dertig jaar.
Philippe Francois Fabre d'Eglantine, negen en dertig jaar, letterkundige.
Claude Bazire, negen en twintig jaar.
Francois Chabot, drie en dertig jaar oud, ex-kapucijner-monnik.
Marie Jean Herault de Sechelles, vier en dertig jaar, ex-advokaat-generaal aan het vroegere parlement van Parijs en lid van
het hof van cassatie.
Jacques Delauney, rechtgeleerde, alien lid van de Conventie.
Jean Diderecksen, een en veertig, gewezen landbouwer.
Marc Rene Sahuguet d'Espagnac, gewezen priester, leger-leverancier.
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Sigismund Junin Frey, zes en dertig jaar, leger-leverancier.
Emmanuel Frey, vier en dertig jaar.
Andre Marie Gusman, een en veertig jaar, genaturalizeerd Spanj aard, officier.
Na de gewone vragen, merkte Fouquier Tinville, dat er twee
vergeten waren:
Jacques Luillier, procureur-generaal bij het departement van
Parijs en Francois Joseph Westermann, veertig jaar, brigadecommandant.
Deze personen werden alsnog gehaald uit de Conciergerie.
Op de gebruikelijke vragen antwoordde Danton:
— Ik heet Danton, bekend genoeg bij de Revolutie. Mijn woning
zal weldra zijn in het niet, mijn naam zal leven in het Pantheon
van de geschiedenis.
Camille antwoordde:
— Ik ben drie en dertig jaar, gevaarlijke leeftijd voor revotionairen, de leeftijd van den Sans-culotte Jezus, toen hij stierf.
En Herault de Sêchelles:
— Mijn naam is Jean Marie, weinig bekend bij de heiligen, ik
had eens zitting in deze zaal, waar de parlementsleden mij verafschuwden.
Fouquier begon de voorlezing van zijn commentaren op het
rapport van Saint Just. Een enkel citaat moge een denkbeeld geven
van het geheel:
— Danton, je was voorstander van gematigde denkbeelden en
je krachtig lichaam scheen de zwakheid van je raadgevingen te
dekken. Je zei, dat al te strenge grondbeginselen te veel vijanden
zouden bezorgen. Banale bemiddelaar, al je redevoeringen begonnen
als een onweer en eindigden met een compromis tusschen waarheid
en leugen. Brissot en zijn vrienden waren tevreden met je. Je gaf
hun raad, zoodat je ze nog meer leerde veinzen. Je dreigde hen zonder
verontwaardiging en leerde hen de vrijheid te vernietigen, zich zeif
te sparen, om ons beter te bedriegen. „Haat kan mijn hart niet ver-
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dragen," zei je, en tegen ons: „Ik houd niet van Marat." Maar ben
je niet misdadig, omdat je de vijanden van je vaderland niet kon
haten? Je speelde den bemiddelaar, zooals Sixtus V den onnoozele
speelde om zijn doel te bereiken. Spreek nu voor de rechtbank
des yolks, jij die nooit spreken Wilde tegen de vijanden des vaderlands.
Je zag met afschuw de revolutie van 31 Mei. Herault, Lacroix en
jij eischten het hoofd van Henriot, die de vrijheid had gediend.
Heb je je niet verzet tegen de bestraffing van de Girondijnen?
Heb je Steingel niet verdedigd die de patriotten heeft laten worgen
bij de voorposten van het leger te Aken? Verdediger van alle misdadigers, je hebt nooit een woord gesproken ten voordeele van een
waren patriot. Je hebt Roland aangeklaagd, maar als een domkop,
niet als misdadiger. In zijn vrouw zag je niets dan een fijne geest.
Je hebt alle schanddaden met je mantel bedekt om ze beter te
verbergen.
Slechte burger, je hebt samengezworen, valsche vriend, voor
twee dagen sprak je nog kwaad van Desmoulins, jouw werktuig
dat je te gronde heb gericht. Minderwaardig mensch, je vergeleek
de openbare meening bij een prostituee, je noemde de eer lets
belachelijks, de meening van het nageslacht en de roem dwaasheden !
En verder over Desmoulins:
— Camille Desmoulins, aanvankelijk dupe en later medeplichtige, was evenals Philippeaux een willoos werktuig in de handen
van Danton en Fabre. Danton vertelde als een bewijs van Fabres
goedmoedigheid, dat hij begon te huilen, toen Desmoulins in een
artikel clementie vroeg voor de aristocraten en de Conventie het
hof van Tiberius noemde. Fabre huilde. De krokodil kan ook huilen.
Daar Camille zwak van karakter was, werd er op zijn trots gespeculeerd.
De dagen van misdaad zijn voorbij. Wee hem, die misdaad wil
verdedigen! Alles wat misdadig is moge te gronde gaan. Een repu-
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bliek wordt niet tot stand gebracht door gematigdheid, maar door
ijzeren strengheid. —
Om alle medegevoel bij het publiek te verstikken trachtte Fouquier de voor kort geeerde mannen in hetzelfde licht te stellen
als menschen voor wie men niets dan verachting koesterde. Dat
was de oude, welbeproefde taktiek die wederom goede diensten
bewees. Camille wilde protest aanteekenen.
—

Laat ze! zei Danton. Ze kunnen ons alleen maar dooden!

Als ze ons onteeren, zal ik spreken.
Philippeaux, Fabre, Lacroix, verdedigden zich zoo goed zij
konden. Maar vergeefs. Zij waren nu eenmaal zondebokken. Toen
Danton aan de beurt kwam, werd het doodelijk stil in de zaal.
Het was of alles anders werd: de rechters schenen de beklaagden,
de beschuldigde rechter. De gezworenen bogen het hoofd tegenover
den stormwind van Dantons welsprekendheid.
— Mijn stem die ik zoo tallooze malen heb laten hooren voor de
goede zaak van het yolk, zal zonder moeite alien laster ontzenuwen. De lafaards die mij aanvallen durven dat niet in mijn gezicht te doen. Laat ze opkomen en weldra zal ik ze bedolven hebben
onder smaad en schande die hun deel behooren te zijn. Hier is mijn
hoofd dat instaat voor alles. Mijn leven is me tot last, ik verlang
ervan bevrijd te warden!
Herman valt hem angstig in de rede, met de opmerking dat de
vermetelheid het teeken is van de misdaad, en kalmte van de
onschuld.
—

Zonder twijfel is de persoonlijke vermetelheid of te keuren.

Maar die heb ik mij niet te verwijten. De nationale durf evenwel
waarmec ik zoo dikwijls de nationale zaak heb gediend is geoorloofd, is noodzakelijk. — Ben ik meester over mijn verontwaardiging, als ik zoo diep en onrechtvaardig beleedigd wordt, kan men
van een revolutionair als ik ben een koel-kalme verdediging verwachten? Bij een revolutie zijn mannen van mijn slag onbetaalbaar;
op hun voorhoofd staat het genh: der revolutie onuitwischbaar
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gegrift. En jij, Saint-Just, zult rekenschap hebben of te leggen aan
het nageslacht van den laster dien je den besten vriend des yolks
aandoet.
Herman viel hem weer in de rede. Hij was bang, dat Danton
ook tegen Robespierre zou uitvaren. Hij verzocht hem zich te matigen in zijn eigen belang.
Eenige oogenblikken hield Danton zich nu aan de punters van
Saint Just, maar weldra liet hij zich weer geheel gaan :
—

Als ik mijn aanklagers uitdaag, dan doe ik dat in voile be-

wustzijn. Laat ze maar voor den dag komen en ik zal ze in het
niets terug stooten, waaruit ze nooit hadden moeten opkomen. Gemeene bedriegers, verschijnt en ik zal jullie het masker afrukken
waarachter je je voor het openbaar oordeel verbergt.
Het yolk trilde, alle harten kiopten sterker, zoowel binnen als
buiten de zaal, want het geluid van zijn stem drong door de open
vensters naar buiten.
De rechters waren verpletterd. Herman belde en hamerde.
—

Hoor je me niet? riep hij.

— De stem van een mensch die zijn eer en zijn leven verdedigt
is sterker dan het geluid van jouw bel!
Het woord werd hem ontnomen, Herman ging het scherpe pamflet
voorlezen dat Camille geschreven had over de wet op de verdachten.
Deze ontkende zijn auteurschap niet.
Lacroix vroeg de getuigen te hooren. Deze konden toch niet
verdacht zijn, daar ze uit het midden der Conventie voortkwamen.
Fouquier antwoordde onbeschaamd, dat de Conventie in haar
geheel hem in staat van beschuldiging had gesteld en dat het dus
niet aanging getuigen a dëcharge te benoemen uit dit lichaam.
Het proces nam een onaangename wending voor de aanklagers.
Den volgenden dag was Danton weer aan het woord met een energie
die groeide naar mate de zittingen langer duurden. Men merkte
dat hij de volksmassa met zich meenam.
Goedkeurend gemompel dat op het punt. stond in toestemmend
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juichen over te gaan vergezelden zijn krachttermen. De gezworenen,
de rechters, ieder begon te beven.
— Het is onmogelijk hun getuigen te weigeren, zei Naudin.
De zitting werd opgeheven.
Fouquier liep naar de comae's, Herman naar Robespierre, die
zijn deur op slot hield, sluwe vogel als hij was.
Ten einde raad stelden Herman en Fouquier een brief op, waarbij
de tusschenkomst van de Conventie werd ingeroepen bij het minste
ongewenschte spektakel van Danton of zijn vrienden. Verder
besloot men dien nacht de groeiende opgewondenheid in de stad en
in de gevangenissen uit te buiten als een samenzwering.
Van hun zijde voelden de beklaagden vaster grond onder de voeten.
Ze begrepen dat het oordeel van het yolk gunstig was. Bij het begin
van de volgende zitting eischten zij op heftigen, bevelenden toon het
oproepen hunner getuigen.
Een groot tumult van de rijen toehoorders vergezelde hun kreten.
Men schreeuwde, riep, vloekte.
Dit oogenblik had Fouquier Tinville afgewacht. Hij nam den
bewusten brief uit zijn dossiers en las den inhoud met luide stem
voor, nadat hij verklaard had hem door te zullen zenden naar de
Conventie:
„Een vreeselijk onweer woedt sedert de zitting begonnen is.
De beklaagden gedragen zich als waanzinnigen en eischen dat als
getuigen a decharge gehoord zullen worden de Conventie-leden
Simon, Courtois, Laignelot, Panis, Friron, Lindet Calon, Merlin,
Gossuin, Legendre, Robin, Goupilleau, Lecointre, Brival en Merlin
van Thionville. Zij beroepen zich op het yolk wegens de beweerde
weigering onzerzijds. Niettegenstaande de vastheid van den voorzitter en van het geheele hof wordt de geregelde gang van zaken
verstoord door hun aanmatigend optreden en zij verklaren dat
zij niet zullen ophouden, aleer hun getuigen zijn gehoord. Wij verzoeken U ons te willen meedeelen, hoe wij ons in deze aangelegenheid moeten gedragen, daar de rechtsreglementen ons geen middel
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aan de hand doen dat een weigering zou kunnen motiveeren."
Tegelijkertijd kwamen er berichten binnen over ongeregeldheden
in de gevangenissen.
Er bestaan hierover twee lezingen, volgens de eene zou de opstand
in het Luxembourg geheel het werk zijn van door de politie betaalde
opruiers, volgens de andere was er werkelijk het begin van daadwerkelijk verzet geconstateerd, door Lucile in het leven geroepen.
Daar Robespierre haar niet wilde ontvangen, zou ze besloten
hebben onder het yolk te gaan en zoo de vrijlating harer helden
of te dwingen. Ze had met Dillon gesproken die ook gevangen zat,
had hem voor haar zaak gewonnen, maar deze had een zekere
Laflotte in vertrouwen genomen, die de beweging had aangebracht.
Met deze stukken gewapend besteeg Saint- Just het spreekgestoelte :
— De openbare aanklager heeft meegedeeld dat door de opstandige beweging onder de beklaagden de debatten der gerechtigheid
zijn opgeschort tot dat de Conventie maatregelen genomen zal
hebben. Maar welke onschuldige heeft ooit verzet aangeteekend
tegen de wet? Er zijn andere bewijzen van hun onschuld noodig dan
hun onbeschaamdheid. Zij bekennen hun misdaden door zich tegen
de wet te verzetten.
En dan ontwerpt hij een fantastisch tafereel van de gevaren
waarin het vaderland verkeert, hij bestempelt de beklaagden als
de aanstichters van de samenzwering in de gevangenissen, waarvan
het verslag wordt voorgelezen en de Conventie neemt het volgende besluit :
„De Nationale Conventie, gehoord de rapporteurs van de Comites
van Openbaar Welzijn en Openbare Veiligheid, beslist dat de
revolutie rechtbank voort zal gaan met de instructie betreffende
de samenzwering van Lacroix, Danton, Chabot c.s., dat de president
van alle middelen die de wet hem toestaat zal gebruik maken om
zijn gezag en dat van het hof te doen eerbiedigen en om elke poging
tot verstoring van den goeden gang van zaken van de zijde der
beklaagden te onderdrukken.
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Besluit verder, dat ieder beklaagde die zich verzet tegen de rationale justitie of haar beleedigt, onmiddellijk van de verhandelingen
zal worden buitengesloten."
De voorlezing van de verraderlijke verklaringen van Laflotte had
Desmoulins tot wanhoop gebracht. Er stond in, dat zijn vrouw
Dillon duizend daalders geboden had om de menschen op de
tribunes te winnen. Hij begreep, dat dit het doodvonnis beteekende van haar die hij boven alles lief had.
— Nu willen ze ook mijn vrouw vermoorden, de monsters !
riep hij.
Danton springt op een bank. Met heftige, kort uitgestooten zinnen
wendt hij zich tot het geweten van rechters en gezworenen. Hij
vervloekt de tyrannen en den sluier der toekomst verscheurend,
roept hij uit :
— Gemeene Robespierre, het schavot zal ook jou opeischen, je zult
niet ongestraft van je overwinning genieten. Je zult me volgen !
Dan richt hij zich tot het yolk en vraagt of het die onrechtvaardigheid zal dulden. Lacroix zegt :
— Laten ze ons maar vermoorden. We hebben genoeg geleefd om
roemvol te sterven!
Het yolk mort, is onrustig.
Herman dreigt.
Camille scheldt hen heftig uit, terwiji hij zijn verdedigingsrede
verscheurt.
Dan staat Fouquier Tinville op en eischt toepassing van het
decreet der Conventie. De rechtbank beslisse, dat de beklaagden
buiten de debatten worden gesloten. En op bevel van Herman verschijnen de gendarmen om hen weg te leiden.
Dit gaat niet gemakkelijk.
Danton staat op zijn bank, vuurrood in het gezicht, bruit, Lacroix overstelpt Fouquier met scheldwoorden, Desmoulins kiemt
zich vast aan de leuning en verdedigt zich met alle kracht. Fabre
d' Eglantine roept :
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— Dood aan de tyrannen! Dood aan de tyrannen!
Eindelijk gelukt het, hen uit de zaal te krijgen. Zij verdwijnen
in de donkere gangen. Een somber dreigend zwijgen hangt nu over de
zaal der Vrijheid. Niemand durft het te verbreken.
Rechters, president, gezworenen zien elkander aan, doodsbleek,
verstard.
Eindelijk begint Fouquier: of de gezworenen voldoende ingelicht zijn.
Zij verklaren : ja, en trekken zich in de raadskamer terug.
Te drie uur 's nachts komen ze terug en spreken het schuldig
uit tegen alle beklaagden, uitgezonderd Luillier.
Het gerechtshof veroordeelt hen ter dood.
En Fouquier stelt voor, dat hun het vonnis in de gevangenis zal
worden meegedeeld, gezien hun heftig gedrag gedurende de zitting.
Aldus wordt besloten.

XIII.
DANTONS DOOD.
Dagboek van den beul.
16 Germinal. Volgens order van den burger Fouquier bleef ik
gisteren in het gerechtshof. In de zittingszaal was het zoo vol,
dat ik geen plaats kon vinden. Van morgen begaf ik mij naar de
Conciergerie. Toen ik binnentrad, klopte mij een gendarm op den
schouder en zei :
— Je hebt groot wild vandaag. Ze zijn allemaal veroordeeld.
Er was al yolk bij Richard, zeker om ze te zien vertrekken. Die
lui hadden daar den nacht doorgebracht, want de poort was nog
gesloten.
Ik ontmoette den griffier Robert Wolff die mij mee naar boven
nam. In de griffierskamer zat Ducray te schrijven, Fabricius Paris
liep op en neer. Hij was bleek tot in de lippen, had rood-bekreten
oogen. Ducray vroeg hem:
— Wil je teekenen?
— Nee, neen, nog eens neen. Liever hak ik me de hand af. Ik
ga weg.
Ik zag hem weggaan, de oogen vol tranen.
Hij was een groot vriend van Danton. Fouquier, een neef van
Desmoulins, kent dergelijke gevoeligheden niet.
Ik werd in het bureau van Fouquier geroepen. Daar waren heel
wat burgers.
Lescot Fleuriot deed het woord. Hij zei, dat de veroordeelden
zich wel verzetten zouden tegen de uitvoering van het vonnis.
Daarom zouden ze mij e'en voor een worden uitgeleverd.
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lk moest hen onmiddellijk grijpen en knevelen, goedschiks of
kwaadschiks, een sectie gendarmes stond tot mijn beschikking.
lk had drie karren, Lescot vond twee voldoende. Coffinhal wilde
er maar een. In geval van opruiing zouden de militairen gemakkelijker een kar omsingelen dan twee of drie.
Het voorportaal stond vol soldaten en kanonniers van het
revolutionaire leger. Een dikke haag van militairen was opgesteld tot op straat.
Het eerst verscheen Chabot, zeer teneergeslagen en moeizaam
loopend, hij had vergif genomen. Het verontrustte hem alleen te
zijn, hij fluisterde: en de anderen?
Hij werd gebonden en zijn haar geknipt.
Then kwam Bazire. Chabot liep hem tegemoet, hield hem zijn
gelaat toe en zei :
— Mijn arme Bazire, nu zul je sterven door mijn schuld.
Bazire omhelsde hem zonder een woord van verwijt.
Nu verschenen achtereenvolgens Frey en zijn broeder, Delauney,
Espagnac, Dideriksen. Men las hun het vonnis voor en gaf ze toen
aan mij en mijn knechten over. Vervolgens Philippeaux, Lacroix,
Westermann, Fabre d'Eglantine. Deze laatste vroeg Fouquier te
spreken. Toen hij vernam dat dit onmogelijk was, werd hij boos,
stampte met den voet op den grond en riep:
— Het is niet genoeg, me te vermoorden, ze moeten me ook nog
bestelen!
lk protesteer openlijk tegen de gemeenheid van die booswichten
van het comae. Ze hebben me een comedie ontstolen, die niets
met het proces te maken heeft.
Hij sprak nog, toen we een groot kabaal hoorden in de gang.
Het was de stem van Danton. Iedereen zweeg. Men kon niet alles
verstaan, omdat hij zoo snel sprak en zoo opgewonden. Soros leek
het een gebrul.
Een oogenblik hoorden we:
— Je vonnis dat lap ik aan mijn laars. Ik wil het niet hooren.
Belden van Parijs. II.
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Het nageslacht zal ons revolutionairen oordeelen.... Mijn naam
komt in het Pantheon, die van jullie aan de galg!
Telkens viel hij Ducray in de rede die zich niet verstaanbaar
kon maken.
Eindelijk kwam hij, getrokken en geduwd door de gendarmen,
het voorportaal binnen. Zoodra hij zijn geboeide makkers en
ons allemaal in het oog kreeg, scheen hij plotseling niet langer
dezelfde man. Hij kreeg lets onverschilligs en kouds over zich,
liep naar mij toe, ging op een stoel zitten, rukte zijn boord los en
zei tegen mij:
—

Doe je plicht, burger Sanson.

Ik behandelde hem persoonlijk. Hij had hard haar. Terwijl ik
bezig was, sprak hij onafgebroken door:
—

Dit is het begin van het einde. Nu worden de vertegenwoor-

digers van het yolk in groepjes onthoofd.... maar verenkeling is
geen kracht. Comites geleid door een Couthon zonder beenen —
door een Robespierre.... als ik ze mijn beenen kon nalaten, zou
het misschien nog eenigen tijd kunnen duren.... maar nee....
en Frankrijk zal ontwaken in een moeras van bloed en....
En even later:
—

We hebben onze taak volbracht, nu willen we gaan slapen.

Herault en Camille werden samen binnengebracht. De eerste
scheen onverschillig, Camille weende en sprak over zijn vrouw en
kind. Zoodra hij ons zag werd hij wild. Hij wierp zich op de knechts,
sloeg en schopte. Zijn kleeren scheurden in de worsteling, de soldaten moesten helpen. Vier mannen moesten hem vasthouden
toen zijn haar afgeknipt werd. Hij vocht als een krankzinnige.
Zijn vrienden trachtten hem te kalmeeren. Danton zei :
—

Laat die mannen toch hun werk doen! Waarom wil je je

vergrijpen aan de knechten van de guillotine? Zij doen hun plicht,
doe jij de jouwe!
Maar hij begon weer te huilen en riep:
—

0, mijn Lucile, mijn Lucile!
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Eindelijk waren ze gereed. Ducray gaf het teeken tot vertrek.
Elke gevangene tusschen twee soldaten en de gendarmen in gelid
om hen heen.
Ze werden over de karren verdeeld. Danton stond vooraan,
achter mij.
Toen de kar zich in beweging zette, riep hij:
—

De verdoemde beesten, ze zullen schreeuwen „Leve de Repu-

bliek" als we voorbij komen. Over twee uur heeft de Republiek geen
kop meer.
Sabre klaagde weer over zijn comedie. Danton riep hem lachend
toe:
—

Jij treurt over je verzen. Wacht maar, over acht dagen zal

je meer wormen voortbrengen dan je lief is! — en wij oak. (fransch

vers =

verzen en wormen).

Camille begon opnieuw:
—

Ken jullie mij niet? Op mijn bevel is de Bastille gevallen.

Ken jullie mij niet? Ik ben de eerste apostel der vrijheid. Hulp.
Hulp! Volk van den 14den Juli! Laat mij niet vermoorden!
Hoongelach was het antwoord.
Zijn woede verdubbelde. Ik was bang, dat hij zich onder de wielen
van de kar zou werpen. Mijn knechten moesten hem vasthouden.
Toen hij zag, dat het yolk niets voor hem deed, riep hij Philippeaux
toe:
—

Hou je maar stil. Dacht je dat vuile canaille te ontroeren?

En Lacroix antwoordde:
—

Houd je gemak. Tracht hun respect in te boezemen in plaats

van medelijden!
Voor een café zat een burger en scheen den stoet uit te teekenen.
De veroordeelden herkenden hem, hieven de hoofden op en riepen:
—

David! David!

Danton schreeuwde:
—

Zit je daar, lakei! Ga aan je meester zeggen hoe de soldaten

der Vrijheid sterven!
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Lacroix schold hem voor verrader. David ging kalm voort met
teekenen.
Tot bij het schavot bleef Danton dezelfde. Toen hij de guillotine
in het oog kreeg, werd hij blee p en ik zag tranen in zijn oogen.
Hij merkte dat ik naar hem keek, en duwde me op zij:
—

Heb jij geen wijf en geen kinderen? vroeg hij.

—

Ja, antwoordde ik.

—

Nu dan, ik ook. Als je aan die denkt word je weer mensal.

En zachter, met gebogen hoofd:
—

Ik zal jullie niet meer zien. Mijn kind, mijn kind, dat ik heele-

maal niet zien zal....
(Zijn vrouw was zwanger toen hij stierf),
Hij schudde zijn hoofd, als wilde hij zich van een gedachte bevrijden, een gewonde leeuw die een pij1 uit zijn lichaam rukken wit.
—

Danton, niet zwak zijn, hoorde ik hem zeggen.

Delauney, Chabot, Bazire, Frey, Gusman waren de eerste slachtoffers. Toen Camille op het platform verscheen, kwam hij voor mii
staan en vroeg, of ik hem een laatsten dienst wilde bewijzen. 1k had
geen tijd hem te antwoorden, maar hij zag aan mijn gezicht, dat ik
toestemde. Hij gaf me een vlok haar om die aan de moeder van
zijn vrouw te brengen. Hij schreide bij die laatste woorden en ik
stond op het punt hetzelfde te doen.
Op dit oogenblik ging het mes omhoog van Chabots nek. Het
droop van zijn bloed. Camille zag het, hij fluisterde: dank, dank,
sloeg zijn oogen naar den hemel en liet zich op de plank binden,
ik gaf het teeken, en het mes viel weer....
Fabre, Lacroix, Westermann, Philippeaux volgden.
Westerman riep:
—

Leve de Republiek!

Fabre mompelde:
—

Laten we weten te sterven.

Maar hij had groote moeite zijn gevoel meester te worden.
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HerauIt de Sechelles klom omhoog en Danton ging met hem mee
zonder eenig bevel of te wachten. Niemand waagde het zich te
verzetten. De knechten hadden Herault al gegrepen, toen Danton
hem kwam omhelzen. H6rault werd op de plank gebonden, voordat
hij afscheid kon nemen van zijn vriend.
Danton riep:
— De idioten. Onze hoofden ontmoeten elkaar toch in de nand.
Hij zag zijn vriend sterven met een koelbloedigheid die niet
van deze wereld is. Geen spier op zijn gezicht verroerde.
Hij scheen den doodsangst, maar ook den dood te tarten.
Het mes was nauwelijks gevallen, of hij kwam naar voren. Ik
hield hem tegen, het lijk moest eerst worden weggehaald, het halsblok schoongemaakt. Hij haalde de schouders op:
—

Een beetje meer bloed of minder aan je machine, wat komt

dat er op aan? Vergeet vooral niet, mijn hoofd aan het gepeupel
te laten zien. Zoo'n kop zien ze niet alle dagen.
—

Leve de Republiek! werd er geroepcn, toen men zijn hoofd

ronddroeg over het schavot. Maar het klonk gesmoord en niet verder
dan in de onmiddellijke nabijheid....
Het kerkhof van de Madeleine, waar de koning, de koningin en
de Girondijnen rusten, is gesloten. De vijftien lijken van de Dantonisten zijn dezen nacht naar het kleine kerkhof in den Ouden Tuin
de barriere van Monceaux gebracht.
Om zes uur ging ik naar het gerechtshof om instructies voor den
volgenden dag te halen. Aan Riviere bracht ik rapport uit.
Op weg naar huis ontmoette ik op de brug eenige leden van de
jury, die me vroegen hoe Danton gestorven was. Ik vertelde wat ik
beleefd had.
— Dat wil ik wel gelooven, viel Langlois me in de rede, hij was
dronken als een Pruis!
Ik verzekerde, dat hij niet meer dronken was dan ik zelf.
Toen scholden ze me uit en lieten mij staan.

XIV.
TWEE VROUWEN.
Lucille Desmoulins.
Charles Henry Sanson kweet zich van zijn belofte aan Camille:
hij bracht den haarlok naar het huis van Duplessis, Camille's schoonvader, in de Rue des Arcs. Hij wilde zich niet bekend maken en
gaf zijn pakje of aan een dienstbode met het verzoek het namens
Camille Desmoulins aan de burgers Duplessis te overhandigen.
Hij was nog geen straat verder of de burger Duplessis kwam hem
achterop. Hi; wilde meer weten, Sanson volgde hem in zijn woning.
Het was een nauwe straat, waar ze niet naast elkander konden
loopen, Maar de kamers waren goed gemeubeld.
In een hoek stond een wieg met een schreiend kind.
— Hun zoon, zei de oude man met trillende stem. Hij nam het
kind op zijn arm en kuste het. Toen dekte hij het zorgvuldig weer
dicht.
— Was U erbij? Hebt U gezien? vroeg hij.
Sanson knikte.
— En .... als een man, he, als een echte republikein, he?
— Zijn laatste woorden golden haar die hij lief had.
Plotseling barstte Duplessis in snikken uit :
— Lucile, mijn arme Lucile, mijn kind! Zullen ze met haar net
zoo doen als met hem? Twee kinderen dood, is dat niet te veel
voor een ouden vader ! Voor een moeder .... Men denkt dat men
een filosoof is, mijnheer, dat de rede ons heeft gesterkt tegen
de idee der vernietiging. Maar wat beteekent filosofie, als het om
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ons eigen kind gaat? Als we niet bij machte zijn het te verdedigen,
er voor te vechten .... Mijn God, te denken, dat we niet haar laatsten adem zouden mogen opvangen, dat zij een langen, langen
doodstrijd hebben zal, terwij1 wij hier zitten, werkeloos, machteloos....
dat zij misschien niemand hebben zal, zooals Camille, om haar
laatsten groet over te brengen, behalve dien vervloekten beul, die
haar vermoorden zal ....
Sanson voelde een rilling over zijn rug gaan. De vader liep door
de kamer met wilde oogen, de vuisten gebald, vertrokken lippen.
En de beul, ontdaan, beschaamd, vond geen woord tot troost,
geen woord dat hoop zou kunnen geven ....
Op dat oogenblik kwam een vrouw binnen, een vijftig jaar oud,
maar nog mooi en gezond. Wanhoop stond op haar gezicht. Ze
viel Duplessis in de armen en snikte :
— Verloren, ze is verloren! — Over drie dagen moet ze verschijnen
voor het gerechtshof.
Het was Lucile's moeder. Sanson vluchtte weg, de gedachte herkend te worden door die vrouw wier dochter hij binnen enkele
dagen zou moeten dooden joeg hem weg uit het huis, alsof hij er
een misdaad had begaan.

Den 24sten Germinal was het proces afgeloopen, om vijf uur des
middags Lucile's leven en smart voorgoed voorbij.
Toen ze in de Conciergerie kwam, ontroerde ze iedereen door haar
wanhoop. Een oogenblik dacht men, dat ze krankzinnig was en
menigeen hoopte, dat haar daardoor het schavot bespaard zou
blijven. Maar de zekerheid Camille te zullen weerzien gaf haar het
verstand terug. Ze antwoordde met groote scherpte en helderheid
van geest. Haar zaak ware veel eerder afgehandeld geweest, als
men niet tegelijkertijd de saamgezworenen van de Luxembourggeschiedenis en de partijgenooten van Hebert, Vincent en Rousin
was gaan berechten. Er zaten vijf en twintig beklaagden in de banken, van wie er negentien werden veroordeeld en terecht gesteld.
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Burger Chaumette, schrijver en agent bij de Parijsche Commune
verloochende zijn naam als filosoof niet. Hij droeg zijn lot met groote
vastberadenheid. Maar het yolk is even wankelbaar en vergeetachtig onder de republiek als onder het ancien regime. Vier maanden geleden gold hij voor een beroemdheid in Parijs, vreemdelingen
kwamen naar zijn colleges luisteren. Dien dag beantwoordden zij
zijn woorden met gejoel.
Lobel gedroeg zich heel anders. Met het ongeluk was ook zijn
geweten ontwaakt. Hij hield niet op den God, dien hij verloochend
had aan te roepen. Hij had gebiecht bij den burger Lothringer,
zijn gewezen biechtvader, die zelf geweigerd had zijn geloof af te
zweren. De voormalige bisschop knielde neer en smeekte met luider
stem vergiffenis voor het schandaal dat hij verwekt had. Hij wilde
Chaumette de les lezen, maar deze viel hem kortweg in de rede met
de woorden:
— Sterf in je geloof, ik zal sterven in het mijne. Als er een God
is, zal hij me de fouten kunnen vergeven die in goede trouw zijn
begaan. Hij zal me nooit een leugen uit angst vergeven.
De burgeres Desmoulins benutte de weinige oogenblikken die
haar na het vonnis restten met zich te tooien als voor een tweeden
huwelijksdag. Zij was evenals de weduwe Hebert in de portiersloge gebracht om daar het oogenblik van vertrek af te wachten.
Daar haalde Sanson beide vrouwen af. De weduwe Hebert schreide,
Lucile glimlachte. Zij omhelsde herhaaldelijk de vrouw van Camille's
meest verbitterden vijand en trachte haar te troosten.
Toen ze in de kar zou stappen, kwam Dillon bij haar staan.
Ze betreurde het, dat zij de oorzaak was van zijn dood. Hij antwoordde, dat haar proces maar een voorwendsel was, toonde
zich geroerd over den dood van zoo'n mooie en jonge vrouw. Zij
viel hem echter in de rede:
— Kijk mij eens goed aan. Ziet mijn gezicht er uit als dat van
een vrouw die troost noodig heeft? Sedert acht dagen heb ik maar
een wensch, Camille weer te zien. Deze wensch wordt vervuld.
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Als ik de mannen die mij veroordeelden niet haten moest, omdat
ze den besten en edelsten der menschen hebben gedood, dan zon
ik hen zegenen voor den dienst dien ze me vandaag bewijzen.
Daarop nam ze afscheid van Dillon met de opgewektheid waarniee men een vriend goedendag zegt tot den volgenden dag.
Dillon zat in de eerste kar. Lucile in de tweede met Grammont,
vader en zoon, Lacroix, Lapalu, Lasale en de weduwe Hebert.
Onderweg praatte ze met de beide laatste lotgenooten die nog erg
jong waren, vier- en zes en twintig. Haar gesprek was zoo opgewekt
dat alien meer dan eens glimlachten. Aileen de weduwe van Hebert
schreide zonder ophouden en de beide Grammonts kibbelden,
de zoon verweet den vader de oorzaak van zijn dood te zijn en begon
hem zelfs uit te schelden.
— Mijnheer, zei Lucile, men zegt dat U Antoinette beleedigd
hebt, toen ze dezen zelfden weg ging. Dat verwondert me niet. Maar
u had goed gedaan een beetje van uw overmoed te bewaren voor die
andere majesteit die ons wacht, de Dood.
De jonge Grammont antwoordde met grofheden. Zij wendde zich
van hen af.
Toen het haar beurt was, beklom ze dapper de treden van het
schavot, nauwelijks bleeker dan gewoonlijk. Evenals Adam Lux
ging ze, in de overtuiging dat een geliefde ziel haar wachtte op den
anderen oever.
Dillon riep :
-- Leve de koning!
Vader Grammont wilde zijn zoon omhelzen, maar de zoon
weigerde.

Sedert Dumas Herman als voorzitter was opgevolgd, vielen de
vonnissen nog sneller en grooter in aantal. Dagelijks werden gemiddeld vijf en twintig personen onthoofd.
Op 1 Floreal (Mei) teekent Charles Henry aan:
Het hof

heeft in naam

der Revolutie hen die tot nog toe zelf
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rechters waren ter dood veroordeeld en ik heb vandaag dezelfde
overheidspersonen onthoofd, Wier vonnissenen ik uitvoerde. 1k
voelde mij diep getroffen, toen ik hen zag voorbijkomen. Vijf en
twintig leden van het parlement en van provinciale gerechtshoven.
Daar liepen ze, de presidenten voorop, ernstig en plechtig, als ging
het naar een ceremonie.
Het woord „Gerechtigheid" heeft iets verhevens dat zich meedeelt
aan hen die geroepen zijn gerechtigheid uit te oefenen.
Toen zij in de zaal der dooden stonden te wachten, bleef ik een
oogenblik in gepeins verzonken tegenover den president Bochart,
die zijn handen ophield om gebonden te worden. Hij zag mijn
aarzeling en zei :
— Doe wat de wet beveelt. Ook de onrechtvaardige wet is wet.
Ook in de karren, ook tegenover de guillotine dezelfde houding,
geen tranen, geen kreten, geen klachten, geen verwijten, geen
groote woorden. Zij stierven met de serene fierheid van de oude
Romeinen, de Dalliers wachtend op hun curulische zetels ....
En zoo gaat het voort. Bladzijden lang niets dan data en namen
en het altijd verschillende relaas van stervensnood of stervenstrots, angst, berusting, hoogmoed, uitdaging of wanhoop. Honderden
menschen onthoofd uit naam van de Vrijheid, de Gelijkheid en
de Broederschap.
Madame Elizabeth.
Het was 20 Florial toen de zuster van Lodewijk XVI naar de Conciergerie werd gebracht. Zij zag er bleek en mager uit en zou dien
nacht door Fouquier Tinville verhoord worden.
Den 21sten verscheen ze voor het hof. Er liepen allerlei geruchten
over dit proces. Volgens sommigen had Robespierre haar verklaard, dat zij de troon harer voorvaderen beklimmen kon, als ze
zijn hand aannam. Ze had hem verontwaardigd weggejaagd en dat
zou de oorzaak van haar dood zijn.
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Men moest wel heel nalef zijn om zoo iets aannemelijk te achten.
Robespierre was een man van te groote scherpzinnigheid, dan dat
hij een dergelijke dwaasheid zou begaan. Volgens anderen zou hij
zich in de comites hebben verzet tegen dit proces, dat geenerlei
uitwerking kon hebben en volkomen redeloos was. In elk geval
gedroeg Dumas, de president, zich uiterst correct tegenover haar.
Haar hooding was heel anders als die van Marie Antoinette.
Deze laatste, hoog, trotsch, voornaam, met een vasten blik, was
altijd door koningin gebleven.
Madame Elisabeth leek een heilige, afgedaald uit het paradijs,
met haar zachten glimlach, haar omsluierde oogen, die gedurig
naar omhoog zochten, zelfs toen Fouquier haar beschuldigde van
medeplichtigheid aan de complotten van haar familie en allerlei
beleedigende woorden gebruikte.
Zij antwoordde kaim, toen haar gevraagd werd, waarom zij haar
broeder had vergezeld op zijn vlucht naar Varennes.
—

Het was mijn plicht hem niet te verlaten. Ik moest hem

helpen.
— Ge hebt een actief aandeel genomen aan de actie van de lijfgarden en de Vlaamsche regimenten.
—

Ik weet niet of er een actie heeft plaats gehad. Ik verklaar

daarvan niets geweten te hebben.
—

Ge kunt niet loochenen, dat ge in uw ijver de vijanden des

yolks ter wille te zijn, de voor de patriotten bestemde patronen
hebt helpen veranderen, zoodat ze een grooteren kans op dooden
hadden.
— Alle feiten die mij te laste worden gelegd zijn zoo onwaardig,
dat ik me daarmee niet zou willen bezoedelen.
— De antwoorden van Marie Antoinette in haar proces zijn zooveel getuigenissen tegen U.
—

Dat kan ik noch beoordeelen, noch gelooven.

—

Ge hebt de wonden van de Nationale Gardes verbonden ge-

durende het straatgevecht met de mannen uit Marseille.
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— lk heb niet geweten, dat mijn broeder iemands dood bevolen
had. Wanneer ik een gewonde geholpen heb, dan is dit uit menschlievendheid geschied. 1k heb niet eerst gevraagd hoe ze aan hun
wonden kwamen. 1k reken mij dit niet als een verdienste aan, maar
ik kan er ook geen misdrijf in zien.
Aangezien een complot nooit door een alleen op touw wordt
gezet, werden er drie en twintig personen bijgehaald.
Binnen een half uur waren die allemaal schuldig bevonden en
ten doode opgeschreven.
Sanson schrijft over de laatste oogenblikken van Elisabeth:
Desmorets bracht mij het bevel, alle veroordeelden in het proces
van Madame Elisabeth onmiddellijk te executeeren.
Richard vertelde me, toen ik in de Conciergerie kwam, dat
mevrouw Elisabeth erg had geinformeerd naar bijzonderheden over
Marie Antoinette gedurende haar gevangenschap. Deze hadden
haar zoodanig ontroerd, dat ze haar eigen zaak geheel vergeten
scheen en in de herinnering leefde.
Ik vond haar zitten met loshangende haren, de laatste toebereidselen schijnbaar zonder eenig bewustzijn afwachtend. Ze had
een gebedenboek in de hand. Het haar was kastanjebruin, heel
lang, rijk-golvend. Toen ik haar handen nam om ze te binden, maakte
ze het teeken des kruises. De tint van haar gezicht was erg bleek,
waardoor de lichtheid der blauwe oogen vreemd-glanzend uitkwam.
Op mijn verzoek begaf ze zich naar de wachtzaal. Alle aanwezige
veroordeelden groetten haar, zij groette kalm terug en sprak fluisterend met de Lomeni 6. Na dit gesprek dat enkele minuten duurde,
boog ze het hoofd, de Lomeni 6 prevelde een gebed, zeker een absolutie, want hij is bisschop geweest.
Om vier uur was het vertrek. Madame Elisabeth stond in de
eerste kar met de beide de Lomeni es, den bisschop en den gewezen
minister, de weduwe Senozan, Montmorin, Sourdeval en Dressy
de Chamillon.
Daar zij beschouwd werd als het hoofd der samenzwering, moest
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haar hoofd het laatst valle y . Ducray had mij zees strenge orders
daarotntrent gegeven. Terwij1 haar makkers geexecuteerd werden,
bleef zij bidden, maar geheel innerlijk, zonder woorden. Bij het
geroep van Vive la Nation, kwarn er geen beweging in haar houding,
zij stond daar, als een van die reliefbeelden in een kerkportaal, waarvan het steenen gelaat niets anders uitdrukt dan liefde tot God.
Toen het haar beurt werd, beklom ze heel langzaam de trapjes
van het schavot. Ze huiverde lichtelijk, het hoofd gebogen op
de borst.
Voor de guillotine wilde een der knechten haar halsdoekje wegnemen. Maar ze verzette zich daar tegen met een fijne beweging:
— 0, mijnheer, alstublief .... dat niet ....
Bijna tegelijk lag ze neer en het mes viel ....
Des avonds om elf uur werd haar stoffelijk overschot to Mousseaux begraven, met dat van de anderen,

XV.
ROBESPIERRE. DAGBOEKBLADEN VAN CHARLES
HENRY SANSON.
20 Floreal. De sombere hemel, waaronder wij leven, schijnt wat
lichter te worden. Robespierre heeft een rede gehouden, welsprekend,
omdat hij oprecht was. Onder invloed van die woorden werd bij
decreet vastgesteld, dat het fransche yolk het bestaan van het
Opperwezen en de onsterfelijkheid der ziel wederom erkende. Veel
menschen spotten over dien God, die ons door een wetje is opgedrongen. Maar alien die onder de tijdsomstandigheden lijden voelen
zich toch een weinig getroost door dit eenvoudig zinnetje. Het
bestaan van een Hooger Wezen aannemen is een soort belofte,
rechtvaardig te willen zijn. Dat het hiertoe komen zal is mijn
innigste bede tot dien God der Conventie. — Vandaag acht
personen onthoofd.
23 Floreal. Mijn gebed is nog niet verhoord, want de burger
Fouquier heeft ons gelast voor nieuwe helpers te zorgen. Men zegt,
dat de gevangenen onrustig worden. Er moet opgeruimd worden.
Want er ontstaan complotten tegen de republiek. Dit verwondert
mij niet. Overal zijn agenten aan het werk, die de lui moeten brengen
tot gevaarlijke intrigues in verband met de vrijheid. Want vrijheid
is leven en gevangenschap beteekent dood. Voor geld brengen die
agenten menigeen op het schavot. lk beschik nu over zestien menschen. Het ergste is, dat een en ander wordt georganiseerd alsof
het zoo blijven moet.
24 Floreal. Een van de slachtoffers vandaag was Rollet d'Avaux,
van adel, ex-voorzitter van Rion. Hij was heel oud en zoo goed als
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blind. Zijn vrouw had toestemming gekregen hem te vergezellen
op den laatsten weg. Aan de hand bracht ze hem bij de kar. Hij vroeg :
—

Waar breng je me heen?

—

Naar het paradijs, was haar antwoord.

In tien dagen worden volgens het dagboek honderd en twee
personen door Sanson gedood, priesters, ambtenaars, burgers,
edelen, militairen, kooplieden, werklieden, kunstenaars.
5 Prairial. Het despotisme van de comite's ontaardt tot openlijke
moord. De tyrannie, waarvan Marat alleen nog maar gedroomd
had, wordt werkelijkheid. Het is begrijpelijk, dat het voorbeeld
van Charlotte Corday navolging vindt. Gisternacht heeft iemand
een aanslag gepleegd op Collot d'Herbois, dezen nacht trachtte
een jong meisje Robespierre te doorsteken.
6 Prairial. Geffroy is getroff en door Ladmiral, maar niet gevaarlijk.
Toch verschijnt dagelijks een bulletin over zijn toestand, zooals
men dat vroeger van vorstelijke personen uitgaf. De aanslagen
op Collet en Robespierre verschaffen hun tal van benijders. Twaalf
personen geexecuteerd.
12 Prairial. Dertien ter dood veroordeelden vandaag.
13 Prairial. Vandaag hetzelfde aantal als gisteren.
16 Prairial. In de Conciergerie gaat het tegenwoordig heel anders
toe dan vroeger. Niet meer de kalme of opgewonden fierheid van
pratende, zingende gevangenen. Sedert den dood van Danton is
het er stil en somber. De gevangenen zoeken elkander niet meer
op. Ze loopen zwijgend heen en weer, hun lot afwachtend. Vandaag
zestien slachtoffers.
17 Prairial. De burger Robespierre is met algemeene stemmen
voor de tweede maal tot voorzitter van de Conventie benoemd.
Toch schijnen de comitè's het niet eens. Billaud-Varennes, Collot,
Vadier, Vouland verzetten zich tegen den groeienden invloed van
Robespierre in de Conventie. Het buitenland spreekt van „het
gouvernement van Robespierre", „de soldaten van Robespierre".
18 Prairial. De dagen volgen elkander op en zijn alle gelijk.
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Vandaag weer een en twintig dooden. Sotnmigen beweren, dat men
aan het bloed gewend raakt. Maar dit is niet waar, want het is het
bloed van onze gelijken. Ik bestudeer mijn helpers nog al eens,
als de karren volgeladen met mannen en vrouwen komen aanrijden.
Twee heb ik al twaalf jaar. Vier zijn oude beulsknechten, twee
anderen zijn het touw niet waard, waarmee ze opgehangen moesten
worden. En toch blijft van geen enkele van al die kerels het gezicht
gelijk vOOr en na de executie! Het publiek ziet er niets van. Maar
ik merk dagelijks, dat hun beenen sidderen, hun hart trilt en beeft.
Wanneer het werk is afgeloopen en op het schavot een hoop lijken
liggen, dan kijken ze elkaar aan, verwonderd, onrustig. Zij geven
zich zeker geen rekenschap van wat ze voelen, maar ze spreken
geen woord. Tot ze hun borrel weer hebben gehad. Vandaag zes
en twintig onthoofd.
21 Prairial. Gisteren is het feest van het Opperwezen gevierd.
Van tien kilometer uit den omtrek werden wagers vol bloemen
aangevoerd. Maar de hoogepriester heeft niet de troostwoorden
gesproken die men van hem verwachtte. We hebben het schavot
afgebroken. Dat gaf aanleiding tot de stellige verwachting, dat
er amnestie zou worden afgekondigd. De afschuwelijke goot, waarin
zooveel menschelijk bloed zijn weg vindt, hebben we afgedekt met
balken en zand, maar de verpestende stank was niet weg te krijgen.
De arme dooden protesteeren op deze wijze tegen het heiligschennende eerbetoon aan dien genadeloozen God van genadelooze
menschen.
De vrijheid die de republiek ons brengen zott bleek ijdel, de
gelijkheid twijfelachtig en de broederschap een leugen! Het eenige
nummer van het programma is en blijft de dood!
27 Prairial. Ik ben heden ingelicht omtrent de zoogenaamde
lijfgarde van Robespierre. Ik ontmoette hem op een afgelegen plek
en zijn volgelingen bleven beperkt tot een geweldig grooten en
sterken, zwart-wit-geteekenden bloedhond. Dat kwam zoo. Martin
had aangeboden mijn dienst een dag over te nemen. Dan kon ik
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eens met mijn kleine nichtjes naar buiten. lk had het al zoo lang
beloofd en bovendien wilde ik zelf de guillotine wel eens een dag
lang niet zien.
We gingen door Clichy en sloegen een pad door de korenvelden
in. Alles was nog groen, maar stond vol bloemen. De kinderen dansten
van pleizier en plukten bloemen voor hun tante, een groote bos. lk
moest ze beknorren, omdat ze het jonge graan vertrapten. Maar ze
luisterden niet en liepen steeds verder de velden in. Mijn oude
beenen werden moe en ik rustte wat uit tegen den berm van een
droog slootje. Op dit oogenblik kwam er een burger aan met een
grooten hond. Die burger zag de kinderen plukken. Ze waren bij
een rozenhaag gekomen en wilden ook rozen hebben. Maar de dorens
staken en ze durfden niet. Toen begon de man hen to helpen. Hij
plukte voor de meisjes en deelde eerlijk ieder de helft. lk zag, hoe
de kinderen den man bedankten met een omhelzing en een kusje.
Pratend en lachend kwamen ze gedrieen naar mij toe. Toen
herkende ik den man. Hij droeg een blauwe jas, gele broek en
een wit vest. Zijn haren waren gepoederd en zorgvuldig gekamd.
Hij had zijn hoed op een klein stokje gestoken, dat hij over
zijn schouder droeg. Zijn houding was erg stijf, het hoofd
hield hij eenigszins achterover gebogen. Maar het gezicht had iets
opgewekts, dat mij verbaasde. Hij vroeg me, of dat mijn kinderen
waren. Ik antwoordde : mijn nichtjes. Hij wenschte me geluk
met zulke lieve meisjes en praatte intusschen met hen voort.
Marie gaf hem een bloem, die hij in zijn knoopsgat stak, terwijl
hij vroeg hoe ze heette. Ze noemde haar naam, voluit : Marie
Sanson . . . . 0, zelden zag ik een menschelijk gezicht sneller
veranderen. Het was of hij plotseling door een slang werd gebeten. Hij keek mij aan met een vijandelijken, killen blik. Zijn
bleek gezicht trok vol rimpels en werd asch-grauw. De glimlach
was verdwenen, niets dan een breede, smalle streep teekende de
plaats van den mond. Een onbeschrijfelijke hardheid sprak uit
heel dit wezen. En met een ijzige hooghartigheid, die men bij een
Beulen van Parijs. II.
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apostel der gelijkheid allerminst zou wachten, begon hij:
— Jij bent ....
Ik boog het hoofd en hij voltooide zijn zin niet. Een oogenblik
bleef hij in diep nadenken verzonken staan. Hij voerde blijkbaar
een innerlijken strijd, tot hij opeens bizonder vriendelijk afscheid
nam van de kinderen. Hij riep zijn hond en liep verder, zonder mij
een blik of een woord te gunnen. Zelf liep ik peinzend naar huis:
moest men lachen of schreien om een wezen dat terugdeinst voor
de bijl waarmee hij doodt ... • misschien dacht hij wel aan de
woorden van Danton.
28 Prairial. De gevangenissen bevatten op het oogenblik zeven
duizend drie honderd een en twintig personen.
29 Prairial. Vreeselijke dag! De guillotine heeft er vandaag vier
en vijftig verslonden. Mijn knechten zijn uitgeput. Ik kan niets
meer. Er is een karikatuur in de stad, waarop ik voorgesteld ben,
mij zelf onthoofdend te midden van een zee van hoofden zonder
lichaam en lichamen zonder hoofd. Als ik met mijn nek de verdwijning van de guillotine kan koopen, ben ik bereid. Ik verhef
me niet op een gevoeligheid die ik niet heb. Ik heb te veel en van
te dichtbij het lijden en den dood van mijns gelijken gezien, dan dat
ik nog gemakkelijk week kan worden. Als ik geen medelijden meer
gevoel, is dat een ziekte van mijn zenuwen of wellicht de hand van
God die me straft voor mijn laffe gehoorzaamheid aan die macht
die met gerechtigheid niets te maken heeft. Ik weet niet wat het is.
Maar sedert eenigen tijd maakt zich, zoodra het oogenblik der
executie nadert, een duizeling van mij meester. Zoodra ik de Conciergerie binnenkom, verdubbelt de koorts die mij nacht en dag
kwelt. Het is of ik dronken ben. Menschen en dingen, alles draait
om mij heen en in mijn ooren suist en loeit het onophoudelijk.
Mijn handen trillen zoo, dat ik het afknippen van de haren en
het binden der veroordeelden heb moeten opgeven. Daar staan
ze, sommigen schreien, anderen bidden, allen weten dat hun laatste
uur geslagen heeft en zelf kan ik de werkelijkheid niet meer in me
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opnemen. 1k leid ze naar den dood en kan niet meer gelooven, dat
ze zullen sterven.
Het is als een droom, waaruit ik niet ontwaken kan. 1k sta bij
de voorbereidingen, kijk toe en begrijp niet wat er gaat gebeuren.
Dan komt het suizen van het mes, een schok en ik schrik op. Een
soort wilde, machtelooze razernij maakt zich van mij meester en
in mij zelf vervloek ik die gendarmes die met de sabel in de vuist,
die ongelukkigen opdrijven, zooals een herder zijn schapen die naar
de slachtbank moeten, ik vervloek dat yolk dat stom, bewegingloos
het moorden aanziet en geen beweging, geen geluid van verzet
durft te geven, ik vervloek die zon die over dat alles heen schijnt!

Robespierre preekt nog voortdurend tegen de gematigdheid.
Maar hij zorgt wel, niet zelf de rol van openbaar aanklager te
spelen. Hij wil zijn handen kunnen laten zien, zonder bloed. Maar
men heeft die taktiek doorzien en tracht hem met zijn eigen wapens
te bestrijden. Er is groote ophef gemaakt van het zoogenaamde
proces van de moordenaars van Robespierre. Men heeft niet nagelaten hem voor te stellen als een man die naar dictatoriale macht
streeft.
Buitendien werden twee vrouwen in dit proces betrokken, die
tot den jongen Robespierre in betrekking hadden gestaan, de
zusters Saint-Amaranthe.Een van deze vrouwen zou zijn maitresse
zijn geweest. Hij zou haar dood geeischt hebben, omdat hij zich
bij een braspartij in haar tegenwoordigheid zou hebben laten ontvallen, dat hij de koninklijke waardigheid ambieerde. Haar zuster
moest het ontgelden, omdat ze St. Just weerstaan had. Dit alles
werd verteld in de Conciergerie. Waarschijnlijk zijn het niets dan
praatjes, uitgestrooid door de Comite's, maar ze maken diepen
indruk.
De burgeres Saint-Amaranthe, de moeder, hield een speelhuis
in het Palais Egalite no. 50, waar allerlei vooraanstaande personen kwamen: Danton, Herault de S6chelles, Lacroix, de jonge
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Robespierre, Proly en die beruchte baron de Batz, op wien de
politie nooit de hand heeft kunnen leggen. Haar jonge, moose
dochter, belangrijke trekpleister van het huis, was getrouwd met
Sartine, neef van den gewezen chef van politie. Volgens de regels
van de wet op de verdachten had men niet alleen de geheele
familie, gearresteerd, maar ook ieder die direkt of indirekt met haar
in betrekking stond, Marie Grandmaison, gewezen actrice van den
Italiaanschen troep en maitresse van Sartine, en haar dienstbode,
Marie Bonchard, een meisje van achttien jaar, die er uitzag als
veertien. Ze was zoo teer en fijn gebouwd, dat een tijger medelijden gehad zou hebben. Toen Lariviere haar de handen moest
binden, zei hij tegen Desmorets, mijn eersten helper:
—

Belachelijk, he?

Desmorets haalde de schouders op en de kleine lachte onder
haar tranen door:
—

Het zal wel zoo moeten, mijnheer, zei ze zacht.

Toen gooide Lariviere zijn touw weg en riep uit :
—

Zoek dan maar een ander die je bindt. Ik verd.... het. Het

is niet mijn werk, kinderen te spenen!
Zij was kaim berustend, bijna opgewekt. Ze vroeg of ze naast
haar meesteres mocht zitten in de kar. Het werd toegestaan. Ik
geloof, dat, als ze om haar leven had gevraagd, niemand geaarzeld zou hebben, haar boeien te verbreken en in haar plaats te
sterven.
Ook het yolk scheen zoo te denken. Waar ze voorbijkwam, werd
er geroepen:
—

Geen kinderen!

Verscheiden vrouwen zag ik huilen. Ik waagde het niet, naar
haar te kijken. Ik weet zeker dat haar groote, zwarte oogen gevraagd
zouden hebben:
—

je zult me niet laten sterven, wel?

En toch is ze gestorven.
Ze was numero negen. Toen de knechts haar naar het mes brach-
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ten, voelde ik de behoefte naar haar toe te gaan. Een zwakke stem
in mij zei:
—

Breek liever de guillotine of dan dit kind te vermoorden.

Maar ze werd op de plank gebonden en ik hoorde haar stemmetje
zwak:
—

Burgers, lig ik zoo goed?

Ik moest me plotseling omkeeren. Er kwam een nevel over mijn
oogen. Mijn knieen knikten. Martin gaf het teeken. Tegen mij zei hij:
—

Je bent ziek. Ga naar huis.

lk ging weg zonder te antwoorden, zonder om te zien. Den heelen
verderen dag vervolgde mij dit beeld. 's Avonds aan tafel zag ik
bloedplekken, telkens groeiende bloedplekken op het tafelkleed....
30 Prairial. Vandaag dêcadi. Geen executie. 1k bleef van daag
thuis en las de krant. Robespierre's vijanden hebben nog iets sterkers tegen hem gevonden, dan de vreeselijke dag van gisteren. Er
zijn vromen die litanieen te zijner eere zingen. Wanneer men
zou kunnen verspreiden en het geloof ingang doen vinden, dat
hij zijn zaligspreking aanvaardt en voor mogelijk acht, dan zou
hem dat een klap geven in de openbare meening, waar van hij zich
niet meer zou kunnen oprichten. (De dood van de 54 slachtoffers
gisteren heeft men ook verklaard als een persoonlijke wraakneming
van Robespierre op zijn vijanden en dit heeft hem veel kwaad gedaan). In de zitting van den 27sten heeft Vadier dezen troef uitgespeeld, hij deelde het volgende mede:
Een politieman van het Comite ontdekte in de Rue Contrescarpe
No. 17 een oude vrouw, Catherina Theot, die van waarzeggen leeft.
Deze vrouw heeft de komst van een wereldredder aangekondigd
en zij belooft onsterfelijkheid van ziel en lichaam aan ieder die zich
in haar mysterien laat inwijden.
Drie jonge meisjes, de Verlichtster, de Zangeres en de Duif genoemd, hielpen de oude priesteres bij haar hokuspokus, waarbij
ook een ernstig man betrokken is, Christophe Gerle, gewezen Karthuizer

monnik en lid van de Constituante. Er zou bij deze toovenares
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een brief gevonden zijn, aan Robespierre gericht en waarin hij
„mijn geliefde zoon" wordt genoemd. En aangezien de oude vrouw
zelf zich Moeder Gods noemt, kon Vadier de conclusie gevoegelijk
aan de vergadering overlaten. ledereen begreep natuurlijk, dat de
Messias, de profeet, de komende Verlosser niemand anders kon
zijn dan Robespierre. Voorts was Vadier menschenkenner genoeg
om te weten, dat een God waarover gelachen is, een zieke God is
en daarom vertelde hij tot groot genoegen van de Conventie van
de praktijken dezer godsdienst-verbijsterden, dat ze „de Moeder
Gods" zeven maal op de kin moesten kussen, dat ze dan zeven
„geschenken" daarvoor in de plaats kregen, hij vertelde van de
kniebuiging, enz. enz.
Dit bericht werd met onstuimigen bijval begroet. Er werd onmiddellijk besloten, het te laten drukken en rond te zenden aan
alle gemeenten der republiek. Catherina Theot, Don Gerle en alle
betrokkenen werden gearresteerd en hadden zich te verantwoorden
voor de revolutierechtbank.
5 Messidor. Van 1-4 dezer maand zijn twee en negentig veroordeelden onthoofd. Onze dooden beginnen de overlevenden te verontrusten. De bewoners van de buurt Montreuil, waar ze nu begraven worden, klagen steen en been over den onhoudbaren toestand.
De leerlingen in de Salpetriêre die in de voormalige Sint-Margaretha-kerk werken verklaarden, dat de lucht ondragelijk is en dat,
als men voortgaat zooveel lijken op zulk een kleine plek gronds
op te stapelen, epidemieen onvermijdelijk zijn. Na heel wat gepraat
heeft men besloten den tuin van een vroeger klooster voor de
dooden in te richten. Daar is een diepe, breede greppel gegraven,
zooals dat op slagvelden pleegt te gebeuren, en daar is de oogst
van vandaag heengebracht.
6 Messidor. lemand heeft zich opgehangen in de gevangenis,
uit angst voor de guillotine. Er was een briefje aan Robespierre:
— Edelmoedige Robespierre, zorg voor mijn vrouw die niets
te eten heeft. Acht en twintig personen onthoofd vandaag.
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7 Messidor. Er was een tijd dat de vrouwen moedig en flink waren
voor den dood. Het geval Dubarry bleef een uitzondering. Heden
ten dage zijn ze weer vrouwen geworden, wankelend, jammerend,
huilend, gillend zien ze het uur van den dood tegemoet. De dag
was verschrikkelijk. Den faubourg-Antoine zal deze dag heugen.
Drie en twintig vrouwen in de karren, van verschillenden leeftijd en
stand, maar alien gelijk voor den dood, gelijk in haar wanhoop,
gelijk in de weerzinwekkende afschuwelijkheid van haar lot. Die
lood-kleurige gezichten, die verwilderde oogen, die handenwringende
smeekbeden .... tot drie, vier keer toe heb ik de toeschouwers
zien wegsluipen, de straten leeg loopen. Zelfs mijn mannen werden
onwillig en boos :
— Ze dwingen ons de guillotine te onteeren, bromden ze.
Ik was niet de eenige die het zwaar te verantwoorden had vandaag.
Hier breekt het dagboek van den ouden Sanson plotseling en
zonder opgaaf van redenen af. Zijn kleinzoon, de laatste der beulen
uit dit geslacht, van wiens hand de laatste redactie is van het
geheele werk en die over alle schrifturen beschikte, teekent op deze
plaats aan :
„Mijn grootvaders sterke gezondheid bleef ten slotte niet onaangetast door de heftigheid van de gebeurtenissen. Hij was verplicht zich terug te trekken. Hij zocht voortdurend rust, eenzaamheid. Maar kon ze niet vinden. Want gezichten, geluiden, gestalten
vervolgden hem onophoudelijk. En op het laatst is hij niet meer
in staat op te schrijven wat hij des morgens, des middags had
beleefd. Hij vluchtte weg."
Zijn dagboek geeft een trouw beeld van het Schrikbewind
in het jaar 1793/1794. Het is een historisch document van
groote waarde. Daarom is het noodig het geschiedverhaal te vervolgen, waar Charles Henry ophield :
De samenzweringen in de gevangenissen.
De St. Bartholomeusnacht der revolutionnaire rechtspraak had
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zijn hoogtepunt bereikt. Dat afschuwelijke hulpmiddel: angst had
feilloos gewerkt. Het geheele personeel van verklikkers, aanbrengers,
leveranciers, rechters, gezworenen, aanklagers en beulen werkte
mee met de onverschrokken regelmatigheid van metalen raderen
en alles liep met de gevoellooze preciesheid van een machine.
Zij die de machine in beweging hadden gebracht, bleven echter
zelf niet bespaard voor de duizeling, die ze Frankrijk bezorgd
hadden. De nieuwe tirannen hielden echter contact met het yolk.
De gevoelens en meeningen die onder de menschen letfden ontgingen hun niet. Ze moesten hebben opgemerkt, dat op het medelijden afkeer en weerzin waren gevolgd. Hun geweten zal wel gesproken hebben. Maar bloed maakt dronken, evenals wijn. De
mannen van '93 ontkwamen niet aan den waanzin die den moordenaar dwingt meer dan eenmaal toe te stooten. Zij voelden, dat
de dood van Danton en Desmoulins hun den terugtocht had afgesneden en zij werden op 't laatst meer voortgejaagd dan dat
zij zeive joegen.
Voor deze verwilderde conventiemannen was de afwezigheid van
Robespierre het ergst, erger nog dan de stem van hun geweten.
En hij, de man in de blauwe jas, deze verschrikkelijke mensch
die er zoo nederig uitzag, liet zich niet meer zien in de comitCs,
niet meer in de conventie. Hij was zoo zeker van zijn overmacht,
dat hij zijn gezicht slechts van iemand hoefde of te wenden, om die
personen van doodsangst te doen sidderen.
Wat wilde hij? Welk doel stond hem voor den geest? Van welke
zijde zou hij de nieuwe belasting aan hoofden, die men hem schuldig
was, innen? Van links of van rechts?
Die twijfel was vreeselijk, moeilijker te dragen dan de zekerheid
te zullen sterven.
Aan dezen onrustigen toestand was het te wijten, dat het aantal
executies in de maanden Messidor en Thermidor zoo schrikbarend
toenam. Men aarzelde niet, samenzweringen te fingeeren, ten einde
slachtoffers te kunnen leveren. Herman „ontdekte" tezamen met
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eenige gelukzoekers een samenzwering, waarbij niet minder dan
honderd vier en vijftig personnen betrokken waren, die in drie
groepen door Fouquier Tinville werden berecht en .... gevonnist.
Zelfs de schijn van recht en billijkheid werd met voeten getreden.
Er moest zooveel mogelijk bloed uit deze zaak worden geperst.
In drie dagen werden deze menschen, alien onschuldig, maar eenvoudig slachtoffers van persooniijke intrigues of het toeval, onthoofd.
En sedert 15 Messidor zinkt het aantal dooden per dag niet beneden
de dertig, dikwijls komt het hooger dan zestig. Er waren nog duizenden gevangenen die meestal in groote groepen door middel
van gemeenen laster en leugens van de zijde van ellendige aanbrengers het schavot moesten bestijgen. Onder deze slachtoffers
zijn vele bekende en geeerde namen van de oude monarchie, maar
ook — en dit teekent juist den blinden waanzin en dronkenschap
van deze dagen — onbekende menschen uit het yolk, soldaten,
werklieden, daglooners, die het grootste percentage voor deze
slachtingen leverden.

9 en 10 Thermidor.
De geheimzinnige rol die Robespierre speelde, werd zijn ongeluk.
Zijn vijanden waren in de eerste plaats de vrienden van Danton
en Camille, enkele afgevaardigden van de Vlakte (Girondijnen) en
de afgevaardigden die hij persoonlijk had aangevailen. Buitendien
had hij veel benijders wegens zijn aanspraken op onomkoopbaarheid, zijn strenge vormelijkheid, zijn aanzien, invloed, zijn werkelijke talenten als staatsman en zijn verachting voor wat hij de
vooroordeelen van gerechtigheid en menschelijkheid noemde.
En toen ieder zich bedreigd voelde, toen ieder terecht kon vermoeden, dat de vrijheid en het leven van niemand meer veilig waren,
sloten alien zich aaneen.
Weldra stond de Bergpartij als een man achter Tallien in de
overtuiging dat de val van de driemannen (R., St. Just en Couthon)
noodzakelijk was. Toch beheerschte Robespierre nog de vergadering,
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steunend op de Vlakte en enkele Montagnards die hem trouw gebleyen waren.
Fouquier en Tallien die op zich geno men hadden de Vlakte-partij
te bewerken, tastten haar in de zwakke zijde aan : haar lafheid.
Haar flinkheid was vernietigd met den dood der Girondijnen. Ze
kregen doodenlijsten te lezen, waarop de namen van hun belangrijkste leden stonden. En inderdaad gelukt het in de vergaderingen
der Conventie een actie tegen Robespierre in het leven te roepen
die zich vooral uitte in krasse scherp omlijnde beschuldigingen.
Het ging tegen Couthon, St. Just en Robespierre.
.Deze laatste had zich voorbereid door een groote rede, waarin
hij zijn beleid uiteenzette door erop te wijzen, dat de tyrannie wederom het hoofd op zou steken, zoodra men de teugels der revolutie
liet schieten. De vergadering besloot, dat deze rede gedrukt en door
geheel Franrijk verspreid zou worden.
Cambon waagde toen den eersten aanval :
—

Het is tijd de waarheid ronduit te spreken. Een enkele per-

soon heeft den wil der Conventie verlamd. Die persoon is Robespierre.
Gij zult uitspraak moeten doen.
Billard Varennes roept uit :
—

Men moet het masker van elk gezicht trekken, dat er een

draagt. lk wil liever, dat mijn lijk ten troon diene voor een eerzuchtige, dan door te zwijgen medeschuldig te worden aan zijn
misdaden !
En Charlier :
—

Wanneer men zich er op beroemt den moed der ware burger-

deugd te bezitten, dan moet men ook den moed der waarheid
toonen !
Thirion verklaarde niet te begrijpen, dat Robespierre alleen gelijk
zou hebben tegenover al zijn collega's.
Handgeklap, dreigend of spottend geroep ging met deze uitvallen
gepaard en Robespierre kon voelen, dat deze schermutselingen de
inleiding waren tot fellen kamp, die dan ook niet uitbleef. De
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volgende zitting begon met een rede van St. Just.
Tallien viel hem al spoedig in de rede:
—

1k vraag het woord voor een cootie van orde. De spreker

heeft gezegd, dat hij tot geen partij behoort. 1k zeg hetzelfde. 1k
behoor tot geen partij. lk behoor alleen mijzelf en de vrijheid!
Gisteren heeft iemand gesproken uit zijn eigen naam. Vandaag
weer iemand! 1k wil, dat het gordijn wordt stuk gescheurd.
(Levendige bijval).
Billaud-Varennes : 1k vraag het woord voor een cootie van orde.
Gisteren waren er in de bijeenkomst van de Jacobijnen betaalcle
personen. Niemand had een kaart. Gisteren is in die vergadering
gezegd, dat de Nationale Vergadering geworgd moest worden. 1k
zie daar een man, die de vertegenwoordigers des yolks naar het
Leven staat. Daar !
Van alle zijden wordt geroepen :
—

Neem hem gevangen!

—

Ge zoudt beven van ontzetting op het vernemen, dat de ge-

wapende macht is toevertrouwd aan moordenaarshanden, dat de
chef der nationale garde bekend staat als een medeplichtige van
Hebert. — Als Robespierre U zegt, dat hij weggegaan is uit het
Comitê, omdat hij zich daar onderdrukt voelde, dan past hij wel
op, U niet alles te zeggen. Hij zegt U niet, dat terwijl hij zes maanden
lang zijn wil heeft doorgezet, hij op tegenstand stuitte, toen hij
alleen het decreet van 22 Prairial wilde doorzetten, dat in de onreine handen van zijn gunstelingen zoo noodlottig geworden is voor
de patriotten. Men wilde de conventie te gronde richten. De afgevaardigden die men uit den weg wilde ruimen, liet men door spionnen achtervolgen. Het is een schande van gerechtigheid en deugd
te spreken, als men niets dan leege frazes heeft, zoodra er tegenstand komt !
Robespierre springt op het spreekgestoelte.
Stemmen roepen :
—

Weg! Weg met den tyran!
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Hij vraagt het woord. Vergeefs. Tallier eischt de arrestatie van
Henriot en dat de vergadering permanent worde verklaard.
Billaud-Varennes eischt de gevangenneming van Dumas, Boulanger. Alles wordt juichend toegestaan.
Tallien begint dan zijn directen aanval op Robespierre. Onverzoenlijk, bijtend, sarkastisch, met argumenten die als mokerslagen
op den aangevallene neerkomen. Robespierre wordt onrustig. Hij
schreeuwt telkens, dat hij wil spreken, Het lukt niet.
Eindelijk roept Louchet dien zin, dien nog niemand had durven uitspreken, en daarmee beheerscht hij plotseling de geheele vergadering :
— lk vraag bevel tot inhechtenisneming van Robespierre.
Loseau :
— Het staat vast dat Robespierre een tyran is geweest. Daarom
ondersteun ik het voorstel.
Louchet :
— Mijn voorstel wordt ondersteund. lk eisch stemming !
Robespierre Jr.: — Ik ben even schuldig als mijn broer. lk deel
zijn goede eigenschappen. 1k vraag ook hechtenis voor mij zelf.
Robespierre Sr. : Voorzitter der roovers. Geef me het woord en
gelast mijn dood onmiddellijk !
Duval: Voorzitter, zal een man de conventie beheerschen?
Bleek-vaal, wil Robespierre de sprekers in de rede vallen. Maar
hij mist de kracht over het tumult heen to komen. Onverstaanbare
rauw-schorre geluiden komen uit zijn keel.
— Het bloed van Danton verstikt je ! roept Garnier.
Het is een oogenblik stil op dit woord. Robespierre maakt er
gebruik van :
— Lafaards ! Lafaards zijn jullie. lk richt me tot jullie, mannen
van de Vlakte . . . .
Maar de arrestatie wordt in stemming gebracht en met algemeene stemmen aangenomen.
De beide Robespierres, Couthon en St. Just werden onder daverend
gejoel weggevoerd . . . . naar verschillende gevangenissen.
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De haat tegen de tirannen was zoo groot, dat niemand hun zaak
durfde bepleiten. Men vereenzelvigde plotseling de Terreur en
Robespierre en diens einde scheen een einde van het gehate schrikbewind. De eerste stap tot meer gematigde toestanden was gedaan.
Men wenschte elkander daarmee geluk.
De beide Sansons, vader en zoon, hadden bevel gekregen den
nacht in de Conciergerie door te brengen. Fouquier verwachtte
„groot wild". Of vriend, of vijand, dat was hem gelijk.
In de Conciergerie was de opwinding nog grooter dan op straat.
Alle gevangenen wisten zich ten doode gewijd, maar toen het tot
hen doordrong, dat de man in wiens naam zij gedood zouden worden
hun lotgenoot geworden was, en nog grooter gevaar liep dan zij
zelf, toen meenden zij te droomen.
Robespierre kreeg de cel en het bed, waarop ook Danton

een

nacht had gerust. Zijn wonde hinderde hem erg 1). Hij sprak weinig
en vroeg alleen om een geneesheer. Schrijfmateriaal werd hem op
grove wijze geweigerd.
Het proces was kort, duurde van half een tot ongeveer vier uur
's namiddags.
Tegen twee uur had Charles Henry Sanson zich met zijn broeder
en zijn helpers naar de gevangenis begeven. Robespierre lag op
het bed uitgestrekt, hij bewoog zich niet, toen Sanson binnentrad.
De jonge Sanson verzocht hem op te staan. Hij richtte zich op in
zittende houding en draaide den beul zijn nek toe, als Wilde hij
zeggen, dat men hem maar in die houding de haren moest afknippen.
Maar twee knechten hielpen hem in een stoel. Het breede verband
dat zijn gebroken kinnebak steunde moest worden weggenomen,
en terwijl de een het haar afknipte, hield Charles Henry het verband
vast tegen de slapen gedrukt.
Saint Just liep heen en weer, toen de beul bij hem binnentrad.
Hij was bleek, maar zijn blik had niets van zijn trotsche zekerheid

1) Bij de arrestatie was hij ernstig gewond geraakt aan het gezicht.
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verloren. Zonder een woord te spreken, liet hij zich het haar afknippen. Vervolgens hield hij zijn handen op om geboeid te worden.
—

Nog niet, zei Charles Henry.

—

Des te erger, was zijn antwoord.

Om half vijf, den tienden Thermidor vertrokken de karren van
de gevangenis met een en twintig veroordeelden; onder deze bevonden zich ook Henriot, die bij zijn arrestatie een bajonetsteek
in zijn oog gekregen had, zoodat hij er bloedend, mismaakt en met
verscheurde bemodderde kleeren vreeselijk uitzag en de schoenmaker
Simon, de minderwaardige „opvoeder" van den dauphin.
Het was een treurige stoet: twee stervenden, een verminkte en
een doode! het lijk van Lebas werd achter Robespierre aan gedragen
zooals dat van Valize het vorig jaar de Girondijnen vergezeld
had op hun laatsten tocht.
Heel Parijs was op de been. Nooit, bij Been enkele gelegenheid
was de ontroering zoo sterk voelbaar geweest onder de menigte.
Een geweldige spanning, opwinding, haat, woede, wraakgevoel,
maar ook angst, smart, wanhoop, hoop, alle menschelijke gevoelens
woelden dooreen op dezen dag van gruwelijke, maar rechtvaardige
vergelding.
Maximiliaan Robespierre zat op een dunne bos stroo. Zijn gezicht was gezwollen en erg bleek. (Hij was niet met touwen gebonden, zooals Michelet beweert). Hij scheen gevoelloos voor al
het gejoel rondom. Hij hield de oogen gesloten. Couthon scheen
verwonderd over de houding van het

y olk. Hij keek met stomme

verbazing om zich heen. Toen de gendarmen hem met hun sabelpunten aan het

y olk wezen en het gejoel verdubbelde, liet hij het

hoofd op de borst zinken en scheen te weenen. Saint Just verdroeg
alles met groote vastheid: zijn overtuiging scheen hem kracht te
geven. Zijn fanatisme droomde wellicht verder aan den droom der
Volksbevrijding.
Tegenover het huis van de familie Duplay, waar Robespierre
gewoond had, aangekomen, hield de stoet

halt, het yolk maakte
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een kring om de karren en begon te dansen. Een kind kwam met
een emmer bloed bij een slager gehaald, en daarmee werd het huis
bestreken. Te vergeefs verzocht Charles Henry de gendarmen ruim
baan te maken. Integendeel, de soldaten zongen en dansten met
het yolk mee.
Deze episode duurde langer dan vijf minuten. Toen de karren
stil hielden, opende Robespierre de oogen: hij herkende het huis,
waarin hij misschien een paar gelukkige dagen had beleefd. Zijn
oogleden trilden, als widen zij een traan wegdrukken.
Een vrouw klemde zich aan zijn kar vast en beet hem toe:
— Verdwijn in de hel, booswicht, met de vervloekingen van alle
moeders en alle getrouwde vrouwen!
Men moest haar met geweld losscheuren, want ze wilde de kar
niet loslaten. Robespierre scheen niets te hooren.
Het was kwart over zes, toen men op het Revolutieplein aankwam. De veroordeelden stegen uit. Gobeau was de eerste. Robespierre leunde tegen de kar, keek niet. Zijn broer werd ondersteund
door soldaten. Hij kon niet staan door zijn verwonding. Toen St.
Just aan de beurt was, kwam hij Tangs Robespierre en zei :
— Adieu.
Meer niet. En zonder ontroering. Robespierre antwoordde met
een hoofdknik en volgde hem met de oogen, tot hij op de plank
lag. Robespierre was de tiende. Hij liep zonder hulp het trapje op.
Zijn houding was vrij van hoogmoed of angst. Zijn oogen kalm
en koud. Charles Henry had een knecht opgedragen, het verband
weg te nemen. Dat veroorzaakte zulk een pijn, dat de patient een
vreeselijken schreeuw uitstiet. De kaak hing slap neer, de mond
stond wijd open, bloed stroomde er uit. Men haastte zich hem op
de plank te binden en een oogenblik later viel het mes.
Zijn hoofd werd aan het yolk vertoond, evenals dat van Lodewijk
en Danton.
Het yolk juichte....
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I.
BABOEUE. HET DIRECTOIRE.

Gedurende de ijzeren heerschappij der revolutionaire dictatuur
was het aantal vergrijpen tegen personen en eigendommen aanmerkelijk verminderd, De politiek had alle hartstochten volkomen
beheerscht. Maar nauwelijks was door de thermidoriaansche
reactie een ontspanning ontstaan, of dergelijke misdaden kwamen
weer aan de orde van den dag. Het was of de menschen, nu de
angst voor den dood plotseling overbodig was geworden, zich
schadeloos wilden stellen voor de geleden ontberingen.
Men wierp zich met teugellooze hartstocht op alles wat het
leven aan genietingen had aan te bieden. De gelddorst keerde
in voile kracht terug. De hoogere standen der maatschappij
trachtten geld te verdienen door speculatie, handel en ongelimiteerden woeker, in de lagere begonnen diefstal en roofmoord het
hoofd op te steken.
De conventie had geen tijd gevonden orde en veiligheid der
burgerij ter hand te nemen, zoodat straatroof en bedelarij schrikbarend waren toegenomen, erger nog dan in de meest ongunstige
tijden der monarchie. Op het piatteland hadden rooversbenden en
struikroovers vrij spel. Sommigen „werkten" onder de bescherming
van contra-revolutionaire leuzen, maar de meeste benden vonden
zulks niet eens noodig en roofden om te rooven.
Van Thermidor van het jaar II tot Vendemiaire van het jaar IV
werkte de guillotine hoofdzakelijk voor dergelijke misdaden. Politieke veroordeelingen kwamen zeer weinig voor.
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De opstand van Vendemiaire was door Bonaparte onderdrukt.
Er waren drie gerechtshoven ingesteld, die echter na tien dagen
weer werden opgeheven: men vond het niet meer noodig, met
de ouderwetsche revolutie-strengheid op te treden. En de vonnissen die werden geveld konden meestal niet worden uitgevoerd,
omdat de beklaagden zich door de vlucht aan een executie hadden
kunnen onttrekken.
Weldra bleef het schavot bijna geheel bestemd voor strafrechtelijke vergrijpen. Enkele te vroeg teruggekeerde emigranten waren
voorloopig de laatste politieke slachtoffers.
In de maand Floreal van het jaar IV had men een samenzwering
ontdekt, die niets minder beoogde dan een nog grondiger omwenteling dan de groote revolutie had tot stand gebracht. Want deze
samenzwering richtte zich niet tegen de maatschappelijke instellingen, maar tegen de grondslagen van de geheele maatschappelijke
orde, tegen het persoonlijk eigendom en de persoonlijke vrijheid.

Reeds eerder hadden heftige, overmoedige geesten verklaard,
dat de revolutie zich niet moest beperken tot het geven van politieke rechten en een zoogenaamde politieke gelijkheid en vrijheid,
maar het yolk moest in het bezit komen van alle onroerend eigendom, het land en zijn opbrengst. We zien hier de theoretische grondslagen van het Communisme dat later door een Proudhon
(„eigendom is diefstal") gepropageerd en in de XXste eeuw in
Rusland „verwezenlijkt" zou worden. Deze groep schaarde zich om
Jacques Roux, den eersten verkondiger van deze ideeen en vond
na diens dood in Baboeuf zijn strijdbaarsten apostel.
Francois Noel Baboeuf was een wees, door een inwoner van
Royen opgevoed. Als ambtenaar werd hij gewikkeld in een vervalschingszaak, die hem een hechtenis in de citadel van Arras
bezorgde, waaruit hij eerst in 1789 werd ontslagen. Hij ging naar
Parijs en werd een der voormannen van de revolutie, veranderde
zijn voornaam in Gracchus en begon reeds dadelijk communistische
theorieen te verkondigen: gewelddadig in beslag nemen en ver-
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deelen van alle bezit, economische bevrijding van de armen, algeheele, consequente gelijkmaking van alien. Zijn krant heette
„De Volkstribuun".
Na den val van Robespierre werd hij meer dan eens gearresteerd
en gevangen gezet. Maar hij liet zich door niets afschrikken of
ontmoedigen en zette met zeldzame hardnekkigheid den strijd voor
zijn denkbeelden voort.
Met groote handigheid maakte hij gebruik van den wrok der
patriotten tegen de gematigde regeering en stelde zich in verbinding met de Conventiemannen die door de gebeurtenissen van
Germinal en Prairial waren buitengesloten. In de volkskranten, de
geheime clubs werkte hij onafgebroken aan de propaganda voor
zijn revolutionaire idealen.
In de maand Germinal van het jaar IV (1796) scheen hem het
oogenblik van handelen aangebroken; hij stelde verschillende
centra voor de algemeene samenzwering in, een geheim directoire
van Algemeen Welzijn, waarin o. a. Laignelot, ex-conventie-man,
Antonelle, oud-jurylid van de Revolutie-rechtbank, de beeldhouwer Buonarotti, Darthe en Marechal zitting hadden.
Dit directoire benoemde twaalf agenten, die elk vier secties
onder hun beheer kregen. Marechal redigeerde het „Manifest der
Gelijken". In dit merkwaardige stuk kan men o. a. lezen :
„Wij hebben niet alleen die gelijkheid noodig, die in de
„Verklaring van de rechten van den mensch en van den burger" omschreven is, maar wij eischen haar op als een levende
kracht in ons midden, in ons huffs. Voor haar offeren wij alles.
Alle kunsten mogen ondergaan, als die werkelijke gelijkheid
maar blijft bestaan.
Wij wenschen iets nog veel belangrijkers dan de agrarische
wetten : Het gemeenschappelijk bezit, of wel de gemeenschappelijkheid van alle bezittingen.
Geen persoonlijk bezit meer van den bodem. De bodem behoort aan niemand. Wij eischen op het gemeenschappelijk
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vruchtgebruik van de opbrengst des bodems. De opbrengst
is van alien.
Baboeuf schrok voor geen enkele consequentie terug. Hij had
een wetboek voor zijn republiek der gelijkheid opgesteld. Daarin
was de handel verboden, evenals alle betrekkingen tot het buitenland. De individu werd opgeeischt ten bate van den staat. Niemand
had meer het recht zijn kinderen naar eigen inzicht op te voeden.
Men behield slechts het vruchtgebruik over de goederen die de
overheid had toegestaan. De schoone kunsten werden in den ban
gedaan. Het persoonlijke leven van den enkeling werd nauwkeurig
omschreven. Hij was niet vrij in de keuze zijner kleeren, meubels,
handel en wandel. En ten slotte zou er een volksbewind komen,
dat directen invioed had op het openbare leven.
Indien zijn revolutie slaagde, zouden onmiddellijk alle burgerlijke en rechterlijke overheidspersonen en lichamen worden opgeheven. Voorts eischte hij opheffing van alle directe en indirecte
belastingen, progressieve inning van de rijken van alle noodzakelijke
contributies. Contributies in natura, enz.
Door oneenigheden over de uitvoering dezer dwaze plannen
in den kring der samenzweerders zelve waren ze gedoemd schipbreuk te lijden.
De Montagnards hadden van Baboeufs populariteit gebruik
willen maken om hun haat en hun eerzucht bot te vieren. Maar
toen zij bemerkten dat de ontembare energie van dezen man en
zijn krachtige persoonlijkheid hen tot het tweede plan terug zou
dringen, indien hij mocht slagen, schrokken zij voor de consequenties terug. Vooral ook daarom, dat zijn programma hun te extremistisch was. Het manifest der Gelijken wilden zij niet onderteekenen. Drouet, de man van Varennes, was de eenige die aan
Baboeufs zijde bleef.
Onder de militaire agenten echter die het leger moesten bewerken was een verrader, Georges Grisel, die het plan der samen-

BABOEUF. HET DIRECTOIRE.

9

zwering aan het Directoire overbracht met de namen van de
lei ders erb ij.
20 Floreal werden Baboeuf, Buonarotti, Darthe, Germain en
Drouet gearresteerd en de volgende dagen zes en dertig andere
samenzweerders. Baboeuf verloor niets van zijn fanatieken overmoed in de gevangenschap. Hij was zoo doordrongen van de macht
„der Gelijken", zoo overtuigd van zijn goed recht en zijn beteekenis, dat hij een schrijven richtte tot het Directoire allerminst in den
toon van een overwonnen gevangene, maar als een geduchte en
te vreezen tegenstander. Daar las men o. a.:
— Zoudt ge het beneden U achten, burgers-directeuren,
met mij te onderhandelen als macht met macht? Ge hebt
kunnen zien hoe groot het vertrouwen is dat ik geniet. Ge
hebt gezien dat mijn partij opweegt tegen de Uwe. Is het in
Uw belang of in dat van het vaderland, zooveel drukte te
maken van deze samenzwering? Ik geloof het niet. lk zal
motiveeren waarom mijn denkwijze recht van bestaan
heeft .... De open en geheel nieuwe wijze, waarop ik mij
schuldig verklaar in den zin waarin gij de zaken wenscht te
zien, moge U een bewijs zijn, dat ik niet uit zwakheid handel.
Dood of verbanning zouden voor mij wegen ter onsterfelijkheid zijn. Ik zou ze gaan in heroIsche en godsvruchtige gezindheid. Maar een vogelvrijverklaring van mij en mijn medestanders is niet in het voordeel van de Republiek....
Toch ging het Directoire voort met de vervolgingen en arrestaties.
Het hooggerechtshof begon de instructie op het oogenblik, dat
Baboeufs partijgenooten tot den opstand besloten waren ten einde
hun leider te redden. In den nacht van 23 Fructidor begaf zich een
troep van 500 man ongeveer naar het kamp van Grenelle, met het
doel de soldaten tot opstand te dwingen en de kanonnen te veroveren. Deze troep werd uiteengejaagd en velen sneuvelden met
de wapens in de hand.
De zittingen begonnen den 2den VentOse van het jaar V te Ven-
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dome. Zeven en veertig beklaagden waren aanwezig. Zij verdedigden zich met hartstochtelijke energie, zooals van zulke echte
revolutionairen te verwachten was. Baboeuf volhardde bij zijn
uitdagende houding. Hij wees alle beschuldigingen verontwaardigd
af, kwam op voor de juistheid van zijn overtuiging en noemde
de samenzwering wettig en noodzakelijk.
— Als de hip mijn hoofd wacht, riep hij uit, — ik ben gereed.
Het is roemvol voor de zaak der ware burgerdeugden te kunnen
sterven. Voortdurend ben ik slachtoffer in deze langdurige revolutie
geweest. En daarom al sedert lang vertrouwd met de gedachte
van het offer. De TarpeIsche rots staat mij voortdurend voor de
oogen en Gracchus Baboeuf is gelukkig voor zijn land te kunnen
sterven. Mijn vrienden hier om mij heen, ik herken U. Gij zijt
bijna alien de medeoprichters en steunpilaren van deze republiek.
Als men ons veroordeelt, dan zullen de laatste ware Franschen,
de laatste ware republikeinen gevonnist zijn !
Den 7den Prairial werden de vonnissen geveld. Zes en dertig
samenzweerders werden vrij gesproken, negen schuldig verklaar d,
van wie twee zonder, zeven met verzachtende omstandigheden.
Buonarrotti, Germain, Cazin, Mauroy, Blondeau, Menessier en
Borius werden verbannen, Baboeuf en Darthe ter dood veroordeeld.
Op het oogenblik dat de president het vonnis voorlas, ontstond
er groot tumult : Baboeuf en Darthe hadden zichzelf twee dolksteken toegebracht, maar zonder doodelijk te treffen.
Gendarmes ontrukten hun de wapens en voerden hen weg.
Den 27sten Floreal had de minister van justitie Charles Henry
Sanson een bevel doen toekomen, dat hij zich naar Vendome had
te begeven, ten einde de beslissingen van het Hooge Hof ten uitvoer te brengen.
De guillotine kwam van Blois, de beulsknechten van Chartres
en Blois. Charles Henry zelf had twee helpers meegenomen.
Des morgens te negen ure werden de veroordeelden uit hun gevangenis gehaald. Ze waren verzwakt door bloedverlies, maar
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toonden geenerlei verslagenheid.
Baboeuf scheen ontzettend te lijden: de punt van de dolk was
afgebroken en stak in de wonde. De chirurg had de extractie te
pijnlijk gevonden voor een man die op het punt stond te sterven.
Toch had hij een gedeelte van den nacht benut om zijn vrouw
en kinderen te schrijven en nog enkele correcties aan te brengen
in zijn verdedigingsrede, die gedrukt zou worden.
Hij lag op een Brits, toen de beulsknechten binnen kwamen.
Hun komst zei hem, dat zijn laatste uur geslagen had. Hij sprong
op, liep naar hen toe en zei, dat hij den dag dat hij sterven ging voor
het yolk als den schoonsten van zijn leven beschouwde, hoezeer
het hem ook pijn deed, van vrouw en kinderen te moeten scheiden.
Zijn flinkheid verloochende zich geen oogenblik, noch gedurende
de sombere voorbereidingen, noch gedurende den korten weg van
de gevangenis naar de plaats waar het schavot stond opgericht.
Herhaaldelijk richtte hij zich tot de menschen die langs den weg
stonden.
Darth6 werd het eerst geexecuteerd. Hij riep drie maal „Leve
de Republiek".
En driemaal antwoordde Baboeuf aan den voet van het schavot,
zijn beurt afwachtend. Toen beklom hij de trapjes, wilde nog spreken, maar daaromtrent waren strenge bevelen gegeven. De knechts
bonden hem op de plank en Charles Henry gaf het noodlottig teeken.

II.
PICHEGRU, MOREAU, CADOUDAL.
We beginnen een nieuwen tijd. De periode van de demagogische
orgien, maar ook die van de holle utopian is voorbij. Het zwakke,
karakterlooze Directoire heeft toegelaten, dat een jong generaal,
nauwelijks terug uit Egypte, de teugels van het bewind in handen nam.
Bonaparte had gezegevierd over de politieke partijen in Parijs
en werd derhalve gehaat door de leiders en aanhangers dezer partijen. De republikeinen konden hem niet vergeven dat een zoon
der revolutie de theorian der revolutie ter zijde schoof, dat een
soldaat der vrijheid die vrijheid achterstelde bij orde en welvaart.
De monarchisten hadden er op gerekend dat hij de monarchie
zou herstellen.
Toen langzamerhand bleek, dat de kleine eerste consul andere
doeleinden nastreefde en dat zijn talenten hem in staat zouden
stellen die idealen te verwezenlijken, was hun teleurstelling groot,
maar hun haat nog grooter. Zij vergaten wat hij voor hen had gegaan en beschouwden hem als den onrechtmatigen usurpator van
den troon der Lodewijken.
Voor beide groepen was Bonaparte de eenige hinderpaal die hun
idealen in den weg stond en daarom was hun eerste zorg deze hinderpaal uit den weg te ruimen. De politie bewaakte de republikeinen zeer streng. Minder oplettend was ze tegenover de royalisten,
omdat men van hen geen gevaar duchtte.
In September 1800 had een officier, Harel, den prefect van
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politie meegedeeld, dat een van zijn vrienden, Demerville, hem
voorgeslagen had, den eersten consul in de opera te dooden en dat
het aantal samenzweerders zoo groot was, dat men niet behoefde
te twijfelen aan het succes.
De prefect kon onmiddellijk zijn maatregelen nemen, maar hij
verzocht Harel een bewijs van zijn ijver te geven door schijnbaar
op de voorstellen van zijn vriend in te gaan. Op deze manier kon
men al de vertakkingen van de samenzwering nagaan en Harel
speelde zijn treurige rol zoo goed, dat Demerville hem al zijn geheimen openbaarde , een geexalteerde revolutionair Cerrachi werd
er bij gehaald en met zijn drieen stelden zij den dag van de uitvoering vast: de premiere van de Horaces, waar ook de eerste
consul aanwezig zou zijn. Harel kreeg geld om vier vastberaden
mannen te werven die de kat de bel moesten aanbinden.
10 October werden de laatste toebereidselen getroffen. Harel
verdeelde de wapens. Demerville zou met een groot aantal jonge
mannen in den tuin van het Palais Royal wachten, teneinde de
vlucht van de moordenaars te begunstigen. Cerrachi zou Harel
ontmoeten in het café van de opera en den man meebrengen die
Bonaparte zou aanranden.
Om zeven uur gingen alien naar den schouwburg. Er was afgesproken iedereen zooveel mogelijk van de loge van den eersten
Consul verwijderd te houden, om de samenzweerders aan te
moedigen.
Op het oogenblik dat Cerrachi de loge naderde werd hij gearresteerd door den adjudant generaal Laborde, terwijl Diana, de man
die den aanval zou doen en in de couloir achter de eerste loges
stond opgesteld, door agenten die al zijn bewegingen hadden gevolgd gegrepen werd.
Intusschen nam de politie ten huize van Demerville diens
maitresse Madeleine Fumey en twee andere personen, een
zekeren Delavigne, koopman en Dartey, beeldhouwer gevangen.
Ook Arena, de adjudant-generaal, lid van den Raad van
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Vijf honderd en Topino Lebrun, ex-gezworene bij de Revolutierechtbank, werden op aanwijzingen van Harel in verzekerde bewaring gesteld.
Het proces begon den 7den Januari 1801. Zooals te verwachten
was, ontkenden de beschuldigden alles en trachtten aan te toonen,
dat deze geheele samenzwering een product was van Harels fantasie,
die een agent-provocateur werd genoemd.
Negen Januari, des avonds om tien uur viel het vonnis : Diana,
Daitey, Lavigne en Madeleine Fumey werden vrijgesproken, Arena,
Demerville, Topino Lebrun en Cerrachi ter dood veroordeeld. Zij
gingen in hooger beroep, maar de Hooge Raad verwierp hun verzet
en den 29sten Januari kreeg Sanson opdracht het schavot op
te richten.
Ten negen ure den volgenden morgen zou de executie plaats hebben. Maar toen Sanson in de Conciergerie kwam, bleek Demerville
nog onthullingen te willen doen. Hij vroeg den prefect van politie
te spreken. De fabrikant van de helsche machine was namelijk
nog niet ontdekt. En men hoopte, dat Demerville's verklaringen
eenig licht in deze zaak zouden brengen.
Aan het proces-verbaal van den prefect is het volgende ontleend :
„Wij, prefect van politic, begaven ons naar de gevangenis, nadat
ons was meegedeeld dat de ter dood veroordeelde Demerville,
Cerrachi, Arena en Topino Lebrun nog verklaringen hadden of
te leggen en ons deswege te spreken vroegen. Wij lieten gezegden
Demerville voorkomen en vroegen hem wat hij nog te zeggen
had. Hij verklaarde, geenerlei onthulling te zullen doen dan
nadat de eerste Consul beloofd zou hebben de doodstraf in deportatie te veranderen.
Waarop wij, prefect van politie, hem uitnoodigden alles mede
te deelen wat de veiligheid van den eersten Consul en van den
Staat kon verzekeren, beloofden, deze verklaringen onmiddellijk
ter kennis van het gouvernement te brengen en de exercutie op
te schorten, tot dat de regeering een beslissing genomen zou hebben.
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Genoemde Demerville bleef evenwel vasthouden aan zijn eisch
en daarop hebben wij dit proces-verbaal gesloten en geteekend,
nadat ook Demerville zulks had gedaan."
De prefect trok zich nu terug en er werd bevel gegeven het vonnis onverwijld ten uitvoer to brengen.
„Het toilet" der vier veroordeelden werd in hun cel gemaakt.
Met groote koelbloedigheid marcheerden zij in den dood. Onderweg
spraken zij over hun teleurstellingen en verwachtingen. Zij groetten
verschillende bekenden onder het yolk.
Ook tegenover de guillotine bleven zij kalm.
Arena zei :
— Als men mij als republikein, als vijand van den eersten Consul
in den dood zendt, dan heb ik mijn lot verdiend, maar als medeplichtige aan een complot ben ik onschuldig.

Den 24sten December begaf de eerste Consul zich des avonds
om acht uur van de Tuillerieen naar de opera, waar de eerste uitvoering van Haydns oratorium De Schepping zou plaats hebben.
In zijn rijtuig waren de tweede consul Lebrun en de generaals
Lannes en Bessiëres gezeten. Een escadron grenadiers van de
consulaire garde begeleidde den stoet. De smalle straat SaintNicaise was versperd door een groote waterton en een handkar.
Op het oogenblik dat het rijtuig van Napoleon met groote snelheid
naderde, klonk er een luide knal, alsof er een mijn ontplofte en
de straat was meteen bezaaid met dooden en gewonden. Huizen
stortten in en begroeven menschen onder hun puinhoopen. Maar
de man tegen wien de aanslag was gericht, bleef ongedeerd en verscheen in de opera, uitbundig toegejuicht door het publiek.
De politie dacht, dat republikeinen hier de hand in hadden. En
ook Bonaparte zelf scheen hiervan overtuigd, zQoals bleek uit zijn
woorden in een plechtige zitting van den Staatsraad, toen een
nieuw artikel van de wet op de bizondere gerechtshoven goedgekeurd moest worden:
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„Het speciale gerechtshof werkt nog te langzaam. Er is een snellet
en voorbeeldiger optreden noodig tegen zulk een wreede misdaado
Er moeten zooveel schuldigen worden gefusilleerd als er slachtoffers gevallen zijn, de anderen moeten verbannen worden en op
deze wijze de republiek gezuiverd. Deze aanslag is het werk van een
bende September-moordenaars, die alle misdaden van de revolutie
op hun geweten hebben. Wanneer de kern verdelgd is, zullen de
werklieden tot hun arbeid terugkeeren en de tienduizend individuen die deze partij nog altijd aanhangen zullen berouw toonen
en haar in den steek laten".
Maar de politie ontdekte, dat niet de Jacobijnen debet waren
aan dezen aanslag. De weinige sporen, die na de ontploffing van
de helsche machine gevolgd konden worden, leidden naar een zekeren
Francois Jean Carbon, oud-matroos, gewezen „chouan" en agent
van Georges Cadoudal. Hij werd gearresteerd, gaf toe, rijtuig en
paard gekocht te hebben en verklaarde dat het plan tot de misdaad uit Engeland afkomstig was, meegebracht door een paar officieren die eertijds in de Vendee hadden geopereerd, Limoelan en
Saint-Regent.
Men vond nog andere samenzweerders. Het proces duurde slechts
kort en 16 Germinal werden allen, waarvan zes bij verstek, ter dood
veroordeeld.
Den eersten Floreal (d. i. 20 April) had de executie plaats. Carbon
scheen te berusten, Saint-Regent echter niet. Hij was bleek en
onrustig; toen het vonnis voorgelezen werd, trachtte hij flink te
zijn en verklaarde, dat men zien zou hoe een soldaat zou weten
te sterven. Hij hield deze belofte echter niet.
Een groote menigte was op de been om de executie bij te wonen.
Gedurende het vervoer ontbrak het niet aan verwenschingen.
Aanvankelijk bood Saint-Regent het hoofd aan de woede van het
yolk. Maar langzamerhand scheen zijn geweten het yolk gelijk te
geven, hij boog het hoofd en antwoordde niet meer. Het zien van
de guillotine bracht hem geheel van de wijs, zijn beenen droegen
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hem niet meer, hij ademde krampachtig, zijn oogen gingen verwilderd heen en weer. Men moest hem de trapjes opdragen. Hij
wilde blijkbaar nog iets zeggen, maar er kwam niets over zijn
lippen dan een schor, gesmoord gerochel.

*

*

*

Bonaparte had zich echter niet alleen tegen vijandige, politieke
partijen te verdedigen. Zijn wonderbaarlijk-snel groeiende macht
maakte zijn vroegere vrienden en ambtgenooten naijverig. De
generaals zagen met onverholen spijt hoe hun collega van den
italiaanschen veldtocht met snelle schreden naderde tot den troon
van Frankrijk.
Een van deze generaals, Pichegru, had reeds gedurende het
Directoire neiging getoond, behulpzaam te zijn bij een eventueele
troonsbestijging van den pretendent, den prins Conde.
In April 1795 was hij commandant van het Rijnleger. De graaf
d'Entraigues, agent van Conde, had toen met hem geconfereerd
en er was een briefwisseling oritstaan tusschen Conde en den
republikeinschen generaal. Men had Pichegru den maarschalkstaf
van Frankrijk en het gouverneurschap van den Elzas aangeboden,
kasteel en park van Chambord, een millioen in contanten, twee
honderd duizend livres inkomen. Pichegru had dit alles niet van
de hand gewezen. Hij schreef:
„Ik zal niets half doen. lk wil niet het derde deel worden van
een boekwerk, waarvan Lafayette en Dumouriez de eerste deelen
zijn. lk ken mijn kracht en mijn hulpbronnen. Die zijn betrouwbaar
en uitgebreid. Zij wortelen niet alleen in het leger, maar in Parijs,
in de departementen, in de legers van mijn collega's, die denken
evenals ik. Frankrijk kan geen republiek blijven, het heeft een
koning noodig, Lodewijk XVIII. Maar men moet niet beginnen
met de tegen-revolutie, alvorens zeker te zijn van zijn zaak."
Hij had aangeboden over den Rijn te trekken, de witte vlag
der Bourbons te planten, zich te vereenigen met de legers van
Beulen van Parijs. III.
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den keizer en met de troepen van Conde op Parijs aan te rukken.
Maar Conde weigerde met hulp van buitenlanders den troon te
heroveren. Gedurende de onderhandelingen werd Pichegru's plan
overgebracht aan het Directoire. Hij werd teruggeroepen naar
Parijs en overgeplaatst naar een ander commando.
Hij ging hier echter voort met zijn intrigues en toen het Directoire de schriftelijke bewijzen van zijn verraad in handen had, werd
hij na den coup d' Etat van Fructidor naar Cayenne gedeporteerd
tezamen met andere gevaarlijke elementen.
Hij was daar een half jaar, toen er een stout plan tot ontvluchting werd beraamd en uitgevoerd. In den nacht verlieten zij hun
kazematten, overvielen de wacht, ontwapenden haar, vluchtten
over de bastions, door de grachten naar de kust, maakten zich
meester van een klein scheepje en vertrouwden zich zonder andere
hulpmiddelen dan wat eetwaren en een zak-compas toe aan den
grooten oceaan.
Tien dagen later kwamen ze bij het fort van Monte-Krich, van
waar ze naar Engeland overstaken. In Londen knoopte Pichegru
opnieuw en hechter dan ooit betrekkingen aan met de royalisten.
Maar dit alles had toch geen goed gedaan aan zijn reputatie
bij de soldaten en de vijanden van Bonaparte begrepen, dat het
noodig was een ander met onbesproken naam en faam als tegencandidaat te stellen.
De keuze viel eerst op Moreau, maar men had ten slotte een
te hoogen dunk van zijn eerlijk en standvastig karakter, dan dat
men het voor waarschijnlijk hield dat hij zich zou leenen tot een
samenzwering die niet voor een moord terug mocht schrikken.
Georges Cadoudal beyond zich toentertijd in Londen.
Fanatiek partijganger, onverbiddelijk en onwankelbaar in zijn
politieke overtuiging was hij een man, even zeer bereid om te dooden, als om zich te laten dooden ter wille van de zaak die hij met
hart en ziel voorstond. Als zoon van een welgesteld landbouwer
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had hij gestudeerd en was op twintigjarigen leeftijd in de Vendee
opgetreden aan de zijde der opstandelingen. Na hun nederlagen
ging hij naar Bretagne terug en diende als luitenant in den troep
van graaf Siltz. Na diens dood kozen de Chouans hem, Cadoudal,
tot hun chef. Hij verrichtte wonderen van dapperheid en ontsnapte niet dan door een toeval aan den dood.
Herhaaldelijk versloeg hij „de Blauwen", onophoudelijk in actie.
Gedurende een wapenstilstand stak hij naar Engeland over om
wapens en munitie van het engelsche gouvernement te vragen.
In Londen werd hij aan het hof voorgesteld, kreeg den titel van
luitenant-generaal, het kruis van den Heiligen Lodewijk en het
roode ordelint.
Tenslotte dwong generaal Brune hem de wapens neer te leggen,
maar zich onderwerpen aan de regeering deed hij niet. Hij hield
de onderaardsche touwtjes van het verzet in handen. Zijn oude
soldaten koesterden een blinde vereering voor hem. In zijn onbluschbaren haat tegen den man die den troon der Bourbons in
bezit had, schrok Georges Cadoudal voor geen enkel middel terug
dat hem tot zijn doel kon voeren. Aan de verschrikkelijke poging
van 3 Nivose zal hij wel niet vreemd zijn geweest. Hij dacht
over een aanvalsplan, dat ongetwijfeld iets ridderlijks had,
waardoor het karakter van sluipmoord er eenigszins aan ontnomen werd.
Dagelijks ging de Eerste Consul naar Malmaison, omringd door
een escorte van dertig ruiters. Op de hoogte van de herberg „De
Hanekraai" was de weg eenzaam. Cadoudal wilde zich daar verdekt opstellen met een gelijk aantal Chouans als er bereden soldaten
waren bij Napoleon.
Men zou den weg barricadeeren. Er zou een aanval en een handgevecht ontstaan. Hij zelf zou Bonaparte voor zijn rekening nemen
en hem in een eerlijk tweegevecht dooden.
Na den dood van den eersten Consul zou Moreau niet aarzelen
zijn invloed op het leger aan te wenden om een restauratie te
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bewerkstelligen. De hoofdzaak was dus Moreau te winnen, zooals
Pichegru gewonnen was.
Maar de overwinnaar van Hohenlinden zou niet zoo gemakkelijk
over zijn republikeinsche gevoelens laten beschikken.
De regeering was op haar hoede. De eerste consul had geheimzinnige waarschuwingen ontvangen, die tot voorzichtigheid aanmaanden. Een van die brieven luidde :
— Er zijn dolken in de lucht ! Opgepast !
De kusten werden streng bewaakt, ontscheping was bijkans
ondoenlijk zonder dat het bemerkt zou worden.
Toch werd het stoutmoedigste ondernomen.
Op eenige kilometers van Trêport is de rotskust van Beville.
De zee breekt hier bij goed en slecht weer met groot geweld op
de machtige rots-brokkelingen, die zich tot twee honderd vijftig
voet boven den zeespiegel steil verheffen.
Hierlangs nu waagden Georges en zijn mannen het, den franschen
bodem te betreden. De engelsche kotter die hen overgebracht had,
kruiste den geheelen dag langs de kust en naderde des nachts vlak
onder den gevaarlijken oever. Een sloep wierp de mannen op de rotsen; een visscher die van de zaak wist, slingerde een kabel omlaag,
die boven bevestigd werd.
En zoo beklommen de onverschrokken waaghalzen de rotsen,
zwevend tusschen dood en leven, heen en weer geslingerd door
den wind, die herhaaldelijk dreigde hen te pletter te slaan tegen
de onherbergzame gesteenten.
Maar eenmaal boven, ging het langs verschillende wegen naar
Parijs. Twee van hen, Picot en Lebourgeois, gesignaleerd door
fransche politie in Londen, werden gevangen genomen en gefusilleerd. Ze lieten geen woord los over hun kameraden. Alleen
verklaarden ze, dat ze gewroken zouden worden en dat Bonaparte
op zijn beurt zou sterven.
Maar een oud-officier van Cadoudal, op wien men eenige dagen
later de hand legde, betoonde allerminst deze flinkheid en kame-
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raadschappelijkheid. Hij werd eveneens ter dood veroordeeld, maar
om eenige uren levens te kunnen redden, deelde hij mee, dat
Cadoudal in Parijs was, dat hij en de zijnen langs de rotsen waren
binnengeslopen en dat weldra een fransche prins zich aan het hoofd
der samenzwering zou plaatsen.
Er werden strenge maatregelen genomen en zware straffen
gesteld op de hoofden van hen die Cadoudal of zijn vrienden huisvesting, hulp of anderszins zouden verleenen.
Een nieuwe vangst bracht nog meer aan het Licht. Bouvet, een
ordonnans-officier van Cadoudal, trachtte in de gevangenis zelfmoord te plegen. En toen dit mislukt was, kwam hij met onthullingen, waarvoor hij zijn leven kocht. Hij sprak van het aandeel
dat Moreau in de samenzwering had gehad. Het gevolg hiervan
was, dat Moreau werd gearresteerd en kort daarop ook Pichegru, deze
laatste door het verraad van een sujet, dat voor zijn onthullingen
honderd duizend franken eischte, die hem grif werden uitbetaald.
En denzelfden dag werd het signalement van Cadoudal in Parijs
en omgeving bekend gemaakt en een prijs op zijn hoofd gesteld.
Dit signalement luidde:
Hoog vijf voet vier duim, breedgeschouderd, zeer krachtig gebouwd, buitengewoon dik hoofd, korte nek, korte, dikke vingers,
een als plat geslagen neus, grijze oogen, het eene veel kleiner
dan het andere. Gezonde gelaatskleur, kastanjebruin, heel kortgeknipt haar, roodachtige bakkebaarden, kleinen mond, witte
tanden, zachte stem, goed gekleed, altijd wit linnen. (Moniteur
van 9 VentOse jaar XII).
Toch gelukte het niet hem te grijpen. Z'n trouwe Bretagners
vergaten hun eigen veiligheid, om hem goed te kunnen bewaken.
Hij kwam en ging in Parijs. Maar drie of vier makkers liepen altijd
voor hem uit en keken als trouwe speurhonden om zich heen.
Picot, zijn knecht, werd gepakt, maar beloften, noch dreigementen ontlokten hem ook maar de minste aanwijzing.
De gevangenname van Pichegru en Moreau deed hem beslui-
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ten, Parijs te verlaten, daar er nu voorloopig van de samenzwering
niets kon komen.
Des avonds, 18 VentOse, verliet hij in alle stilte per rijtuig met
vier van zijn gezellen, zijn laatste woonplaats.
Maar nu achterhaalde hem zijn noodlot. Want op het kruispunt
Odeon sprongen agenten op het paard toe en dwongen het tot
stilstaan. Cadoudal lost eenige schoten op hen, maar andere
agenten schieten te voorschijn en na een heftig handgemeen gelukt
het hem gevangen te nemen. Met zijn reisgenooten wordt hij geboeid
en naar het politiebureau opgebracht. Men opent onmiddellijk
een scherp verhoor, hij antwoordt eerlijk, fier en kernachtig:
— Wat kwam U in Frankrijk doen?
— Den eersten Consul wegjagen.
— Met welke middelen?
— Met geweld.
— Wat was Uw doel daarna?
— Een Bourbon in de plaats te stellen van den eersteri Consul.
— Hooptet gij Uw doel door moord te bereiken?
— Neen. Wij zouden de gardes van den Consul man tegen man
hebben aangevallen, en in eerlijken strijd overwonnen.
Hij ontkende alle betrekkingen tot Pichegru en Moreau. Men
wees hem op de twee politiemannen die hij met zijn pistool had
verwond en waarvan een overleden was.
- lk heb geweld met geweld willen keeren, verder niet, was
zijn antwoord.
Toen men zei, dat de ongelukkige vader was, zei hij:
— Dan had men vrijgezellen voor deze karwei moeten nemen.
Dat is niet mijn schuld!
Alle samenzweerders werden gearresteerd. Gedurende de instructie
pleegde Pichegru zelfmoord. Men vond hem op een morgen dood
op zijn bed, een das stijf om den nek getrokken, een deel van
Seneca opengeslagen voor zich. Het was de bladzijde, waar de
romeinsche wijsgeer zegt:
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Hij, die een samenzwering wil, moet niet bang zijn voor

den dood.
In de das stak een houten stokje. Waarschijnlijk had hij dat net
zoo dikwijls omgedraaid, tot de lucht werd afgesneden.
28 Mei 1804, tien dagen nadat Napoleon tot keizer was uitgeroepen, verschenen twee en veertig beklaagden voor de rechtbank.
Moreau scheen kalm en zeker van zijn zaak en van den uitslag.
Polignac en de Riviêre zaten achter hem. Cadoudal was omringd door zijn chouans als bij een veldslag. Zijn boeren hadden
voor niets en niemand oog behalve voor hun chef.
Met wilde onverschilligheid hood hijzelf weerstand aan zijn toestand. Van tijd tot tijd antwoordde hij met felle sarcasmen op
de gestelde vragen.
Thuriot, de president, behoorde tot hen die voor den dood van
Lodewijk XVI hadden gestemd. Cadoudal noemde hem telkens
Mijnheer Tue-Roi. Eens, toen hij bij vergissing den naam gewoon
uitgesproken had, vroeg hij een glas water om zich den mond
te spoelen.
Op een toespeling van den president, dat Moreau het dictatorschap nastreefde, antwoordde deze met luider stem:
—

Ik dictator! Met al de partijgenooten van de Bourbons

dictator! Mijn partijgenooten, dat zijn de soldaten van het fransche
leger, waarvan ik negen tiende heb gecommandeerd en waarvan
ik meer dan vijftig duizend heb gered. Dat zijn mijn partijgenooten.
Waarom wil men mij de dwaasheid toedichten, partijgenoot te
zijn van de vroegere fransche vorsten, die wij sedert 1792 bestrijden!
Zouden die menschen in 24 uur omgedraaid zijn en mij tot dictator willen hebben?
Een oorverdoovend salvo van bravo's was het antwoord op
deze woorden en de president had moeite de rust te herstellen.
Na afloop van de zitting zei Cadoudal:
—

Nog een zoo een succes, generaal, en gij slaapt op de

Tuillerieen.
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De zittingen van 16 tot 19 Prairial waren voor de verdedigers.
Den 19den werden de beklaagden zelf gehoord.
Cadoudal zei o. a. :
— Verknocht aan Frankrijk, verknocht aan de familie der Bourbons
was ik overtuigd, dat ook het fransche yolk niets vuriger verlangt
dan een eenhoofdig bewind en dat in handen van een enkele familie.
De beraadslagingen duurden lang. Zeven van de twaalf rechters hielden Moreau voor onschuldig. Na vier en twintig uur werd
het vonnis den 21sten Prairial gewezen. Het luidde:
— Aangezien de instructie en de debatten hebben uitgemaakt
dat er een samenzwering heeft bestaan, ten doel hebbend de republiek in gevaar te brengen door een burgeroorlog en de burgers
tegen elkander in het harnas te jagen, worden Georges Cadoudal
(volgen nog twintig namen) schuldig verklaard aan deze samenzwering en ter dood veroordeeld. Hun goederen worden verbeurd
verklaard.
Polignac, Moreau, Roland en Hizay hebben deel genomen aan
deze samenzwering, maar de rechtbank aanvaardt voor hen verzachtende omstandigheden en brengt hun straf op een correctioneele terug, door hen te veroordeelen tot twee jaar gevangenisstraf.
De anderen werden vrijgesproken.
De gevonnisten hoorden hun vonnis aan zonder eenige ontroering aan den dag te leggen.
In de Conciergerie wachtte de Staatsraad Real op Cadoudal.
Zij hadden een langdurig onderhoud. Real gaf Georges den raad
een beroep te doen op de clementie van Napoleon. Dan zou hij
zeker genade verwerven. Georges weigerde en wenschte het lot
zijner vrienden te deelen.
Anderen, o. a. Polignac, de Riviêre, Hozier aanvaardden echter gaarne de bemiddeling van invloedrijke personen.
De keizer bleek niet gevoelloos voor de smeekbeden van zoo
velen. Voor acht ter dood veroordeelden werd de straf in verbanning veranderd.
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Aileen Georges en zijn chouans bleven voor het schavot bestemd. De executies begonnen reeds minder veelvuldig te worden,
zoodat Charles Henry slechts een viertal helpers in dienst had.
Voor deze gelegenheid moesten er extra menschen worden aangenomen. Er waren drie karren.
Om negen uur begaven de beul en zijn helpers zich naar de
Conciergerie. De veroordeelden werden voor den dood gereed gemaakt.
Zij Baden met groote innigheid.
Men had Cadoudal nogmaals meegedeeld, dat hij gratie zou
kunnen krijgen. Hij weigerde echter wederom:
—

Laat ze mijn hoofd nemen. Mijn eer krijgen ze niet.

Hij ging met vasten, kalmen stap naar Charles Henry toe, zijn
gezicht was niet bleek, zijn oogopslag ernstig. Hij toonde geenerlei
ontroering:
—

Bent U de executeur van Parijs, mijnheer? vroeg hij hem.

Charles Henry antwoordde bevestigend.
—

Dan zal het U bekend zijn, dat ik het eerst wensch te ster-

y en. Het is mijn taak, mijn kameraden ten voorbeeld te strekken
in moed en berusting. Buitendien wil ik niet, dat een van hen
sterft met de gedachte dat ik toch nog in leven zou kunnen blijven.
Charles Henry zei, dat de regeling reeds getroffen was en dat
hij volgens deze de laatste zou zijn.
—

Och, was zijn antwoord, ze hebben me gratie aangeboden.

Dan zullen ze me toch deze laatste gunst niet weigeren!
Charles Henry bracht Cadoudals verzoek over aan de betrokken
autoriteit. Maar het werd bot geweigerd.
En dus moest hij zich wel schikken.
Terwiji hem de handen gebonden werden, zei hij tegen zijn
makkers:
—

We hebben de Blauwen dikwijls genoeg verslagen, om recht

te hebben op een soldatendood. Maar we mogen ons niet beklagen, want we moeten bedenken dat het schavot dat we beklimmen
geheiligd is door het offer van onzen koning!
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Alvorens de Conciergerie te verlaten vroeg hij zijn kameraden
hem nog eens te omhelzen. Allen gehoorzaamden. Die ruwe gezichten kregen lets teeders en zachts in dit laatste afscheid van
hun geliefden chef. Sommige oogen werden vochtig.
Toen het afscheid was afgeloopen, zei hij:
— En nu komt het er op aan de Parijzenaars te laten zien, hoe
Christen-royalisten en Bretagners weten te sterven.
Hij nam den arm van zijn biechtvader en zonder het bevel van
den beul af te wachten, riep hij:
— Voorwaarts — marsch!
Hij deed dat zoo veerkrachtig en levendig, alsof het op een
vijandelijke stelling af ging!
Hij werd in de eerste kar geplaatst met zijn neef Piere Cadoudal,
Picot zijn knecht, en Coster Saint-Victor. Roger, Soyant, Burban
en Lemercier waren in de tweede, Lelan, MedIle en Deville in de
laatste. Ook Coster Saint-Victor trok zeer de aandacht door zijn
hooge, slanke gestalte, zijn beschaafde, innemende manieren.
Gedurende den rit was Georges stil en somber. De weigering van
zijn laatsten wensch had hem verdriet gedaan. Zonder lets te
zeggen zag hij zijn lotgenooten de treden van het schavot beklimmen.
Saint Victor op een na de laatste, omhelsde hem en zei :
— Adieu, mijn generaal !
Georges haalde de schouders op, als gold het een kinderachtige
kleinigheid. Maar toen het mooie hoofd van zijn jongen vriend
gevallen was, stapte hij zelf langzaam en met forschen tred naar
boven en riep uit :
— Kameraden! Ik volg jullie! Leve de koning!
Er ontstond eenige verwarring. Er waren niet voldoende voorzorgsmaatregelen genomen. De meegebrachte manden voor de
lijken waren vol. Het groote lichaam van Cadoudal bleef wel een
kwartier liggen, alvorens Charles Henry lakens had laten halen,
waarin het gewikkeld kon worden.

LESURQ UES.
De politiek heeft de geschiedenis van de guillotine zoodanig
beheerscht, dat alle andere feiten op den achtergrond werden
geschoven. Toch is het noodig, om deze lacunen niet al te groot
te laten, een enkele kwestie te herdenken, die geheel buiten het
politieke leven stond.
Daartoe moet men teruggaan tot de lente van het jaar IV.
Benden brandstichters, plunderaars en straatroovers verspreidden angst en schrik in de provincie. Dagelijks hoorde men van
kasteelen of boerderijen die gebrandschat werden en waar zich
gruwelijke tooneelen afspeelden.
De naam „chauffeurs" was voor deze bandelooze troepen helaas
maar al te goed gekozen. Vooral in de vlakten van Beauce opereerden
deze misdadigers. Eenvoudige moord was nog de minst verschrikkelijke van hun da gen. Zij dwongen hun slachtoffers bekentenissen of omtrent de plaatsen, waar schatten verborgen waren en
hadden daartoe een methode uitgevonden, waarbij vergeleken de
folteringen van vroeger eeuwen kinderspel schenen. Zij ontstaken
groote vuren en brandden daarin de voeten hunner patienten, tot
de gewenschte inlichtingen los kwamen.
In deze dagen hoorde men ook van een aanval op den postwagen
tusschen Parijs en Lyon. De postiljon en de postbeambte waren
bloedig verwond en levenloos op de plaats des onheils aangetroffen,
waar ook nog een verlaten koets en een paard dat zich niet had
weten los te rukken, als bewijsstukken gevonden werden.
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Het onderzoek werd in handen gesteld van den burger Daubanton,
vrederechter in de sectie Pont-Neuf, een koel, scherpzinnig ambtenaar. Men arresteerde een zekeren Courriol, in wiens bezit aanzienlijke sommen werden aangetroffen, die alleen van roof of diefstaf afkomstig konden zijn. Tegelijk met hem nam de politie een
zeker individu Guesno gevangen, employe bij de militaire transporten.
Tegen dezen laatste kon men evenwel geenerlei bewijzen vinden. Zoodat hij op vrije voeten werd gesteld.
Toen hij echter met een zijner landgenooten, Lesurques geheeten, op het bureau kwam om zijn papieren te halen en voor
goed weg te gaan, meenden twee vrouwen, als getuigen aanwezig,
beiden te herkennen en ze haastten zich den heer vrederechter mede
te deelen, dat beide mannen op den avond en op de plaats der
misdaad door haar waren gezien.
Daubanton, die het menschelijk hart kende, vond het wel
vreemd, dat indien deze mannen werkelijk iets met de daad uitstaande hadden, zij zich zoo maar in het hol van den leeuw gewaagd zouden hebben. Maar de verklaringen der vrouwen waren
zoo positief, dat hij wel gedwongen was, de mannen in arrest te
houden.
Wat nu volgde was wel in staat de absurditeit van de doodstraf
in het licht te stellen. Tal van getuigen a charge en a decharge
werden gehoord. Er kwam een bevriende koopman die een alibi
wist over te leggen met zijn koopmansboeken, waaruit blijken
zou, dat Lesurques op den avond van de misdaad in zijn winkel was.
Courriol, de hoofdschuldige, verklaarde tot aan de voeten van
het schavot, dat Lesurques niets met de zaak te maken had, zijn
maitresse kwam vertellen, wie de ware schuldigen waren en dat
de verdenkingen tegen Lesurques op een noodlottige gelijkenis
berustten.
Niets vermocht de justitie van haar meening of te brengen en
den 9den Brumaire van het jaar V (30 October 1796) werd hij
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met Courriol en Bernard terecht gesteld.
Later bleek, dat zij die aan Lesurques' onschuld hadden vastgehouden inderdaad gelijk hadden. Want de ware schuldigen werden gevonden.
Toen was het echter te laat om de eer eener familie en het leven
van een fatsoenlijk man te redden.
Zelf had hij met stokijnsche kalmte het verloop van zijn proces
gevolgd. En toen de beslissing gevallen was, was hij de eenige
die koelbloedigheid toonde. Hij nam afscheid van vrouw en
kinderen, knipte zich zelf het haar af, dat hij in verscheiden
pakjes verdeelde, in papier wikkelde en van adressen voorzag.
Toen schreef hij nog een laatsten brief aan zijn vrouw:
„Wanneer je dezen brief ontvangt, zal ik niet meer tot de
levenden behooren. Een hard mes zal mijn levensdraad hebben
afgesneden. Zoo is het lot. Daaraan ontkomt men in geen
geval. 1k moest gerechtelijk worden vermoord. lk zal mijn lot
met kalmen moed ondergaan.
Zul jij mijn voorbeeld volgen? Je leven behoort jezelf niet
toe. Het is van de kinderen.
Mijn haar zul je ontvangen. Geef het aan de kinderen, wanneer ze groot zullen zijn. Het is mijn eenige erfenis.
Mijn laatste zucht is voor jou en mijn ongelukkige kinderen."
En zijn laatste woorden op het schavot waren:
— God vergeef mijn rechters, zooals ik hen vergeef!
Met kalme waardigheid ging hij de eeuwigheid in.

IV.
LAATSTE TERECHTSTELLINGEN ONDER HET
KEIZERRI JK.
Hier is de laatste beul aan het woord:
„De executies worden zeldzamer onder het Directoire en het
Consulaat. De guillotine is moe en rust uit. Mijn grootvader houdt
geen journaal meer bij. Mijn vader die een actief aandeel begint
te nemen in de trieste zaken onzer familie schrijft maar weinig op.
Uit zijn aanteekeningen is het relaas geput van de samenzwering
van Baboeuf en Cadoudal. Ik vind een schrift van 1. vendemiaire,
jaar VIII, dat hoofdzakelijk namen bevat van personen die de
een of andere vernederende straf hadden te ondergaan.
Vooral het aan de kaak stellen kwam nog vrij geregeld voor.
ledere maand werden gedurende Brie of vier opeenvolgende dagen
individuen ten toon gesteld. De straf duurde zes wren en het publiek
had het recht tot allerlei beleedigende en vernederende „blijken
van belangstelling".
Op 18 Mei 1808 vind ik ingeschreven de executie van een
publieke vrouw, Manette of Auguste Bouhoudt.
Het schijnt, dat dit meisje de gewoonte had zich als man te
kleeden. Zij had een „collega" met hamerslagen vermoord. Zij
beklom het schavot met een moed en een koelbloedigheid, volkomen in overeenstemming met haar mannelijke kleeding.
De aanteekeningen van mijn vader vertoonen nu weer een groote
gaping. De guillotine vernietigt niet meer het leven van aanzienlijken. De laatste Conde valt door het vuur van een peloton soldaten in de slotgrachten van Vincennes en de generaal Mallet,
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die zich zeif de laatste der Romeinen noemde, eveneens.
Overigens bleef het bloedvergieten vooral beperkt tot de slagvelden, waarheen het genie van een man die al de helden der oudheid deed verbleeken heele geslachten als kanonnenoogst wist
mee te sleepen.
De revolutiegeschiedenis van de twee toonaangevende volkeren
van West-Europa toont merkwaardige punten van overeenkomst.
Beide beginnen met een koningsmoord. Het is of het hoofd van
Karel I van Engeland den afgrond geopend heeft, waarin een
eeuw later het hoofd van Lodewijk XVI zou neerdalen.
Beide volken aanvaardden na een tijdperk van dronken
teugelloosheid en anarchie het juk eener militaire dictatuur.
Maar tegenover Cromwell, enghartig, bekrompen, fanatiek protestant en Monck, bleek hersteller van een veroordeeld koningschap, plaatst Frankrijk Napoleon, wiens profiel, zoowel Grieksch
als Romeinsch, alle medailles van de groote mannen van
Plutarchus in de schaduw stelde.
Terwijl Cromwell een protectoraat opbouwt, dat hij niet voldoende durft te versterken, en dat zijn zoon niet in staat is voort
te zetten, is Napoleon de man, die, achtereenvolgens generaal, consul, wetgever, Frankrijk en Europa dwingt de fransche revolutie
te aanvaarden, die alle partijschappen met krachtige hand onderdrukt, de orde herstelt, een nieuwe maatschappelijke orde in
het leven roept, om ten slotte een troo p te bestijgen dien hij zich
zeif geschapen had. Gedurende tien jaren draagt hij de zegevierende
arenden van Frankrijk door geheel Europa, houdt als overwinnaar
zijn intocht in de hoofdsteden van alle koninkrijken en houdt geen
halt, aleer hij de grenzen van het aloude rijk van Karel den
Grooten heeft hersteld.
Wreede tegenslagen zouden dit machtige reuzenwerk te niet
doen. leder kent de feiten. Maar in tegenstelling tot Cromwell
heeft de overwonnene van Waterloo, de martelaar van SintHelena zoo diepe wortels geslagen in den bodem van het land
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dat hij met roeni overlaadde, dat het dertig jaar later aan iemand
die denzelfden naam droeg gelukte, op zijn beurt een beschermer
van recht en vrijheid te worden, toen de maatschappij dreigde
in anarchie onder te gaan.
Maar deze uitweiding heeft mij te ver van mijn onderwerp afgebracht.
Geschiedschrijver van de bijl, mag ik mij niet het recht aanmatigen over den degen te spreken. De afstand tusschen beide
wapens is te groot.
lk neem dan weer den draad der familie-annalen op.
Bladzijden lang bieden zij mij niets dan nauwkeurig ingeschreven
aan de kaak-stellingen, terwiji de terechtstellingen vergeten schijnen.
Ik vroeg mijn vader eens naar de oorzaak van dit verschil in be-

langstelling voor „expositie" en „executie". Zijn antwoord was:
— Bij den een is het conto-courant, bij den ander afgesloten
rekening. Tegen den eene zeggen we adieu, tegen de anderen: tot
weerziens. Wij houden er niet van, ons de afgehouwen hoofden
te herinneren.
Bij die lange lijst exposities vind ik maar weinig dat verdient
aan de vergetelheid ontrukt te worden.
Zoo bijvoorbeeld de geschiedenis van de weduwe Morin en haar
dochter in 1812, die zooveel sympathie hadden dat hun straf een
soort apotheose werd.
Op 29 Maart 1815 vind ik de executie van Charles Dantin, luitenant bij de infanterie, ter dood veroordeeld wegens den tweevoudigen moord, gepleegd op de personen van zijn broeder en
zijn tante. Deze Kalil in epauletten was vrijgekomen in 1814 na
de terugkomst der Bourbons. Een werkeloos leven bracht hem tot
losbandigheid. Hij werd een hartstochtelijk speler en onder den
invloed van degen hartstocht beging hij achtereenvolgens de beide
moorden, waarvoor hij terechtstond.
De debatten hadden leelijke bijzonderheden aan het licht gebracht. De man had het lijk van zijn broeder in stukken gesneden
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en deze op verschillende plekken rondom het huis, waar de misdaad had plaats gehad, begraven.
De executie was vastgesteld op 20 Maart. Maar de keizer zou
dien dag in Parijs terugkeeren en daarom werd zij uitgesteld tot
den 29sten.
Hij beklom het schavot met moed en weigerde alle religieuzen
steun. Zijn onschuld hield hij vol tot het laatste.
Den 22sten April 1816 lees ik twee executies van Pichon en
Goguet, wegens moord en roof op den persoon van Joseph Houdry.
Ten slotte een driedubbele, politieke terechtstelling van Pleignier,
Carbonneau en Tolleron wegens het eerste complot tegen de
veiligheid van den staat sedert de terugkeer van Lodewijk XVIII.
Den 27sten Juli 1816 werden zij te half zeven ure des namiddags
onthoofd op het Grëveplein. Wegens verzwarende omstandigheiden
(poging tot doodslag op den koning) werd hun eerst de rechterhand afgehakt.
Toen deze slachterij was afgeloopen en de drie hoofden met de
drie handen waren gevallen, verhief het yolk dat de plechtigheid
bijwoonde een luid — Leve de Koning!
Datzelfde yolk, dat drie en twintig jaren vroeger het hoofd van
den zestienden Lodewijk had geeischt

Thans heb ik alles uitgeput wat mijn voorvaderen en mijn vader
mij aan documenten hebben nagelaten. 1k ben overigens ook genaderd tot den tijd, waarin ik zelf een rol ga spelen. Wat nu volgt zijn
dus eigen indrukken, dingen die ik zelf gezien en meegemaakt heb.
Maar aleer daarmee te beginnen, moge de lezer mij toestaan
een overzicht te geven van mijn jeugd en mijn ontwikkeling tot
man en opvolger van mijn vader.

Beulen van Parijs. III.

3

V.

MI JN ROEPING.

lk ben geboren in 1799. Sedert jaren rustte het bloedige wapen
dat mijn vader van zijn voorvaderen had geerfd in de scheede.
De doodstraf scheen naar den achtergrond te wijken, alsof zij zich
schaamde en angst voelde voor de herinnering aan haar misdaden.
Op het oogenblik dat een teen kindje zijn oogjes opent onder het
dak der beulen, gaan de verwachtingen die zijn wiegje omzweven
ver uit buiten de grenzen, waarbinnen het lot van zijn vaderen
gesloten was. Mijn moeder hoopte te eeniger tijd dien beker van
bitterheid dien zeven geslachten Sanson hadden moeten ledigen
van mij verwijderd te houden. Mijn vader scheen het in dit opzicht met haar eens te zijn. Ook mijn grootmoeder kon glimlachen
bij de gedachte dat haar nakomelingschap wellicht bevrijd zou
worden van den somberen banvloek.
Maar grootvader wierp een schaduw op deze lichte toekomstbeelden door zijn bleek, streng gezicht dat zich als 't ware verzette tegen mijn kinderlijk liefdebetoon. De man die tijdens de
revolutie zulk een vreeselijke rol had gespeeld wist maar al te
goed, dat de mensch zijn bestemming niet zelf kan veranderen. Hij
was op zijn post gebleven, toen alles wankelde en viel om hem
heen. Achtereenvolgens had hij alle menschelijke machthebbers
onder zijn mes gehad : koningschap, genie, deugd, patriotisme,
toewijding, welsprekendheid, aan alles had zijn hand een eind
gemaakt. En zelf had hij moeten berusten in die rol van offeraar, waarvan de algeheele omkeering der maatschappelijke orde
hem niet had kunnen verlossen. Zijn gemoedsgesteldheid was
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daardoor somber, hard, norsch geworden. De overtuigde beul
was door de zenuwsloopende revolutiedagen een ontgoocheld, onverschillig, illuzieloos pessimist geworden.
Zoo ver als mijn herinneringen teruggaan zie ik mijn grootvader
door zijn tuin wandelen en werken aan zijn bloembedden. Ik zie
hem met zijn driekanten steek, zijn korte broek, gebloemde kousen
en schoenen met gespen, een fijne degen die tegen zijn kuiten slaat
stil staan voor de bloemen die hij zelf gekweekt had.
Eens hoorde ik hem tegen een vriend zeggen met wien hij voor
een bed vuur-roode tulpen stond:
—

Wat zijn ze mooi en die kleur! Als men niet beter wist, zou

men zeggen, dat ze met bloed zijn besproeid.
Die woorden maakten een diepen indruk op me. Ik had eenige
dagen te voren hooren vertellen van een vampier en dien avond,
toen mijn moeder mij naar bed bracht, kon ik niet nalaten, hierop
terug te komen:
—

Moeder, grootvader zegt, dat hij zijn bloemen met bloed be-

sprenkelt. Zou hij een vampier zijn?
—

Stil, Henry, antwoordde zij, wie vertelt je zulk een onzin?

Grootvader is oud en moe. Je moet maar niet letten op wat hij
zoo zegt. Je weet, dat hij 's avonds na het eten altijd slaapt in zijn
grooten stoel. En dan droomt hij wel eens en praat in zijn Broom.
En men droomt soms vreemde dingen. Bat weet je toch!

Ik was zeven jaar, toen mijn grootvader stierf. Die rouwdagen
zal ik nooit vergeten. Priesters van Saint Laurent kwamen den
stervenden man de sacrementen der stervenden en het laatste
oliesel toedienen. Wij lagen alien geknield in de sterfkamer en
mijn grootvader die bij zijn voile bewustzijn was vereenigde zich
met hen in het gebed en beantwoordde de vragen. Zijn kalme,
maar zwakke stem kwam uit boven de onze die in snikken werden
gesmoord.
Voor mij was dit alles een vreemd schouwspel. Godsdienstige
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plechtigheden in onze woning had ik nog nooit gezien. Maar ook
het verdere verloop van de plechtigheid, het luiden der klokken,
het trage zingen der priesters en vooral de groote menigte menschen die den stoet volgden vervulde mij met eerbiedige verwondering.
De dood kwam langzaam en vredig over den ouden man. Toen
de priesters zich teruggetrokken hadden, riep hij mijn vader bij
zijn bed. Later hoorde ik dat hij gezegd had :
— Henry, ik ga rekenschap afleggen voor God. Ik draag de troostrijke gedachte met me, dat ik geen kwaad heb gedaan, misschien
soms wat goeds. Ik geloof niet, dat de Opperste Rechter ons dat
beroep euvel kan duiden. Ik heb getwijfeld, wroeging gevoeld de
laatste jaren. Nu niet meer. Ik voel me rustig, gerustgesteld, nu
het oogenblik van heengaan komt. Ik weet dat jij altijd een heime-

lijken afkeer hebt gevoeld tegen ons ambt. Spiegel je aan mij.
Blijf in den staat, waarin het lot je heeft gebracht. In de gewone
wereld zou je geen plaats meer vinden. Die zou zich van je afwenden. Geloof me, noch jou, noch je zoon past een ander beroep
dan het mijne. In de meeste families doen de zoons wat de vaders
deden. Misschien komt er een dag dat ons ambt opgeheven wordt,
zooals er zooveel is verdwenen. Niemand heeft het recht den eersten
Steen naar je to werpen. De rechter in zijn purper en hermelijn
is meer verantwoordelijk dan wij voor het vergoten bloed.
Deze laatste woorden beslisten over mijn leven. Mijn vader
begreep dat het niet anders kon, dan dat ik ook zijn en grootvaders
stappen drukken zou.
Zooals reeds word opgemerkt, volgden zeer velen de baar. De
geestelijkheid van Saint-Laurent was voltallig aanwezig. Mijn
vader en ik volgden blootshoofds, in lange rouwmantels gehuld
den lijkwagen. Onder de kleine luiden en de armen had mijn grootvader veel vrienden gehad, die hem alien de laatste eer wilden bewijzen. Onderweg stonden de voorbijgangers een oogenblik stil,
de meesten eerbiedig, sommigen alleen uit nieuwsgierigheid. Ook
hoorde ik iemand schamper zeggen:
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— Daar gaat het convooi van den beul!
1k voelde de hand van mijn vader trillen in de mijne. Het was
de eerste maal, dat de beteekenis van dit woord mij bewust werd.
En een vaag, maar smarteiijk voorgevoel zei me, dat het ook voor
mij iets onaangenaams bevatte.
Mijn opvoeding.
Mijn jeugd verliep kalm en zonder belangrijke gebeurtenissen.
Ons huis hield vast aan de strenge patriarchale zeden, die er van
oudsher heerschten ten spijt van revolutie, nieuwe denkbeelden
en nieuwe generaties. Na den dood van mijn grootvader kwam
de aartsvaderlijke leunstoel waarin Martha Dubut zoo vaak gezeten had, aan mijn grootmoeder. Zij heerschte over ons alien met
goedheid, wijsheid, zachtheid en .... traditie.
Samen met mijn moeder regeerde zij het huishouden. Wij leefden
zeer teruggetrokken en behalve enkele gasten die des Zondags
kwamen eten ontvingen wij niemand. Ik verzwijg den naam mijner
moeder, omdat zij tot een familie behoorde, die zich wellicht schamen zou over haar huwelijk en omdat ik wil dat mijn kleinkinderen
een onbevlekte herinnering aan deze vrouw zullen bewaren. Mijn
eigen naam zelfs houd ik voor hen verborgen om zonder bitterheid
van hun liefde te kunnen genieten.

Zoo dikwijls ik dus van mijn moeder spreek, zal ik haar aileen
„mijn moeder" noemen. Een betere naam zou trouwens niet denkbaar zijn.

Om de vrouw van mijn vader te kunnen worden, had zij heel
wat tegenstand te overwinnen, waarover ik hier niet spreken zal,
omdat

zij

er nooit op zinspeelde, ook niet na den dood van

mijn vader.

Zij was van goede familie, zorgvuldig opgevoed, bekoorlijk van
uiterlijk en verfijnd van geest. Zij had diepen indruk op mijn vader
gemaakt en hij op haar. Deze twee menschen, hartstochtelijk en
melancholisch, hadden elkander van of het eerste oogenbiik be-
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grepen en werden onweerstaanbaar tot elkaar aangetrokken. Bijna een halve eeuw waren zij getrouwd en nooit heb ik eenige wolk
hun huiselijk geluk zien verduisteren.
Mijn vader was zacht en kalm, zocht de eenzaamheid en de
stilte en hield zich buiten het strijdgewoel der maatschappij. Hij
wijdde zich geheel aan het familieleven en aan de zieken die hem
soms kwamen raadplegen. Wel is waar was deze ziekenpraktijk
sterk verminderd sedert de medische faculteit diploma's uitreikte
aan wetenschappelijk gevormde medici. Maar toch was mijn vader
bekend wegens zijn goed inzicht in veel gevallen en zijn opmerkelijke
genezingen.
Evenals grootvader deed hij veel aan bloemencultuur en verzorgde zijn tuin met de uiterste zorgvuldigheid.
Zelden heb ik mijn vader boos gezien. Zijn bevelen schenen
raadgevingen, zijn vermaningen welwillende opmerkingen. Hij
sprak nooit met stemverheffing. En toch werd hij blindelings
gehoorzaamd.
Hij kleedde zich altijd in het zwart. Was dit een stille rouw of
een opzettelijk verlangen? Ik heb het hem nooit durven vragen.
Hij droeg reeds zwart lang vOcir den dood van mijn grootvader.
Alleen moeder bracht wat kleur en stille blijheid in huis. Haar
aanwezigheid was voldoende om alles levend to maken. Er ging
warmte en licht van haar uit. Zij was mooi en gracieus. Een teere
bleekheid, fijne trekken, lichte, blauwe oogen en zwart-golvend
haar, dat in weelderige krullen haar gezicht omlijstte gaven een
onhepaalbare liefelijkheid aan haar wezen.
Zelf was ik gezond en krachtig van bouw. Ik groeide zienderoogen. En levenslang behield ik die lichamelijke flinkheid, waardoor ik veel fyzieke en moreele vermoeienissen gemakkelijk kon
verdragen.
Lezen heb ik van mijn moeder geleerd en ik herinner me nog
de trotsche vreugde van mijn vader, toen ik hem zonder fouten
en in goeden toon een bladzijde uit dat mooie boekje Paul et Virginie
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van Bernard in St. Pierre kon voorlezen. Later gaf ze me een huisleeraar, zooals de zonen van de rijken lien krijgen en wilt op deze
wijze te voorkomen dat ik lijden zou onder den spot en de vijandelijke gezindheid van andere kinderen, Want zoowel mijn afkomst
als mijn bestemming wilde zij zoo lang mogelijk voor mij verborgen houden.
Niet zonder moeite vond zij een man die zich over mij wilde
ontfermen, den abbe C., een eerwaardig priester van het Sint Victor
klooster, die zonder den eed van trouw aan de republiek afgelegd
te hebben, alle stormen van de revolutie en het schrikbewind het
hoofd had weten te bieden. Een kalm, placide grijsaard, geleerde
en fijnzinnig litterator, geheel levend in de geesteswereld van
Griekenland en Rome, maar ook van het Middeleeuwsche Christendom, werkte hij, afgekeerd van de wereld in zijn kloostercel, verdiept in studie en gebed.
Deze man werd mijn mentor. Mijn ouders hadden hem een aangenamer woning aangeboden. Maar het bleek onmogelijk, hem uit
zijn oude kloostermuren weg te halen. Hij wilde zich liever dagelijks den langen weg naar ons huffs getroosten voor het aantal uren
dat hij voor mijn opvoeding noodig achtte.
Ik wist vrij spoedig de genegenheid van mijn nieuwen meester
te verwerven. Want ik hield van werken, nam gemakkelijk op
en was leergierig en volgzaam. In de vrije uren sprak hij veel
met me en nam mij ook wel mee naar zijn klooster, waar hij veel
van zijn oude geschiedenis vertelde en van zijn lievelingschrijver
Santeuil. Dikwijls ook bracht hij heele dagen bij ons door en met
zijn geestige gesprekken was hij zijn gezelschap ruimschoots waard.
Hij leerde mij latijn en grieksch, geschiedenis, aardrijkskunde, de
beginselen der wiskunde en maakte mij aldus bekwaam om de
lessen aan de universiteit te kunnen volgen,
De gelijkmatige, gelukkige kalmte van deze clagen werd soms
onderbroken, doordat de stemming van mijn ouders versomberde
en ik mijn moeder zich bij het schijnsel van twee groote kaarsen
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in gebed zag verdiepen. Ik begreep niet waarom en als ik vroeg,
kreeg ik ontwijkende antwoorden.
Eens hoorde ik mijn vader tegen mijn leermeester zeggen:
— 't Is morgen, mijnheer de abbè. Gelooft U me, het is me altijd,
of het de eerste keer is. Ik heb nooit kunnen wennen aan die fatale
oogenblikken. Sedert de uitvinding van die nieuwe machine hebben
mijn vader en ik feitelijk geen handelend aandeel meer aan de
executies. Het is altijd de een of andere knecht die het beulswerk doet.
— Het zijn zeker moeilijke uren, antwoordde de priester, maar
men moet zich weten te schikken. Men moet de angsten des levens
aan God toevertrouwen. En daar alles geschiedt volgens Zijn wil,
moet men uit deze overtuiging de kracht putten en de berusting,
die noodig zijn om zich te buigen onder het lot dat U is opgelegd.
— Dat is zoo. Maar U ziet de uitwerking die zulk een vonnis
op ons alien heeft. Mijn oude moeder, mijn vrouw liggen uren lang
te bidden. Wij zijn niet in staat iemand te ontvangen. En mijn
zoon, die dit alles erven moet, begint er al iets van te merken.
Ik denk aan hem en dat het oogenblik komen zal, dat ik hem zal
moeten inlichten.
—

Hebt U nooit aan de mogelijkheid gedacht, Uw zoon een

andere loopbaan te openen? Een vader moet zich afvragen, waarvoor zijn kind roeping gevoelt. Henry toont een zacht karakter
en een geest die meer naar studie neigt.
—

Roeping! Gelukkig de vaders, die zich de weelde van een

roeping voor hun zoons kunnen veroorloven! Zijn wij menschen
als iedereen? De maatschappij is voor ons gesloten. Zij zou ons
uitstooten, indien wij zouden trachten, in haar midden een
plaats te veroveren....
Bevend kwam ik uit mijn schuilhoek te voorschijn. Ik begreep
nog niet waarop mijn vader zinspeelde. De wereld en haar treurige
werkelijkheid kende ik nog niet. Ik wist niet dat de maatschappij
voor den moordenaar geen anderen wreker kent dan de beul. Veel
later pas begreep ik de beteekenis van die woorden van mijn vader:
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— 0, ik wil U wel bekennen, als mijn zoon deze uniform, waarin
ik oud zal worden en sterven, zou gaan verachten, dan zou ik een
gevoel hebben of ik geen recht meer had op zijn eerbied en zijn
liefde. Ik zou hem niet meer durven aanzien zonder rood te
worden van schaamte. 0, dat zou vreeselijk zijn! ....
Den volgenden dag verscheen mijn vader niet bij den maaltijd.
Toen ik vroeg, waar hij was, antwoordde mijn grootmoeder, dat
hij zich niet wel voelde. 's Avonds zag ik hem pas. Hij was bleek
en onrustig, lette niet op de goede zorgen van mijn moeder en
bleef als verdiept in vreemde gedachten.
Wat was er met hem gebeurd?
Er hing een mysterie om hem heen op zulke dagen, dat ik vergeefs trachtte te doorgronden. Men hield alles wat mij over mijn
toekomst zou kunnen inlichten, krampachtig voor mij verborgen.
En ook, toen ik mijn eerste communie zou doen, ging ik niet,
als andere kinderen op godsdienstonderricht naar de Sint Laurens-

kerk, maar werd ook hierin door mijn eerwaardigen meester onderricht. En niet ging ik met de anderen in feestkleedij knielen voor
de tafel waar het brood der engelen werd verdeeld. Weer was het
abbe C. die in een der kapellen de mis zou opdragen, waarbij ik
uit zijn handen de heilige hostie zou ontvangen.
Na afloop der plechtigheid, wachtten wij biddend, totdat de
priester zijn hoogtijversierselen zou hebben afgelegd om met ons
naar huis te gaan. Intusschen zag ik de kinderen die dien dag eveneens hun communie zouden doen in plechtigen stoet voorbijtrekken. De meisjes in haar witte sluiers, het orgelspe1, de klank van
die teere kinderstemmen stemden mij eindeloos weemoedig.
— Waarom is mijn plaats niet bij hen? dacht ik. — Waarom
die afzondering die mij dwingt in eenzaamheid te bidden en te
zingen?
Wreed en duister geheim!
Langzamerbancl begon 1k de oorzaak van dit alles te begrijpen.
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Vooral sedert ik aan het sterfbed had gestaan van mijn braven
leermeester. Nog zie ik moeder en mezelf in die kille, armelijke
cel, die zijn slaapkamer was. Nog hoor ik die woorden, met uitgeputte stem gefluisterd, terwij1 ik zijn koude hand in de mijne hield.
— De Heer neemt me weg, voordat ik je opvoeding heb mogen
voltooien, mijn kind. Denk aan je ouden meester. Anderen zullen
je nog meer geleerdheid bijbrengen, maar niemand meer deugden.
Godsvertrouwen, berusting, weldadigheid en plichtsgevoel zijn de
kostbaarste bezittingen.
Niemand kan zeggen welke teleurstellingen en smarten je deel
zullen zijn, Henri. Onderwerp je, mijn kind. Luister naar de stem
van de plicht en bedenk dat de ziel van je ouden meester altijd bij
je is. Ik hoop dat je gelukkig zult zijn, als God het wil ....

Vreemd, mijn grootvader had ik met droge oogen zien sterven.
De dood van mijn leermeester was een vreeselijke slag voor mij.
De gedachte nooit meer zijn gezelschap, zijn woord, zijn troost
to zullen genieten, werd een foltering, waaraan ik mij niet kon
onttrekken.
Ook voor mijn moeder was deze dood vreeselijk. Wat moest zij
nu met mij doen?
Mijn vader verkocht zijn huis in Brie en kocht een ander in
Brunoy, een aardig dorp in de buurt van Parijs, waar ook een school
voor hooger onderwijs was. Hier gingen we wonen en dat werd de
mooiste tijd van mijn leven. Ik bezocht daar een uitmuntende
school en werd niet langer afgescheiden gehouden van jongens van
mijn leeftijd.
Het studeeren daar, het klassikale onderwijs, de gemeenschappelijke uitstapjes en wandelingen in den grooten tuin bij de school
of buiten op het land, dat alles deed mij de sombere woorden van
mijn grootvader en vader vergeten. Ik leefde op en voelde mij voor
het eerst mensch onder menschen.
Maar lang duurde deze goede tijd niet. We moesten naar Parijs
terug. In de voorstad Saint-Denis was een school, die geheel was
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ingericht volgens de beginselen van het beroemde lyceum Charlemagne. Hier werd ik extern leerling en had het er niet slecht, maar
erg druk. Want de vrije uren, die voor ontspanning waren bestemd,
werden in beslag genomen door muziek-, teeken- en schermiessen.
Veel vrienden had ik niet gemaakt, noch in Brunoy, noch op de
nieuwe school in Parijs. Alleen met een jongen, die evenals ik
extern was en dus des avonds naar zijn ouderlijk huis terugkeerde,
ontstond een band van echte jongensvriendschap. Des morgens
gingen we samen naar school, des avonds samen huiswaarts. We
werkten samen en stonden elkaar bij, wanneer er gevochten moest
worden. Hij was sterker dan ik en meer dan Bens vond ik in hem
een verdediger en wreker.
Eens, toen wij wat vroeger dan gewoonlijk naar huis gingen
bracht T. mij tot mijn woning (meestal namen we bij zijn huis in
de voorstad Saint Denis afscheid en ging ik alleen verder). Bij
mijn woning gekomen, vroeg ik hem mee naar binnen te gaan, dan
zou ik hem aan mijn ouders voorstellen. Hij stemde toe en toen
we met zijn beiden de eetkamer binnenkwamen, waren mijn ouders
en grootmoeder reeds bijeen. Ik stelde mijn vriend voor, die
beleefd naar voren trad om hen te begroeten. Maar ik werd heel
onaangenaam getroffen, toen ik een duidelijke verwarring opmerkte
bij mijn vader en moeder. Ik had verwacht, dat ze T. zouden hebben
uitgenoodigd mee te eten, maar in plaats daarvan zei mijn vader
na een oogenblik:
—

Henry, je mag geen misbruik maken van mijnheers weiwil-

lendheid. Hij verlangt zeker naar zijn huis. Zijn ouders wachten
natuurlijk met ongeduld.
Ik voelde dat dit niet de ware reden was van vaders koelheid.
—

Zal ik dan altijd eenzaam moeten blijven? dacht ik. Mag

ik dan met niemand omgaan? Mijn vaderlijk huis gesloten voor
mijn vrienden? Zijn mijn ouders zoo jaloersch op me, dat ze mij
niemands vrienschap gunnen?
Ik liet mijn vriend uit en trachtte door bizondere hartelijkheid
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het gebrek aan gastvrijheid van mijn ouders te vergoeden.
Aan tafel en verder den geheelen avond was ik stil.
Den volgenden dag op school bleek al spoedig, dat T. geheel
veranderd was. Hij ontweek me, als ik hem naderde. Hij sprak
niet tegen me. En dat bleef zoo de volgende dagen. Ik merkte
zelfs, dat ook de anderen koeler waren geworden en kreeg den
indruk, dat T. daar de oorzaak van was. Het duurde niet lang
of ik voelde mij volkomen geisoleerd en leed daaronder zoo, dat
ik besloot hem een verklaring te vragen.
Op een uur dat we alleen waren in de teekenklas sprak ik hem
er over aan.
— Het is gemeen, T, zei ik, je bent heelemaal veranderd. Maar
je stookt ook de anderen tegen me op. Waarom?
T. keek me een oogenblik aan, haalde toen de schouders op
en begon te teekenen.
— Ik houd niet van die pantomimen, ik eisch een verklaring.
Ik verkies niet langer als het vijfde rad aan den wagen behandeld
te worden. Ben je boos over de slechte ontvangst van mijn vader?
Daar heb ik zelf erger onder geleden dan jij. Maar daar kan ik niets
aan doen. Zoo oud als ik ben, probeeren ze iedereen van me weg
te houden. Ik weet niet waarom.
T. keek me weer aan, antwoordde geen woord en ging voort
met teekenen.
— Zul je nu spreken? riep ik toen buiten me zelf en greep hem
bij zijn schouder.
Toen liet hij me zien wat hij had staan teekenen: een guillotine,
een man op de plank onder het mes en een andere man overeind,
zijn hand aan het touw.... en onder deze ruwe schets had hij
de woorden geschreven:
Tuus pater carnifex.
Ik had nooit een guillotine gezien, maar door die woorden begreep ik plotseling alles. De woorden van mijn ouden leermeester
van mijn vader, mijn grootvader: het geheim was opeens geen

MI JN ROEPING.

45

geheim meer. Met de teekening in de hand holde ik weg, de gangen
door, den tuin door, de straten langs, tot ik thuis was. Ik vond
mijn moeder in de eetkamer, viel buiten adem voor haar neer en
hield het noodlottige papier in de hoogte.

Toen ik weer wat tot kalmte was gekomen, lag ik op bed, mijn
grootmoeder zat aan het hoofdeinde. Anders was er niemand in
de kamer. Mijn eerste gedachte was: Waarom is moeder niet hier?
Waarom laat zij mij in deze omstandigheden alleen?
Later hoorde ik, dat zij er nog erger aan toe was dan ik. Zij had
zich mijn verdriet zoo aangetrokken, dat een gevaarlijke zenuwstoornis en hevige koorts haar zwak gestel hadden aangetast.
Zeif voelde ik mij plotseling man geworden. Het uur van zelfverloochening en plicht was aangebroken. En niet langer zou mijn
moeder mij, maar ik haar moeten troosten.
Toen ik de oogen opsloeg, was het dus alleen mijn grootmoeder
met wie ik spreken kon. Ik keek haar in het oude, goede, rustige
gezicht. Zij glimlachte.... ik kon niet anders doen dan met een
zwakken glimlacht antwoorden.
— En, vroeg ze, gaat het al wat beter? Wat heb je ons aan
het schrikken gemaakt, mijn jongen. je arme moeder is er ziek van.
Ik vermoed, dat het die jongen is, dien je laatst mee bracht, en
die zich op deze manier heeft willen wreken over de ontvangst,
waarover hij zich zeker heeft beklaagd.
Ik geloof niet, dat er wraakgevoelens in het spel waren bij T.
Hoe kon hij weten, dat mijn ouders mij onkundig hadden gehouden van het beroep mijns vaders? Neen, ik denk, dat zijn vader
hem eenvoudig heeft gezegd:
— Die vriend van jou is de zoon van den beul. Dat is geen gezelschap voor je....
Later zag ik hem nog dikwijls. Hij bleef in dezelfde buurt wonen,
maar wij gingen niet meer met elkander om. Hij erfde de zaak
van zijn vader, 'die een omnibus-bedrijf had. Hij werd een gezeten
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en zeer gezien burger. Door de komst der spoorwegen verliep zijn
zaak en toen ging hij stil leven. lk heb hem sedert uit het oog verloren, en als deze regels hem misschien onder de oogen komen,
dan hoop ik dat het hem duidelijk moge worden, dat de herinnering
van een oud man zonder eenige bitterheid is....
Maar ik keer terug tot het gesprek met mijn grootmoeder:
—

Het was niet zoo zeer de teekening, maar vooral de woorden

eronder, waarvan ik zoo ontstelde. Is het heusch waar, dat mijn
vader de veroordeelden ter dood brengt?
—

Ja, mijn kind. Dit beroep is al meer dan een eeuw in onze

familie. Maar wij wilden deze wetenschap zoo lang mogelijk voor
je verborgen houden.
—

0, grootmoeder, ik geloof dat ik nooit den moed zal hebben,

menschen te dooden.
—

Dat zeg je nu, mijn kind, — maar over eenige jaren zul je

er anders over denken. Op jouw leeftijd dacht je vader er precies
zoo over en toch heeft hij zijn leven gewijd aan een taak die nu
eenmaal noodzakelijk en nuttig is voor de maatschappij. Men moet
zijn land dienen in de positie waarin de omstandigheden ons hebben geplaatst.
—

Grootmoeder, denk je, dat er veel liefhebbers voor ons beroep

zouden komen, als wij er eens niet meer waren?
Grootmoeder aarzelde een oogenblik. Maar toen antwoordde ze
beslist :
—

Ja, dat geloof ik wel. Maar we hebben nu genoeg gepraat.

Later zul je nog wel met je vader spreken. Denk er voorloopig
maar niet meer aan en tracht je moeder gerust te stellen, die veel
zieker is dan jij.
Zij liet mij alleen met mijn gedachten.
Het geheimzinnige waas dat over mijn jeugd had gehangen was
verscheurd. De droeve waarheid begon mij te drukken met een
last, waarvan geen bevrijding mogelijk scheen. lk voelde dat ik
onafwendbaar heen gedreven werd naar het vreeselijkste beroep
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dat een man kon uitoefenen: zijn meeemensch stelselmatig te
dooden.
Moest ik aanvaarden? Had mijn oude leermeester op zijn sterfbed niet gezegd: je bent vrij.
Mijn grootmoeder, ten spijt van haar groote liefde en haar teederheid, dacht er anders over. Zij hield vast aan het denkbeeld eener
roeping, onafscheidbaar verbonden aan een lange reeks voorouders. Wat gingen mij die voorouders aan? Met welk recht kon
de maatschappij mij dwingen, als haar wreker op te treden, wanneer zij den moord door moord wilde uitwisschen en bloed door
bloed?
Ja, ik ben vrij! troostte ik mezelf, en ik zal breken met een
traditie die mij tot moordenaar wil maken.
lk stond op. Een uur later zag ik vader thuis komen. Langzaam
en rustig liep hij door de laan naar het bordes, dat toegang gaf
tot de eetkamer.
lk begreep, dat mijn grootmoeder hem vertellen zou wat er gebeurd was. En inderdaad.
Eenigen tijd later kwam hij mijn kamer binnen:
—

Dag Henri, ben je al op? Dat is goed. lk moet een oogenblik

met je spreken, ten minste als je je goed genoeg voelt.
—

ja, vader.

—

Zullen we dan naar mijn kamer gaan?

Nog zie ik het donker-roode damast waarmee de muren waren
behangen, de donkere gordijnen van dezelfde zware stof, de ebbenhouten meubels, het groote kruisbeeld van ivoor tusschen twee
vensters en twee onevenredig lange degens met ijzeren gevesten,
waarvan de lemmeten in veel-gebruikt rood-lederen scheeden
rustten.
Sterker dan ooit te voren voelde ik de symbolische beteekenis
van dit alles. Een vreemde beklemming maakte zich van mij meester, toen mijn vader begon te spreken, zacht en ernstig.
Hij vertelde van zijn eigen jeugd, van zijn vader, die evenzoo
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gesproken had tegen hem, als hij nu tegen mij, van de noodzakelijkheid der wereldlijke gerechtigheid en de goddelijke wijsheid, van
de maatschappij die onherroepelijk uit haar midden verwijdert
wie haar wetten met voeten treedt, van de rechtbanken, die de
vonnissen uitspreken naar recht en geweten.
Hij zei, dat er een man moest zijn die de meest natuurlijke gevoelens in zich behoorde te dooden, ten einde zijn plicht tegenover
de gemeenschap goed te kunnen volbrengen. En ieder die oud wordt
in den dienst van zijn land, ieder die offers van tijd, kracht, overtuiging en gevoelens offert ten bate van alien, heeft het recht
op de erkentelijkheid en de achting zijner medeburgers.
Hij vertelde van de vreeselijke jaren tijdens het schrikbewind
die zijn vader had meegemaakt, van de moordtooneelen die uit
naam van Vrijheid en Broederschap dagelijks het leven tot een
hel maakten, van den ijzeren wil die hem altijd had gedwongen
zijn plicht te doen, hoezeer die ook zich verzette tegen de inspraak
van zijn hart.
Maar nu was het land tot rust gekomen, en indien er nog altijd
te veel bloed vergoten werd, dan kwam dat door de oorlogen.
Eerzucht, oorlogswaanzin, hebzucht, heerschzucht en de ijdelheid
van roem en eer, waren grooter beulen dan wij.
En hij ging voort:
— Je taak eischt bovenmenschelijke krachten en wordt met
snoode ondankbaarheid beloond. Wij leven in schande en sterven
in minachting. De last dien alien van zich afgeschoven hebben,
komt in zijn voile zwaarte op onze schouders neer. En indien je
zoudt trachten dien last van je of te schudden en als een gewoon
sterveling je plaats in de maatschappij te veroveren, dan zou je
dat onnoemlijk zwaar vallen. De kracht van het vooroordeel is
onoverwinnelijk. Wat je ook zoudt tot stand brengen, je verleden,
je herkomst vergeeft de openbare meening je nooit.
lk antwoordde, dat ik niet gaf om de verachting der wereld.
Maar er was iets anders, waardoor ik mij niet waardig voelde,
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fnijn vader op te volgen in zijn beroep. Dat was, dat ik voelde de
kracht te missen een mensch te dooden in koelen bloede.
Mijn vader glimlachte bitter:
— Op jouw leeftijd dacht ik precies zoo. lk heb een lange, wreede
leerschool achter den rug en al ben ik nog niet zoo ver, dat ik mijn
ambt in volkomen koelbloedigheid kan uitoefenen, toch heb ik
genoeg zelfbeheersching geleerd om mijn gevoelens te kunnen
verbergen en zwijgend mijn plicht te doen.
Buitendien gaat het heel anders toe dan vroeger, toen de beul
persoonlijk de doodstraf voltrok, Toen moest hij inderdaad over
een zeer groote mate manlijken moed en durf beschikken. Tegenwoordig is het de machine die elke executie tot een vrij passieve
uniforme handeling maakt, waarbij wij slechts het oppertoezicht
hebben en die wij als het ware wettigen door onze tegenwoordigheid,
maar die door onze helpers wordt uitgevoerd. Mijn taak bestaat
vooral hierin, te zorgen dat de doodsstrijd en de doodsangst van
het slachtoffer tot een minimum blijven beperkt. Er is heel wat
veranderd, sedert een Damiens of een Desrues de wreedheden der
wereldlijke gerechtigheid rnoesten ondergaan. Een wenk met de
oogen is tegenwoordig voldoende, dan laat mijn knecht de haak
los, het mes valt en alles is voorbij.
Het is waar, scherpe denkers hebben de doodstraf een gerechtelijken moord genoemd. Wie, wie heeft het recht, rechter, gezworenen
of beul verantwoordelijk te stellen voor wat een yolk heeft aanvaard als uitgangspunt van zijn rechtspraak?
Mijn vader eindigde met zijn goed recht hartstochtelijk te verdedigen. Hij beklaagde zich bitter over de ongemotiveerde minachting der menschen.
Een massa gedachten en gevoelens verdrongen elkander in mijn
hoofd en hart. Mijn trots kwam in opstand tegen het onrechtvaardige
vooroordeel, waaronder mijn geslacht gebukt ging. Een gevoel van
verzet doorschokte mij. Ik zou de doodende bijl hebben willen rondzwaaien en de wereld toeschreeuwen :

Beulen van Parijs. III.
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— Kom dan! Jullie! Die bloed willen zien. Kom je oogen vet.gasten op dit schouwspel! Jullie wilt hoofden zien vallen. Jullie
noemen dat de openbare gerechtigheid. Jullie zijn de stem des yolks,
dat is de stem van God! En wanneer je de gevraagde bloedige
hoofden toegeworpen krijgt, vervloek je den man die ze je levert!
We zullen jullie laten zien, dat wij boven deze inconsequentie verheven zijn! —
Maar onmiddellijk daarop dacht ik: Is het dan een goddelijke
instelling, die tuchtiging van een mensch door een mensch? Heeft
God goed gevonden, dat zijn schepselen elkander vernietigen? Er
staat geschreven: Wie doodt zal gedood worden. Wie met het
zwaard geslagen heeft, zal geslagen worden door het zwaard. —
Een ongelukkige, overwonnen in een ongelijken strijd van velen
tegen een, een ongelukkige die meende een anti-socialen strijd te
moeten strijden, wordt overgeleverd aan den beul, geboeid, machteloos, zonder verder middel zich te verdedigen. En die beul neemt
hem in koelen bloede het beste of wat hij heeft, het !even....
Dit alles ging mij door het hoofd. Maar het eindigde met een
overwinning van het gezond verstand:
— Vader, zei ik, het is niet aan mij, mijn vader te oordeelen.
De vijandigheid van de wereld raakt mij niet. Ik zal U verdedigen
waar ik kan. De tijd zal leeren of ik in staat zal zijn, U op te volgen
in het ambt van onze voorouders.
Mijn vader drukte mij innig de hand en ik hem.
Weldra waren wij alien weer in de eetkamer bijeen. Moeder keek
mij aan met een bezorgden blik. Ze vroeg:
— Henri, mijn kind, hou je nog van ons?
— Meer dan ooit, antwoordde ik.
En er werd niet meer gesproken over de gebeurtenissen van
dien dag.
Mijn verdere ontwikkeling.
Mijnheer Michel, de directeur van mijn school, had gehoord van
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mijn vlucht en kwam mij den volgenden dag weer halen. Hij verklaarde mijn vader, dat het optreden van T. hem zeer had geergerd
en dat iets dergelijks nooit meer zou voorkomen. Hij had T. behoorlijk de les gelezen.
Mijn vader zag mij gaarne weer naar de school terugkeeren.
Maar ik wilde niet meer.
Het was of ik dien eenen dag volwassen geworden was. Ik voelde
mij veel ouder, gereed als het ware voor de taak die mij wachtte.
Het leek mij overbodig nu verder universitaire graden of titels
na te jagen. Openbare ambten stonden toch niet voor mij open.
De betrekkelijk geringe hoeveelheid positieve kennis die ik nog
zou kunnen opdoen woog mijns inziens niet op tegen de kwalijk
verborgen antipathieen die ik toch van mijn medeleerlingen zou
ondervinden. Overigens was ik niet van plan de studie geheel op
te geven, maar buiten een schoolsch programma om wilde ik mij
wijden aan onderwerpen waar ik voor voelde.
Mijn vader gaf toe en van of dezen dag genoot ik volle vrijheid.
Ik dankte mijnheer Michel voor zijn goede zorgen en nam hartelijk
afscheid van hem.
Mijn dagindeeling maakte ik zelf en ik deed dat met meer verstand dan van iemand van mijn jaren verwacht kon warden.
Des morgens bleef ik thuis en sprak veel met mijn moeder en
grootmoeder. Vooral door de gesprekken met deze laatste leerde
ik tal van details kennen uit het Leven van mijn grootvader, waardoor het mij mogelijk was de hiaten in de schriftelijke herinneringen
aan te vullen.
Met mijn moeder raakte ik deze onderwerpen nooit aan. Van
haar leerde ik de waarde van het begrip menschenliefde en berusting in de omstandigheden die het lot ons te dragen geeft.
De middagen ging ik uit, hetzij om openbare colleges van bekende professoren te volgen, hetzij om lange eenzame wandelingen
te maken door de stad of buiten.
Sedert de kwestie met T. dacht ik, dat iedereen mij kende als
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de zoon van den beul. 1k droeg een hoed met breeden rand, diep
in het hoofd gedrukt en voelde mij langzamerhand wantrouwend,
zwijgzaam en somber worden. Tegen etenstijd kwam ik terug. Men
vroeg mij nooit naar wat ik gedaan had en uit mijzelf vertelde
ik niets van wat ik gezien of gehoord had.
Des avonds bracht ik door in den huiselijken kring, tot den tijd
dat het tooneel mij begon to interesseeren en ik elken avond in
den schouwburg doorbracht. De knechten van mijn vader verschenen nooit in onze huiskamer, al woonden zij wel in een apart
gedeelte van het huis. Alleen voor het avondgebed kwamen alien
enkele oogenblikken bij elkaar. Dat was om tien uur in de eetkamer, waar moeder of grootmoeder het avondgebed zeiden. Dan
nam ieder zijn kaars van het buffet en trok zich in zijn slaapka mer terug.
Sedert verscheiden geslachten had mijn familie een groote bibliotheek bijeengegaard, die kostbare handschriften en zeldzame uitgaven bevatte van Estiennes, Elzevier, e. a. Deze oude - boeken
hadden een merkwaardige aantrekkingskracht voor me. Daar
waren alle meesterwerken uit de oude en nieuwe litteratuur, alle
belangrijke werken in het Fransch van de groote schrijvers der
16e, 17e en 18e eeuw. Dat alles vormde een uitgebreid studieveld
voor me. lederen avond nam ik enkele deelen mee naar mijn kamer
en een groat deel van den nacht verstreek in gretig lezen. Vooral
zocht ik die schrijvers die over de doodstraf hadden geschreven
en zoo passeerden Montesquieu, Filangieri, Beccaria achtereenvolgens de revue.
Het meest boeide mij een werk van Joseph de Maistre „De
Avonden van Sint Petersburg". Maar innerlijk kwam ik in verzet
tegen de denkbeelden van den schrijver die hij later had samengevat
in zijn boek over de noodzakelijkheid van bloedvergieten op aarde.
En zoo ontwikkelde zich langzamerhand het paradoxale in mijn
geest. Wanneer men de doodstraf aanvaardde, moest de meest
verheven persoon in de maatschappelijke orde de beul zijn. Maar
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naar mate ik mij verzoende met het ambt, verfoeide ik meer en
meer de daad zelve. Deze tegenstrijdigheid nam telkens grooter
afmetingen aan in mijn gedachteleven. 1k richtte een standbeeld
op voor den offeraar en vervloekte het offer.
Deze antithese beheerschte verder mijn geheele leven.

Ik had altijd veel van dieren gehouden. Een beetje tegen den
zin van mijn vader liepen er allerlei huisdieren bij ons rond. Vooral
duiven waren mijn liefhebberij. Ik kon er nooit toe besluiten een
broedsel te offeren, zoodat ik op een oogenblik meer dan dertig
paar bezat, die aan het einde van den tuin in een oud waschhok
waren ondergebracht. Den geheelen dag vlogen de dieren of en
aan, zaten op het dak van het huis, in de boomen en keerden
's avonds naar hun mooning terug, die ik altijd zelf dichtsloot, zoodra alle dieren binnen waren.
Eens op een morgen, toen ik ze hun dagrantsoen voedsel kwam
brengen, vind ik den geheelen duiventil leeg. 1k loop den tuin in,
roep, fluit, geen duif te zien of te hooren. Wanhopig ga ik het thuis
vertellen. ledereen komt zich overtuigen dat ik de waarheid sprak.
Niemand kan de oorzaak raden. Totdat een van mijn vaders helpers
een inval krijgt. Hij maakt de groote ketel van het waschhuis open.
Daar liggen al mijn duiven, dood, met stijf-uitgerekte halzen en
pootjes. Een leelijke steenmarter moet door een spleet in de muur
binnengedrongen zijn en de dieren de een na de ander door een
beet in den nek het bloed hebben uitgezogen. Vervolgens had hij,
door een typisch instinct gedreven, de lijkjes allemaal naar de ketel
gesleept en ze daar als het ware begraven.
Mijn verdriet was groot, vooral omdat mijn verbeelding aan
deze gebeurtenis een symbolische beteekenis toekende. Die marter,
die duiven, bloedend aan den nek en een voor een onder de ijzeren
ketel gesleept, dat alles scheen mij een beeld van de rol die mij
wachtte. Malesherbes struikelde op weg naar het schavot en sprak
toen het beroemde woord .
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—

Dit is een slecht voorteeken, een Romein zou naar huis

zijn gegaan.
Dit avontuur was mijn struikeling, een slecht voorteeken, dat
mij mijn toekomst maar al te duidelijk deed zien.
Ik kon dit beeld niet vergeten. En al trachtte ik mijn liefde op
andere dieren, honden, katten, vogels over te brengen, de herinnering aan mijn arme duiven en hun beul liet me niet met rust.
Ik was toen nog op dien leeftijd, waarop de indrukken het levendigst zijn.
In deze dagen ging ik ook voor het eerst naar den schouwburg.
De classieke tragedie maakte toen een tijd door van grooten bloei.
Talma en de dames Georges en Duchesnois vormden een trio, wel
in staat de schoonheid van een genre te doen uitkomen, dat sedert
verdrongen is, want Rachel alleen is niet in staat geweest op den
duur weerstand te bieden aan de romantische strooming. Ik was
present bij alle nieuwe rollen van deze beminde kunstenaars.
Ik koos verwoed partij in den concurrentiestrijd, niet van Talma en
mejuffrouw Mars, want die waren volstrekt zonder rivalen, maar
tusschen de dames Duchesnois en Georges. Ik werd een fanatiek
bewonderaar van de laatste, wier talent zoo zeer verhoogd werd
door een plastische schoonheid, waarvoor een Jong mensch van
mijn jaren niet ongevoelig kan blijven. Merope en Semiramis van
mejuffrouw Georges boeiden mij meer dan de schuldige Phêdre
met het weinig grieksch-classieke gelaat van Duchesnois.
En Talma I Zijn Manlius, Nero, Augustus, het waren meesterlijke
scheppingen van een ideale schoonheid en kracht, nog verhoogd
door een dramatische mise en scene, zooals die later niet meer te
genieten viel.
Ongelukkigerwijs was de litteratuur van dien tijd niet op het
niveau van dergelijke vertolkers. Aileen in de meesterwerken der
zeventiende eeuw konden zij hun talenten op waardige wijze toonen.
De langdradige, leege stukken van Arnault, Baour—Lormian,
Lemercier, bleeke copieen van de werken, waarvan ze alleen den
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vorm nabootsten, zonder den geest ervan te begrijpen, boden
slechts een waardeloos stramien voor dezen groep tooneelartisten,
die trouwens de een na den ander door den dood werden weggenomen. Pas onder de Juli-monarchie ontstond een nieuw geslacht
grootheden.
Thuis vond ik een open oor voor de indrukken die ik van mijn
schouwburgbezoeken meebracht. Aan tafel spraken we veel over
tooneel. En ook mijn vader bleek goed op de hoogte. Hij kende de
meeste stukken, citeerde zelfs mooie fragmenten en dikwijls op
de manier en in den toon van bepaalde acteurs, zoodat ik wel
moest aannemen, dat hij er ook geweest was.
—

Gaat U ook naar den schouwburg? vroeg ik eens.

—

Minder dikwijls dan jij, Henri, antwoordde hij. — Maar

waarom dacht je, dat ik me dit genoegen zou ontzeggen? Ik ben
in dit opzicht minder streng dan de dames.
—

Maar waarom gaan we dan niet samen? vroeg ik onmiddel-

lijk. Dat zou toch veel prettiger zijn.
Het gezicht van mijn vader betrok:
— Neen, jongen, antwoordde hij. — Het

is

beter, dat ieder op

eigen gelegenheid gaat. Thuis kunnen we er even goed over spreken.
Denk maar, als je iets ziet dat je bijzonder mooi vindt, dat je vader
in de zaal is en hetzelfde geniet als jij. Want hij is even gevoelig
voor de schoonheid van de kunst, als van de natuur.
De arme man. Hij was bang herkend te worden en dat hij dan
mijn genoegen bederven zou, als ik in zijn gezelschap was. Hij was
er altijd op bedacht, dat ik me niet om of over hem zou behoeven
te schamen.
Sedert ik wist, dat hij ook schouwburg-liefhebber was, zocht
ik hem altijd met de oogen. Eens — ik zat parterre in de Comedie
Francaise — zag ik hem tegen een zuil van een avant-saneloge
geleund. Hij scheen mij ook te zien. Maar zoodra hij merkte, dat
ik hem ontdekt had, ging hij achter in het donker van de loge zitten en den geheelen avond kwam hij niet meer naar voren,
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Den 24sten October 1817 overleed mijn grootmoeder. Het kamermeisje vond haar zachtjes ingeslapen dood in bed liggen. Zonder
ziek te zijn geweest was haar Leven van hoogen ouderdom vanzelf
uitgebluscht.
Haar gezicht was niet veranderd. Zij scheen kalm te slapen.
Van een doodsstrijd kon geen sprake zijn geweest. Want het meisje,
dat vlak bij haar sliep in een aangrenzend vertrek had niets gehoord.
Marie-Anne jugier was vier en tachtig jaar, toen God haar tot
zich riep. Tot het laatst had zij haar plaats aan tafel ingenomen.
In den familiekring had zij nooit ontbroken. Tot het laatst toe
had zij die engelachtige zachtheid, die kalmte en blijmoedigheid
behouden, die haar altijd hadden gekenmerkt.
Mijn vader ging erg gebukt onder dit verlies. Zijn somberheid
nam toe. Zij die hem van of zijn eerste wankele schreden had gesteund, voelde hij niet langer om zich heen. Ook voor mij was de
leegte zeer voelbaar. lk verloor een vertrouwde vriendin, wier liefhebbende fijngevoelige toegevendheid mijn jeugdige opstandigheid
altijd tot rede en inbinden hadden gebracht.
Daar ik gedurende den rouwtijd niet uit kon gaan, besloot ik
een Lang gekoesterd plan ten uitvoer te brengen: ik ging reizen.
Ik wilde Italie, Duitschland, Zwitserland en Holland zien.
Mijn moeder vond het goed. Ze moedigde mij zelfs aan. In betrekkelijk korten tijd bezocht ik de landen, die mij aantrokken door
wat ik erover had gelezen.
In Rome gingen de indrukken van de wereld der Romeinen geheel
voor mij verloren door den alles overheerschenden praal van het
catholicisme. Alleen de ruines van het Coloseum riepen onwillekeurig een vergelijking in het leven tusschen de geweldige offerfeesten
van een almachtigen volkswil, waar wilde dieren de plaats innemen van onze beulswerktuigen, — en de laaghartige executies der
moderne maatschappij, die beleedigingen haar aangedaan wreekt
met een afschuwelijk touw of een weerzinwekkend mes. Bijna een
geheelen nacht bracht ik door in die onmetelijke arena, tusschen
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dat woud van gebroken zuilen en ik moest denken aan den marteldood van gladiatoren en Christenen wier bloed het zand onder
mijn voeten weleer hadden rood gekleurd.
Onder de bogen van de majestueuze basilica van de Sint Pieterskerk maakte ik de mis mee van den opvolger der Apostelen. Als
een nederig pelgrim neergeknield ontving ik met duizend anderen
den pauselijken zegen. De klokken van de vier honderd kerken
luidden tegelijkertijd. Ik moet bekennen, dat ik diep onder den
indruk was, dat ik een onuitsprekelijke zielsverheffing doorleefde,
een versterking van het geloof in dien goddelijken Godsdienst, die
de plichten heiligt, de gelijkheid voor God uitroept en niet verstoot
den man, dien de wereld als beul verguist.

In Venetie bleef ik niet lang. De trotsche leeuw van Sint Marco
in de macht der Oostenrijkers to weten stemde mij mismoedig.
Die paleizen in sombere verlatenheid, woonplaatsen van een tot
dienstbaarheid vervallen adel, die lagunen, geruischloos stilstaande,
troebele wateren onder de gebogen bruggen, die Brug der Zuchten,
het maakte alles een triesten indruk en kon mij niet boeien.
Evenmin trouwens de beroemde galerijen in Florence. De schilderkunst is een vormenkunst die meer tot de zinnen dan tot
de ziel spreekt. Zij schijnt mij de mindere van de muziek, die dieper
ontroert en onbepaalbare snaren in ons doet trillen.
Daarentegen vervulde mij de schoonheid van de golf van Napels
met onbeperkte bewondering. De uitdrukking: Napels zien en dan
sterven verwondert mij niet. Kan de natuur ergens ter wereld meer
en rijker wonderen bijeen gebracht hebben? De Rijnoevers, die
ook zeer schilderachtig zijn, moeten het in mijn oordeel afleggen
bij deze kuststrook; ofschoon ik een zwak heb voor Duitschland,
al ware het alleen om zijn dichters Goethe en Schiller, twee zwaarmoedige, hartstochtelijke genieen, van wie ik heel veel houd. Vooral
de auteur van „Werther" was mij lief en ik kan met vreugde vermelden, dat het kleine hof waar Goethe geschitterd heeft het
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initiatief nam tot afschaffing van de doodstraf in Duitschland.
Zwitserland reisde ik haastig door. Alle bergvolken zijn herders.
Hun zeden zijn eenvoudig en primitief en de bevolking hunner
steden draagt daarvan nog den stempel. De bekoring van Zwitserland ligt niet in zijn steden, maar in de bergen en de overweldigende vergezichten. In het Sint-Bernardsklooster genoot ik de gastvrijheid der monniken. Bij het weggaan verzocht mij de broederhuishouder mijn naam in het register in te schrijven.
Ik keek in het boek en zag talrijke bekende en onbekende namen,
maar gaf het den vriendelijken monnik terug zonder ingevuld
te hebben.
Hetzij dat de indrukken den reiziger op den duur vermoeien,
hetzij dat het land werkelijk minder schilderachtig was, maar
Holland, waar ik het laatst kwam, trof mij het minst. Het was
toenmaals nog niet van Belgie gescheiden, een vereeniging van
ongelijksoortige, oorspronkelijk fransche provincies, vlaamsch gebleven van taal, zeden en gewoonten.
De sporen van de beide fransche overwinningen waren nog duidelijk te herkennen. Overal waar de heerschersdegen van Lodewijk

XIV

de poorten der steden had geopend, had zich het nationale

gevoel gehandhaafd. Overal echter waar de adelaar van het keizerrijk was neergestreken had een volkomen assimilatie plaats
gehad. Onder de regeering der Oranjes betreurden de Belgen het,
dat ze geen deel meer uitmaakten van de groote fransche families
Ze beschouwden zich zelf als aangenomen zoons van het Napoleontische keizerrijk en wendden hun blikken naar den banneling
van Sint Helena, als naar een vader die hen zou moeten verlossen
uit de slavernij!
1k was verwonderd over den rijkdom van de Belgische aarde
en voorzag voor dit kleine yolk een groote toekomst.
Amsterdam, het Venetie van het Noorden, heeft mij nog meer
verwonderd doen staan, dan de koningin aan de Adriatische zee.
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Ik vroeg mij af, hoe deze mistige stad, gebouwd op palen en doorsneden door tallooze grachten, ooit een soort Carthago heeft kunnen worden. Zij is de metropolis van rijke, verre kolonien en is
een geweldig werk begonnen dat Londen zal hebben te voltooien.
Zijn huizen met trapgevels en luifels leken mij bijzonder origineel.
De buitengewone zindelijkheid die overal in de huizen heerschte
was mij een teeken van het kil-koude en stijf-deftige karakter
der i nwoners.

Met dit reizen en trekken ging een jaar voorbij. In de weinige
brieven die ik van huis ontving, onthield mijn vader zich van elken
aandrang tot terugkeer. Maar moeder liet haar ongerustheid en
verlangen duidelijk doorschemeren, ofschoon ook zij haar best
deed dit niet te toonen.
Eenmaal terug in Parijs hervatte ik mijn oude gewoonten.
Men verwondert zich misschien over dit rijkelui's 'even dat den
laatsten afstammeling van een geslacht beulen deelachtig werd.
Maar ten eerste bezat mijn familie een vrij groot familiekapitaal
dat van geslacht op geslacht intact was gebleven en dus voortdurend toegenomen. Verder bedroegen de emolumenten van het
ambt 10.000 francs, welke som met de kostenberekening mee in
werkelijkheid het dubbele bedroeg. Buitendien vormde de uitoefening der geneeskunst en der chirurgie een ruime bron van inkomsten. Zoodat mijn vader vrijwel het inkomen had van een millionnair
en dan ook in zijn huis op grooten voet leefde. Mijn moeder
deed veel aan liefdadigheid.

Volledigheidshalve behoorde bij deze bekentenissen nog het
relaas van mijn eerste liefde gevoegd te worden. Ik zal dat niet
doen. Ten eerste, omdat de lezer die romantische gebeurtenissen
verwacht teleurgesteld zou worden en ten tweede, omdat aangelegenheden des harten haar natuurlijk gevoel van schaamte hebben
en vragen om voor de oogen van het publiek verborgen te blijven.
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Men kan gevoegelijk aannemen, dat de dickers in hun gloeiende
verzen slechts parade-heldinnen bezingen, die alleen in hun verbeelding bestaan. Een werkelijke liefde houden ook zij verborgen
onder een dichten sluier.
Een jaar na mijn terugkomst had ik in onzen vriendenkring een
jonge dame opgemerkt, lief en mooi, die mij dikwijls met een eigenaardigen blik kon aanzien. Die blik, waarin zachtheid en onschuld
lag, ontroerde mij diep.
Ik meende opgemerkt te hebben, dat het meisje nog al veel bij
moeder kwam en met haar praatte. En ik begon minder uit te gaan.
Ik bleef vaker thuis des avonds. Zij kwam ook dikwijls met haar
familie. Ik begon toenadering te zoeken. Ik zal niet beweren, dat
mijn hart altijd geheel onbewogen was gebleven. Maar het was
niet verwelkt door minderwaardige, voorbijgaande verbintenissen,
die al te spoedig een blijvende ontgoocheling ten gevolge hebben.
1k voelde, dat ik voor de eerste maal lief had met het hart. Met
angstig ongeduld wachtte ik haar komst des avonds af, overtuigd
als ik was, dat zij mijn gevoelens beantwoordde. Eindelijk verklaarde ik haar mijn liefde en zij gaf mij toestemming met haar
ouders te spreken.
1k deelde haar zonder omwegen mijn toekomst mee.
alles overdacht te hebben en kon

Zij bleek

mij zelfs berusting toewenschen

in mijn lot. Marie-Anne Jugier kon Charles Henry Sanson niet
meer hebben aangemoedigd, dan dit meisje het mij deed.

Mijn vader was in de wolken over mijn besluit, hij sprak met
haar moeder en ofschoon wij nog erg jong waren (tezamen telden
wij nauwelijks dertig jaar) werd de toestemming gegeven en na
verloop van den vastgestelden termijn trouwden wij in de kerk
Saint Laurent.
Zoo eindigen mijn jeugdherinneringen met een huwelijk, waar
geenerlei romantische bijzonderheden bij te vermelden zijn.

VI.
MI JN EERSTE EXECUTIE.
Het eerste jaar van mijn huwelijk verliep rustig en gelukkig.
Maar in den winter van 1819 werd mijn vader ernstig ziek. Deze
ziekte viel samen met een doodvonnis van het hof van het departement van de Seine tegen een Jager van de Koninklijke garde Pierre
Charles Rudolphe Foulard, in garnizoen te Versailles. Deze soldaat
had twee vrouwen vermoord om hun een armzalig horloge en een
paar gouden . oorbellen te ontstelen. Ofschoon de jury geen opzet
met voorbedachten rade aannam, was de ongelukkige toch ter
dood veroordeeld en ten spijt van zijn jeugd (hij was amper twintig
jaar) waren de omstandigheden waaronder de moord had plaats
gehad van dien aard, dat er niet te rekenen viel op clementie van
den koning.
Alles hing voor hem of van het hof van cassatie, dat feitelijk
uitsluitend arresten verwerpt, indien er fouten zijn vastgesteld
in de procedure en het is bekend, hoe zelden dit voorkomt.
Sedert mijn huwelijk was ik gewoon mijn vader te vergezellen
bij de enkele executies die nog plaats hadden. Een stom, bewegingloos getuige was ik geweest aan den voet van het schavot, nauwelijks in staat mijn gevoelens te verbergen. Een actieve rol had ik
nog niet gespeeld bij deze bloedige ceremonien.
Zoo was ik den tweeden Februari 1816 tegenwoordig geweest
bij de executie van een ongelukkige, Magloire geheeten. Hij had
zich schuldig gemaakt aan roof met geweldpleging op den openbaren weg van Parijs naar Sint Denis. Binnen vier en twintig uur
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werd hij veroordeeld en geexecuteerd.
lk had ook gestaan bij den dood van Pleignier, Carbonneau en
Tollerou, veroordeeld wegens een complot tegen het leven van
Lodewijk XVIII.
Deze executie was nog verzwaard door het afhakken van de hand,
de eigenlijke straf voor vadermoordenaars.
De veroordeeling van Foulard, uitgesproken op 13 Januari
1819, op het oogenblik dat mijn vader tusschen dood en leven
zweefde, vervulde mij met een somber voorgevoel.
lets was er, dat mij scheen te waarschuwen : nu is het fatale uur
voor je aangebroken. lk wist dat ik ditmaal niet zou ontsnappen
aan den onbarmhartigen tweestrijd, waardoor mijn leven verscheurd
werd.
Als mijn vader kwam te sterven, zou ik zijn erfenis onherroepelijk
hebben te aanvaarden. Bleef hij ditmaal nog gespaard, dan zou
toch in elk geval het lot van Foulard door mijn hand beslist moeten
worden.
Zijn smeekbeden bleven zonder resultaat. Het hof van cassatie
verwierp zijn appel en den 16den Februari ontvingen wij het
bevel tot excutie op den volgenden dag. Mijn vader was sedert
eenige dagen tan de beterhand en gaf den wensch te kennen persoonlijk zijn droevige plicht te doen.
Tijd om een collega uit de provincie te vragen was er niet. Trouwens
veel lust om zoo'n karwei op te knappen hebben deze heeren meestal
niet, zooals te begrijpen is. Ze wisten overigens alien, dat ik bestemd was tot opvolger van een positie, die zij mij alien benijdden
en zij zouden zeker niet zonder op- en aanmerkingen mij het werk
voor een keer uit de hand genomen hebben, dat zij liefst voor altijd
zouden overnemen.
Om al deze redenen wilde mijn arme vader het bovenmenschelijke
doen en zich zelf naar het Greveplein sleepen, teneinde mij nog zoo
lang mogelijk te sparen. Dat mocht ik niet toelaten.
In de oogen van mijn moeder had ik gelezen, wat ik zelf reeds
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wist, en dat was, dat, als ik zwak genoeg zou zijn, om dat offer
te aanvaarden, mijn vader uitgeput op de bedoelde plaats zou
aankomen en slechts terug zou komen, om op zijn sterfbed rust
te vinden.
Er was dus geen tijd voor verdere overpeinzingen, ik moest
mijn kruis dragen, en den langen leertijd waarin ik mij voor de
moeilijkste loopbaan voorbereid had, beeindigen. Mijn besluit stond
vast. Zoodra het bevel tot terechtstelling kwam, begaf ik me naar
de kamer van mijn vader.
— lk kom, om uw bevelen en orders voor morgen in ontvangst
te nemen, zei ik bij het binnenkomen, op een zoo vanzelf sprekende
manier, als ik kon, terwijl ik het beven van mijn stem probeerde
te verbergen. Hij zag me stom verwonderd aan.
— Waarom zou je je gaan binden, Henri? antwoordde hij.
— lk ben nu hersteld en kan mijn werk weer gewoon doen. lk
heb er nooit aan gedacht, dat je nog bij mijn leven dezen last op
je zoudt nemen, het zal meer dan genoeg voor je zijn, mijn kind,
indien je het na mijn dood doet.
— Uw goedheid verblindt u, Vader, en maakt dat ge uw krachten
overschat, u kunt de lichamelijke en geestelijke inspanning van
zoo'n dag niet verdragen.
Wat doet het er bovendien toe, als ik toch eenmaal moet opvolgen, of dit nu wat vroeger of later gebeurt? Draagt u al niet
lang genoeg de ellende van dit kommervolle beroep alleen? Nee, u
heeft het mij niet kunnen verbergen, niettegenstaande mijn eigen
ontroeringen zag ik op uw gezicht, wat u in stilte leed.
— lk verzeker je, dat je je vergist, ik ben weer geheel en al opgeknapt en voel, dat mijn voeten en oogen zoo zeker zijn als ooit
te voren.
Om dit te bewijzen hief hij zich uit zijn leunstoel op en strompelde voetje voor voetje door de kamer, maar spoedig was hij
doodop en moest hij weer gaan zitten.
— Zelfs indien u wel in staat zou zijn uw werk te doen, dan nog
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zou ik u dit maal toch de moeite besparen. U weet, hoe zwaar di±
besluit mij valt, maar u weet ook, dat ik op een eenmaal genomen
besluit niet terugkom. Vanaf vandaag aanvaard ik vastberaden
mijn nieuwe loopbaan. Dus vader, u doet maar als die oude Romeinsche keizer, die nog bij zijn leven zijn zoon met zijn gewaad
bekleedde.
De vergelijking was dubbelzinnig, maar getuigde van de gekunstelde opgewektheid, waaronder ik mijn vader mijn eigen
opwinding verborg. Het is niet te gelooven, welk een fijngevoelige slimheid en offervaardigheid in onze familie ten toon
gespreid werd, om elkaar den druk van een smartelijk leven te
verlichten.
Mijn vader gaf toe. Hij gaf mij de verschillende bevelen, die
ik den timmerman en zijn knechten moest overbrengen, zoodat
het instrument op het juiste uur opgesteld zou zijn, hij noemde
me onze beide oudste knechten, lichtte me omtrent de plichten
van ieder van hen in en verzekerde mij, dat ze bij deze gelegenheid hun ouden ijver en toewijding zouden toonen, en dat,
evenals bij zijn eigen persoon, mijn taak slechts daarin bestond,
den dood, die de maatschappij over een van haar onwaardige
medevennooten uitgesproken had, door mijn tegenwoordigheid te
wettigen. lk verliet de kamer van mijn vader op hetzelfde oogenblik, dat hij de mij aangewezen knechten liet roepen, om een
kleine toespraak tot ze te richten en hun op het hart te drukken,
mij bij mijn plechtige indiensttreding als mijn beschermers en helpers terzijde te staan.
— Jullie vertrouw ik toe, wat mij het liefst is op de wereld, zei
hij tot hen, mijn eenigen zoon. Hij is de telg van een oude scherprechtersfamilie,waakt er voor dat hij niet onder den last van zijn
erfelijk ambt bezwijkt. Jullie vaders hebben in dit huis geleefd,
waarin wij leven en zullen sterven, een smartelijke overeenkomst
bindt ons, wij vormen een wereld voor ons zelf, de geslachten
volgen daarin op, zonder dat de toestand van ieder op zich zelf
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verandert. Laaf ons dus op deze manier, in volkomen eensgezindheid en wederzijdsche toewijding, de middelen vinden, om ons
over de harde noodzakelijkheid van ons Leven te troosten.
De knechten waren ontroerd en beloofden mijn vader, dat zij
hun jongen meester trouw zouden dienen. Bovendien hielden die
arme stakkers veel van me en als ik ze in den tuin of bij het
gebed ontmoette, sprak ik altijd vriendelijk met hen.
lk had de kamer van mijn vader in de grootste opwinding verlaten, niettemin vervulde ik nauwkeurig de opdracht, die hij mij
voor den timmerman gegeven had.
Met het komen van den avond, werd ook de angst grooter die
zich van mij meester maakte. Bij het eten kon ik slechts een paar
lepels soep en een slok wijn verwerken, zoodanig had ik het te kwaad,
dat ik niets naar binnen kon krijgen.
Tot mijn geluk was mijn vader op zijn kamer gebleven, want
indien hij me in zoo'n toestand gezien had, zou hij me stellig mijn
werk voor den volgenden dag weer hebben afgenomen.
Mijn moeder en mijn vrouw sloegen mij met onrust gade, maar
met die kieschheid, die de vrouwen van nature eigen is, zorgden
zij er wel voor met geen woord erover tegen me te spreken, want ze
begrepen heel goed, dat iedere belangstelling nutteloos zou zijn,
en dat ik met mijn diepste gevoelens vocht, die overwonnen moesten
worden.
Na het eten trok ieder zich terug. Ik verschool me in het dichte
struikgewas in den tuin en ging zitten op de bank, waarop ik in
mijn jeugd mijn vader vaak had zien slapen. lk snakte naar slaap,
maar hij wilde zich niet aan mijn vermoeide oogen meedeelen.
lk besloot niet naar bed te gaan, maar den nacht voor mijn vuurdoop wakend door te brengen. Alles op deze plek riep mijn herinnering wakker, de bank waar ik op zat, het oude vervallen waschhok, de voormalige verblijfplaats van mijn duiven.
lk gevoelde aandrift op te staan en mijn vader te gaan zeggen,
dat ik mijn krachten overschat had door een tack op me te nemen,
Beulen van Parijs. HI.
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waarvoor ik niet eens de noodige vastberadenheid bezat, want ik
kon mijn afkeer nog niet overwinnen.
Maar dan kwam plotseling de arme man weer in mijn gedachte, hoe
hij door deze onverwachte bekentenis verrast, zijn laatste krachten
zou inspannen, om zijn plaats te bekleeden, en het offer, waartoe
ik hem dwong, misschien met den dood te betalen.
De woorden die hij tegen mijn leermeester gesproken had: „Indien
mijn zoon weigert dit pak aan te doen, waarin ik eenmaal gedoemd
ben oud te worden en te sterven, dan zou het mij zijn, alsof ik
alle aanspraak op zijn achting en verknochtheid verloren had en
zou ik hem niet in de oogen kunnen zien."
Deze woorden schoten mij te binnen en deden mij begrijpen
waar de ironie van het noodlot, dat levendig in mij werd, op uitloopen moest.
Het scheen me, alsof de goede Abbe dit zelf ingezien had, toen
hij tegen me zeide:
— Wat er ook gebeure en wat je ook zult doen, als je man
geworden bent, ik zal je mijn zegen niet onthouden en wanneer
je hier op aarde zult lijden, zal ik boven voor je bidden.
Op zijn sterfbed had mijn oude leermeester een vermoeden van
den vreeslijken strijd dien ik in dezen rampzaligen nacht te doorworstelen zou hebben en me daarom verzekerd, dat hij aan ieder
besluit dat ik zou nemen zijn zegen zou hechten. Deze vooruit
gegeven amnestie van een eerlijk en wijs man die dwars tegen
de onverbiddelijke vooroordeelen van de buitenwereld in ging
troostte me.
Ik voelde me een oogenblik gesterkt, maar spoedig maakte de
verwarring zich weer van mij meester.
Ik bedacht, dat men op het zelfde oogenblik een man in zijn
kerker wekte om hem te zeggen, dat zijn laatste uur geslagen had
en dat hij zijn tijdelijken slaap met den eeuwigen moest verwisselen.
Dit sombere tooneel, dat ik nog nooit bijgewoond had, stond
mij plotseling duidelijk voor den geest. Bij het triestige lamp-
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licht zag ik, hoe de ongelukkige door doodschrik aangegrepen
van zijn plaats opsprong, de ledematen in het dwangbuis gesnoerd
en het gezicht met een vale kleur bedekt ; ik hoorde den griffier
de noodlottige woorden voorlezen, terwijl de cipiers elkaar aankeken en de ontroering die zich op hun anders zoo barsche en
onheilspellende gezichten afteekende, nauwelijks de baas waren,
ik zag ten slotte den dienaar Gods naar voren komen, orn dit
slachtoffer den troost der eindelooze genade te verleenen.
Het kwam mij voor, alsof hij streed tegen strenge, menschelijke oordeelen, die onherroepelijke straffen vaststellen, terwijl
God, de schepper van de eeuwige genade, zich door een oogenblik berouw laat verteederen.
Er ontging me geen enkele bizonderheid. Ik volgde den veroordeelde door die oogenblikken van doodsangst, ik woonde het
afscheid van zijn familieleden bij en het ellendige galgemaal als
men hem een hartversterkenden drank reikt, waarbij hij kracht
en moed verzamelt voor de doodenmis en de vervroegde lijkstatie,
terwijl de priester barmhartiger dan den wereldlijken rechter niet
aarzelt het laatste avondmaal te reiken aan de bezoedelde lippen,
zoodra zij door gebed en bekentenis gelouterd zijn. Ik wist, dat
dit alles slechts voorspel was van mijn verschrikkelijke taak, dat
deze ongelukkige nog altijd met een draad, hoewel een zijden,
aan , het leven hing en zich pas dan voor goed verloren beschouwde, wanneer hij zou opmerken, dat aan mij alleen het
treurige voorrecht vergund was, zijn laatste hoop in een oogenblik te vernietigen.
Deze nacht ging voorbij in zwaren strijd. De ongelukkige die
den volgenden dag sterven moest streed niet heftiger dan de
man, dien het gerecht tot zijn moordenaar gestempeld had en die
voor de eerste maal zijn handen aan het bloed van zijn naaste
zou bezoedelen.
Ik was nog in deze sombere overpeinzingen verzonken, toen de
morgen aanbrak. Ik stond van de bank op waar ik zoo lang gezeten
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had. Het scheen me toe, alsof ik even als de gevallen engel en de
uit het paradijs verdreven eerste menschen van een goddelijk
recht afstand moest doen en den stempel van goddelijke afkomst
moest verliezen. Met langzame, loome schreden ging ik voort,
alsof een bliksem het zegel van de verworpenheid op mijn voorhoofd had gedrukt. De knechten wachtten me op in den tuin,
ik stapte moedeloos in de oude koets.
We reden langzaam door de voorstad St. Denis langs de kaden
en kwamen aan de poort van de Conciergerie. De zware, ijzeren
deuren knarsten in de scharnieren en wij betraden de donkere
gangen. Van de gewelven en vochtige muren druppelt ijskoud water,
dat onwillekeurig aan doodzweet herinnert. Mijn knechten voigden mij op eenigen afstand. Ik meende te bemerken dat men
zich bij den aanblik van dezen generalen staf van den dood met
een zekere, opzettelijke verachting afkeerde. Ik voelde me niet
in de stemming om de verwaandheid van de heeren van de pen
of van het legioen der sleuteldragers te dulden. 'k Nam zelf een
ruwen en bevelenden toon aan, die hun toonde dat hun manier
van doen geen indruk op me maakte ; tegelijkertijd verlichtte het
mijn gefolterd hart.
Ik beval den eersten cipier ons den veroordeelde in handen te
stellen. Men bracht ons in een kleine zaal, welker wandversieringen
op een vroegere godsdienstige bestemming wezen. Er was een
kleine kapel uit den tijd van Lodewijk den Heilige, die men in een
gevangenisvoorkamer veranderd had. Spoedig daarop verscheen
Foulard, door den waardigen abbe Montês vergezeld, met wien ik
later een vriendschap sloot die alleen door den dood verbroken
werd. Ik geraakte in verlegenheid bij het zien van den man, aan
mij overgeleverd, zooals aan wilde dieren hun proof. Foulard was
nauwelijks twintig jaar ; had zijn vader hem bij zijn dood tien
livres nagelaten, dan zou men zijn minderjarigheid voorgewend
hebben om hem het beschikkingsrecht over deze kleine erfenis
te ontnemen ; maar, om hem zijn straf te kunnen doen ander-
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gaan — en wat voor een straf: de dood — had men hem meerder.
jarig verklaard. De dood voor dit kind, in de kracht van zijn
leven en gezondheid, dit kind dat God zeker veel jaren van
berouw en boete geschonken zou hebben. Dit leek me een dubbele
beleediging van de Voorzienigheid en van de natuur.
Foulard was een groote, aardige jongen, zijn hoog voorhoofd
en het wat ziekelijk maar open gezicht, zijn levendige oogen lieten
zoo'n verdorvenheid bijna niet vermoeden, als die, welke hem
tot de begane misdaad gedreven had. Hij scheen mij zonder
ontroering of opwinding op te nemen. Wie mij op dat oogenblik
had kunnen zien zou niet gedacht hebben, dat hij het slachtoffer
en ik de scherprechter was.
Fauconnier mijn eerste knecht die mijn zielestrijd op mijn
gezicht las trad haastig naar voren en verzocht Foulard te gaan
zitten voor het laatste toilet.
Hij gehoorzaamde blindelings, boog het hoofd en voelde aan
zijn hals het knippen van de schaar, de treurige voorbode van de
moorddadige bijl.
Toen dit achter den rug was, stapten we in de kar, abbe
Montês en Foulard zaten voor, mijn metgezellen en ik achter.
De eerwaardige gevangenisgeestelijke, die niet ophield den
ongelukkigen boeteling moed in te spreken, bemerkte zonder
twijfel, wat ik zelf leed, want hij sprak me goedhartig toe:
— Je bent de opvolger van je vader. Er is veel moed voor
noodig om zoo'n beroep uit te oefenen. Wij beiden hebben dezelfde
taak te vervullen in tegengestelde richting. Jij laat de menschelijke rechtvaardigheid gelden en ik de goddelijke genade. In
het feit dat de eerste beperktheid en de laatste de oneindigheid
insluit ligt niets wonderlijks, maar uitsluitend naar datgene wat
eeuwig is, voegde hij er tegen Foulard geroerd aan toe, — moet
men zijn laatste gedachte wenden en daarin moet men zijn
laatste heil zoeken.
Hoewel ik de vriendelijkheid waarmede Abbe Montês dit tot
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mij zeide wel voelde, was ik toch niet in staat te antwoorden.
In den beginne was Foulard zeer stil , maar op het oogenblik dat
we de kade naderden, werd hij onrustig. Meermalen verhief hij
zich van zijn bank en riep de menigte op straat met een heesche
stem toe:
— Let op ouders, wat er van je kinderen worden moet, als je
ze alleen maar de wereld inschopt. Ja, ik ben schuldig, maar de
schuld lag aan mijn ouders, die me zonder steun en opvoeding aan
mijn lot overlieten.
De abbe smeekte hem met deze bittere beschuldigingen op te
houden, waarmede hij God beleedigde, zonder zich voor de menschen
te rechtvaardigen. In het eerst scheen de ongelukkige deze opmerkingen niet ter harte te zullen nemen, daarom boog de priester
zich naar mij toe en fluisterde mij in 't oor :
— Mijnheer, ik heb met uw vader afgesproken, dat gij niet eerder
het teeken zult geven, voordat U den veroordeelde, dien ik met
God verzoenen moet, de woorden hebt hooren zeggen : Mijn God,
in uvii handen beveel ik mijn ziel. Er kan een ziel gered worden,
mag ik vertrouwen, dat U mij dezen wensch toestaat?
Wezenloos en onderdanig probeerde ik een toestemmend gebaar
te maken.
We waren op het Grêveplein aangekomen. De guillotine strekte
haar beide roode armen uit, de bleeke schijn van de winterzon
spiegelde zich in het geslepen staal. Foulard was plotseling kalm
geworden.
Een aandachtige menigte had zich op het plein verzameld en
talrijke nieuwsgierigen, door dit bloedige schouwspel aangelokt,
vertoonden zich aan de ramen van de huizen. We stapten uit.
Foulard wierp zich in de armen van abbe Montes, kuste het kruis
hartstochtelijk en riep toen een brigadier van zijn compagnie dien
hij in de eerste rij toeschouwers herkende, naar voren.
— Kom bier, ouwe, riep hij hem toe, als ik alle jongens niet
vaarwel kan zeggen, doe jij het dan voor mij.
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De oude soldaat aarzelde geen oogenblik, maar trad aan den
voet van het schavot, omarmde den ten doode opgeschrevene en
ik zag hoe er twee dikke tranen fangs zijn gebruind gelaat in
zijn dichten baard gleden. Foulard werd hoe langer hoe opgewondener en zijn gelaatskleur verried een soort koorts of waanzin. Hij wendde zich plotseling tot mij :
— Laat ik u ook omarmen, sprak hij, zoodat ik toonen kan,
dat ik zonder wrok mijn lot onderga en alle menschen vergeef,
zoodat God mij ook vergeven kan.
Dit was de laatste slag voor mij, ik deinsde geschrokken terug.
Het slachtoffer vergaf den beul en de beul kon zich zelf niet vergeven. Ik geloof dat indien de ongelukkige mij met zijn lippen
aangeraakt had, ik niet het teeken tot zijn dood had kunnen geven.
Maar dit teeken gaf ik niet. Mijn helpers die mijn heftige, terugtrekkende beweging zagen, vermoedden het gevaar, zij voerden
Foulard naar het schavot, dat hij met vasten tred beklom. In een
oogwenk was hij op de plank gebonden, en een stem, welker toon
nog lang in mijn ooren zal blijven naklinken, had nauwelijks de
woorden gesproken: — Mijn God, ik beveel mijn ziel in uw handen,
of ik hoorde een doffen slag, die me door merg en been ging. Fauconnier had niet op het teeken gewacht, omdat hij wel zag, dat ik
niet in staat was het te geven.
Onwillekeurig keek ik naar het moordtooneel en zag dat een
van de knechten den mand terzijde stiet, terwijl de andere het bloed
dat over het schavot liep en door de planken op den grond droop,
met een spons afnam.
1k stond op 't punt flauw te vallen.
Door een geestverschijning vervolgd, vluchtte ik. Het was
me, alsof het onthoofde lijf me naliep en of de menigte achter hem
aandrong en als uit duizend kelen om wraak riep :
„Beul, beul, beul."
Mijn knechten, de kar, alle benoodigheden voor de terechtstelling had ik achter gelaten. 1k stortte me alleen in dat
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warnet van obscure en kromme steegjes, die vroeger tegenover
het Raadhuis waren en die nu door een van de schitterendste
deelen van Parijs vervangen zijn.
Het leek me nog altijd, of ik op de modderige straat of achter
de vuile ramen bleeke gezichten zag, die me met hun oogen
volgden, het geluid van schreden achter mij veroorzaakte een
ijzige schrik. Zooals lady Macbeth keek ik ieder oogenblik naar
mijn handen, waarop ik onuitwischbare sporen van het vergoten
bloed meende te ontdekken.
Zoo dwaalde ik langen tijd rond in den waan, dat ik gadegeslagen
en achtervolgd werd. Deze waan verliet me pas, toen ik de Champs
Elysêes bereikte, waar tal van voetgangers, door den mooien winterdag aangelokt een wandeling maakten. lk bedacht dat deze
menschen gevoelig voor den aanblik van de natuur, niet dezelfde
konden zijn als de toeschouwers van het bloedige tooneel, een
en dezelfde geest kon niet tot twee zulke uiteenloopende gevoelens in staat zijn.
lk voelde me nu wel iets rustiger en liep als een dronken man
zonder doel tot Neuilly voort. Maar ik was niet alleen, want in mijn
binnenste werd de verschrikkelijke stem van het geweten wakker.
Vandaag, na zooveel jaar, ben ik niet in staat, alle gedachten
die door mijn brein spookten, te noemen, noch de gevoelens te teekenen die nu eens ontmoedigend, dan weer hoopvol bij mij opkwamen.
Er bleef geen keus meer over. lk had evenals Caesar den Rubicon
van mijn rampzalig lot overschreden. Met onverholen verontwaardiging tegen de menschheid was ik van mensch tot beul
gegroeid, vrijwillig had ik de openlijke verachting en de algemeene
afschuw op me genomen en voor de eerste maal voelde ik angst
voor iets wat ik gedaan had.
Op den dag van mijn eerste terechtstelling, bezwoer ik mijzelf
openlijke getuigenis tegen de doodstraf of te leggen, zoodra het
oogenblik daartoe gekomen zou zijn.
Dood aan de doodstraf !

VII.
DE AANSLAG OP DEN HERTOG DU BERRY.
Indien het waar is wat de volksmond zegt, dat het bij alle
zaken op den eersten stap aankomt, dan blijft het in ieder geval
toch een uitgemaakte zaak, dat die eerste stap ook de zwaarste is.
Nadat ik den mijnen eenmaal op den bloedigen weg gezet had,
werd ik wel is waar niet met mijn treurig beroep vertrouwd,
maar hoewel ik het steeds met afschuw en tegenzin uitoefende,
ik voelde toch nooit meer een zoo intense innerlijke ontroering,
als dat bij mijn eerste terechtstelling, die ik in het vorige hoofdstuk
beschreef, het geval was.
Van of dat oogenblik vergezelde ik mijn vader geregeld bij alle
terechtstellingen. In den loop van het jaar 1819 werden we tweemaal naar Bauvais ontboden, op 13 Juli en 22 October, de eerste
maal voor de terechtstelling van den vadermoordenaar Moroy,
de andere maal voor die van een moordenaar Liebe genaamd.
Bij deze beide terechtstellingen vonden geen bizondere voorvallen
plaats.
13 Mei van het volgende jaar werd de guillotine weer op het
Grëveplein opgericht voor een ongelukkigen jongeman van 22
jaar, Charles Normand, die zijn meester den kapitein Siou met
voorbedachten rade vermoord had en door het Assisenhof ter dood
veroordeeld werd.
Uit de korte tijdsruimte tusschen het vellen van het vonnis
(8 Mei) en de terechtstelling kan men zien, dat deze ongelukkige
geen hooger beroep had aangeteekend; hij toonde inderdaad
in de laatste oogenblikken een onverschilligheid, die bewees
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dat hij zich reeds met de doodsgedachte verzoend had.
Dezen keer bevonden zich weinig menschen op de place de
Greve, heel Frankrijk was vervuld van een ander drama.
Juist drie dagen geleden was een van de Fransche prinsen, de
eenige die in den ouderen tak de dynastie van de Bourbons kon
voortzetten, de Hertog du Berry, toen hij de opera verliet,
overvallen en vermoord. De man dien men toen hij aanstalten
tot vluchten maakte, greep, verklaarde dat hij Louis Pierre Louvel
heette, 33 jaar oud was, uit Versailles kwam en van beroep
zadelmaker was. Toen men hem om de beweegredenen vroeg,
antwoordde hij, dat hij al sinds lang het plan koesterde, maar
dat de gelegenheid om het uit te voeren hem tot dusver ontbroken had.
De ongelukkige prins, die 's avonds om elf uur getroffen werd,
streed nog gedurende den nacht met den dood; niettegenstaande
de goede en trouwe verpleging van de toegesnelde doktoren Bougon
en Dupuytren, blies hij om 7 uur 's morgens den laatsten adem
uit, nadat hij genade voor zijn moordenaar gesmeekt had en zijn
moedige vrouw aanmaande, zich terwille van het kind dat zij onder
het hart droeg te ontzien.
Het was inderdaad een waardevol kind, de laatste spruit van een
beroemd geslacht, voor wien het lot een troon bestemde, maar
wien slechts ballingschap te wachten stond.
Midden onder de pret van een karnavalsnacht was de treurige
tijding in de hoofdstad bekend geworden. De prins kon niet naar
de Tuillerien gebracht worden. Men sloeg in het theater zelf een
bed voor hem op in een klein vertrek naast de koninklijke loge,
daar overleed hij temidden van zijn troostélooze familie en ontroerde ieder- die hem omringde door zijn Christelijk einde en door
zijn smeeken ten gunste van den ellendeling die hem den doodelijken stoot had toegebracht.
Hoewel Lodewijk XVIII reeds ziekelijk en gebrekkig was, liet
hij zich toch naar het sterfbed van zijn neef brengen. De oude
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koning boog het hoofd onder den indruk van dit ongeluk en vroeg
zich af, of de dolk van den moordenaar niet bovendien een geheimzinnig voorteeken was voor zijn door zooveel tegenslagen
gekwelde familie.
Wie wist of het helderziende oog van den vorst in dezen treurigen
nacht niet de rampen voorzag die tien jaar later de hoop van zijn
geslacht zou doen schipbreuk lijden?
Den volgenden morgen werd Louvel naar de gevangenis gebracht. Uit het eerste verhoor bleek dat hij in 1814 al het plan
opgevat had. De gedachte was in Metz bij hem opgekomen, waar
hij als National Garde op de wallen gestaan had:
„ .... Sinds eenige weken werden we door vreemdelingen belegerd,
toen ik uit de dagbladen las, dat de Bourbons naar Frankrijk
zouden terugkeeren en weer op den troon zouden komen. In
dat oogenblik zwoer ik hun den dood, want naar mijn meening is
de grootste misdaad die een Eranschman doen kan met hulp van
den vijand in zijn vaderland terugkeeren. Bovendien hadden de
Bourbons de wapens tegen Frankrijk gevoerd, ik zou dus het
vaderland een dienst bewijzen, indien ik hen doodde en was bereid den dood onder de oogen te zien en mijn plan uit te voeren.
Zes jaar lang heb ik de gelegenheid afgewacht, aldoor het gunstig
oogenblik missend, soms door toeval, soms door zwakheid ; eindelijk is het gebeurd en ge zult me op het schavot even rustig
zien blijven als nu, even rustig als bij mijn werk en als ik het
altijd ben ...."
De misdaad was dus volkomen bewezen en het opzet viel niet te
loochenen.
Het onderzoek naar het vroegere leven van Louvel leverde
niets bizonders op. Vroegtijdig weer, werd hij door een oudere
zuster opgevoed, die hem op een school voor kosteloos onderricht in Versailles had gedaan. Volgens de wijze van opvoeden
van dien tijd had men hem „de Verklaring van de rechten van
den mensch" en de „Verzameling patriottische liederen" (waarin
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o.a. de Marseillaise, het Lied van den opmarsch, het ontwaken
van het yolk enz.) leeren lezen.
Uit zijn republikeinsche kinderjaren kwam Louvel regelrecht
in de opwinding van de oorlogsjaren. De keizerlijke glorietijd
maakte op zijn verbeeldingskracht nog meer indruk dan de
democratische herinneringen van zijn jeugd. De liberaal veranderde in een patriot. De onverbiddelijke militaire dienst die in
dien tijd de mannen wegmaaide riep ook hem onder de wapenen,
maar zijn zwakke lichaamstoestand en een vroegtijdig gebrek
stelden hem niet in staat in dienst te blijven en na eenigen tijd
werd hij afgekeurd. Hoewel hij afscheid nam van het Fransche
leger voelde hij toch heel diep de laatste rampen, waardoor het
getroffen werd.
De rampzalige vijandelijke inval van 1814 deed de maat overloopen en vanaf dien tijd koesterde hij een blinden, diepe haat
tegen de Bourbons, daar hij overtuigd was, dat zij niet slechts
het lijden weer over het vaderland brachten, maar dat zij
eerzuchtige vorsten waren die van den jammerlijken toestand
gebruik maakten, om weer op den troon van hun voorvaderen
te ko men.
Als een onbeteekenende aanhanger van den grooten man, wiens
genie door het geheele vereenigde Europa en door verraderlijke
dienaren op wier trouw hij gerekend had overwonnen was, werd
Louvel getuige van den afstand van Fontainebleau en volgde den
onttroonden heerscher naar het eiland Elba.
De zadelmaker van de keizerlijke stallen, een zekere Vincent,
werd door deze aanhankelijkheid die door tegenspoed niet aan
't;wankelen te brengen was geroerd en nam hem in dienst. Maar
Louvel werd steeds door wraaklust gekweld en hij kon de berusting
niet verdragen, waarmee de keizer zich schijnbaar met het eiland
Elba vergenoegde, men paste er wel voor op hem met de plannen
op de hoogte te brengen, die slechts na een goede voorbereiding
kans van slagen zouden hebben. Daarom verliet hij het eiland
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en vestigde zich te Versailles, om op het gunstige oogenblik te
wachten voor het volvoeren van zijn plan. Daar vernam hij de
landing van Napoleon van Elba en zijn triomftocht. Louvel verliet
in allerijl Versailles, sloot zich in Lyon weer bij het gevolg van den
keizer aan en kreeg door bemiddeling van zijn vroegeren beschermer
Vincent een plaats in het leger.
Helaas was deze wending van de fortuin voor den halfgod, die den
arme zadelmaker zich van Napoleon gemaakt had, slechts de
laatste opflikkering van een dicht bij zijn val zijnde ster. Waterloo
vormde een bloedig en treurig evenbeeld van Fontainebleau en
Louvel, die getuige van deze beide rampen geweest was, zag daarmee twee keer het grootste en mooiste gesternte van de nieuwe
geschiedenis ondergaan.
Door een bitteren haat vervuld keerde hij naar Versailles terug.
Reeds droeg hij „den geslepen dolk van Brutus" waarmede hij den
opvolger van den nieuwen vorst wilde doorboren bij zich. Hij
had toegang tot de vorstelijke stallen, waardoor de uitvoering van
zijn plan vergemakkelijkt werd.
Vier jaar lang volgde hij het eerste slachtoffer dat hij zich gekozen had, den Hertog du Berry, op jacht, als hij wandelde,
in den schouwburg en zelfs in de kerk waarheen de Prins, de vrome
gebruiken van zijn familie trouw nakomende, zich nog al vaak
begaf. Meermalen liet hij een gunstige gelegenheid voor zijn
wraakzucht voorbijgaan. Op den dag van den aanslag was hij door
het bezoek aan Pere la Chaise, aan de graven van Lannes, Messena, en eenige andere maarschalken in een opgewonden toestand
geraakt en bracht van zijn verblijf in de doodenstad een nog
felleren haat mee terug.
Twee dagen na zijn misdaad werd Louvel met het lijk van zijn
slachtoffer geconfronteerd; het stond in het Louvre opgebaard
en was door prelaten en hoogwaardigheidsbekleeders omgeven. Hij
doorstond deze verschrikkelijke oogenblikken vastberaden en liet
zich door het deftige gezelschap niet in de war brengen. Toen
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men hem beval zijn medeschuldigen te noemen, bleef hij bij de
verklaring dat hij geen medeplichtigen had en de straf voor zijn
misdaad alleen zou dragen. Toch wilde men niet gelooven, dat dit
een op zich zelfstaande misdaad zou zijn en dat het fanatisme
zich tevreden gesteld zou hebben met den arm van een zoo minderwaardigen zadelmaker tegen een zoo machtigen prins.
Spoedig nadat de eerste geestdrift waarmede men de Bourbons
weer ontvangen had geluwd was, bleek, dat Frankrijk door
partijschap verscheurd werd. De revolutie had een gisting achtergelaten die in stilte voortwoekerde, de roes die de keizerlijke overwinningen teweeggebracht hadden was nog lang niet verdwenen
en zoo nu en dan wendden de blikken zich naar den martelaar van
St. Helena als naar een bevrijder, wiens politieke rol nog niet
uitgespeeld zou zijn.
Ten slotte verdrongen zich de eerzuchtige families om den ouden
troon van de Bourbons, die eigenlijk geen andere erfgenamen
en geen andere hoop op voortplanting hadden dan den vermoorden prins. Er was een ruime gelegenheid voor gissingen.
Het onderzoek werd met een verwonderlijke snelheid en groote
nauwkeurigheid geleid en bleek zeer ingewikkeld. Bij koninklijk
besluit was de kamer der Pairs in een rechtbank veranderd, die
over den schuldige recht zou spreken.
Zooals reeds eerder, antwoordde Louvel aan de commissarissen van
de Kamer, dat hij zich in geen enkel opzicht over den Hertog du
Berry noch over een prins van zijn familie te beklagen had, dat er
zelfs geen reden noch voorwendsel tot persoonlijken haat bestond,
hij was uitsluitend door overwegingen voor het algemeen welzijn
geleid geworden ; hij moest alle Bourbons als vijanden van Frankrijk
aanzien, omdat zij er tegen gevochten hadden; zoodra hij bij hun
terugkeer de witte vlag gezien had, was de gedachte bij hem opgekomen, hen alien om het leven te brengen en had hij naar een gelegenheid tot uitvoering van zijn plan gezocht. Zonder twijfel zou
hij daar al vroeger toe overgegaan zijn, indien hij er maar den moed
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voor gevonden had, omdat hij zich tegen wil en dank afgevraagd
had of hij wel in zijn recht zou zijn. In Metz in 1814 had hij een
oogenblik eraan gedacht, den maarschalk den Hertog van Valmy,
den dienaar van den prins, te dooden, maar deze gedachte weer
losgelaten, overwegend, dat deze slechts een ondergeschikte was
en het beter was, het offer in de hoogere kringen te zoeken.
Hij zou Monsieur in Lyon gedood hebben, indien hij bij de aankomst van Napoleon daar aanwezig zou zijn geweest. Sindsdien
had hij den hertog du Berry in 't vizier genomen, daar op hem
de grootste hoop van de familie rustte. Na den hertog du Berry zou
hij den Hertog van Angoulême gedood hebben; na dezen Monsieur,
en na Monsieur den koning, daarmede zou hij misschien tevreden zijn
geweest, tenminste stond zijn besluit nog niet vast of hij zijn wraak
ook over den anderen tak van de familie zou uitstrekken. Bij zijn
gevangenneming was deze zorg bij hem opgekomen, dat hij aan dit
slachtoffer geen nieuw zou weten toe te voegen, hij had niet in het
minst berouw van zijn handelwijze, integendeel beschouwde hij deze
als mooi en deugdelijk. Overigens bleef hij bij zijn meeningen,
inzichten en besluiten zonder zich aan het oordeel van de menschen
te storen, die over zulke handelingen en gedachten uiteenloopende
opvattingen hadden, nog minder bekommerde hij zich om den
godsdienst, waaraan hij niet deed en waarom hij zich nooit bekommerd had.
Dit cynisme, deze schaamteloosheid stootten den rechter van
instructie of ; ondanks zijn herhaalde verklaring, kon men bijna niet
aannemen, dat de waanzinnige een zoodanige koelbloedigheid uit
zichzelf zou hebben.
Toch leidde het onderzoek tot geen enkele verdere ontdekking en
de officier van justitie Bellart, die op den 12den Mei 1820 de stukken
betreffende het onderzoek bekend maakte, zag zich genoodzaakt
te bekennen dat ondanks alle naspeuringen bij alle familieleden
van den moordenaar ingesteld, deze niets ten hunnen laste hadden
opgeleverd; ze waren scherp in verhoor genomen, toch had zich geen
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bezwarende omstandigheid voorgedaan. Zonder resultaat had men
alle geschriften, die op het spoor van andere medeplichtigen
zouden kunnen wijzen, doorzocht. Drie maanden had men aan
dit lange, moeilijk onderzoek besteed ; meer dan 50 kommiezen
werden aan 't werk gezet, meer dan 1200 getuigen verhoord en men
ontdekte niets, totaal niets. Men moest zich daarom met dezen
eenen schuldige tevreden stellen die zich zelf als slachtoffer aanbood en die alleenstaand zich met den glans van zijn misdaad
verheerlijkte.
Den 26sten Mei ontving hij met een zekere neerbuigendheid de
vanwege de rechtbank toegevoegde verdedigers Archambault en
Bonnet. Hij gaf hun order niets tot zijn verdediging aan te voeren,
wat in strijd zou zijn met hetgeen hij voortdurend verklaard had.
Hij had de misdaad alleen begaan, zonder andere reden dan zijn
vaderlandsliefde. Op den avond van den moord had hij lichte
schoenen aangetrokken om sneller te kunnen vluchten. Zou hem
dat inderdaad gelukt zijn, om zich aan de vervolgingen te onttrekken, dan zou hij naar zijn woning in de koninklijke stallen teruggekeerd zijn en daar ondanks alle verdenking geprobeerd hebben, zijn moordlust op de koninklijke familie verder te
bevredigen.
— Misschien voegde hij er aan toe, zou ik alleen den persoon
van den koning gespaard hebben, omdat hij de eenige is geweest,
die niet tegen Frankrijk gevochten heeft en slechts diegenen die
zich aan die misdaad schuldig maakten wilde ik straffen.
Den 5den Juni begonnen de zittingen van het gerechtshof, dat
gepresideerd werd door den kanselier Dambray. Aangezien het hier
een reeds bekende en uitgemaakte zaak gold, namen ze slechts
twee dagen in beslag. Tevergeefs probeerden verscheiden pairs
zooals Desëze, de Lally-Tollendal, Dubouchage de Montmorency,
en de eerwaardige kanselier Louvel met vragen in het nauw te
drijven. Hij sprak zich niet tegen met zijn antwoorden en nam
dezelfde houding aan als bij het verhoor.
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De taak van den officier van justitie was gemakkelijk, hij bepaalde zich slechts tot het stellen van 't requisitoir , die van den
verdediger was onmogelijk, hij kon uitsluitend een verstandelijke
afwijking van dezen ongelukkige voorwenden, die aan demagogische invloeden te wijten zou zijn.
Daarvan was Louvel, die tot het laatste oogenblik met zijn
misdaad pronken wilde, totaal niet gediend. Nadat de advokaat
had gesproken, stond hij op en las met de grootst mogelijke kalmte
de volgende rede voor, die hij in de gevangenis samengesteld had.
— Vandaag sta ik voor een misdaad terecht, waaraan ik alleen
schuldig ben. Stervend heb ik den troost, dat ik noch mijn yolk,
noch mijn familie onteerd heb. In mij ziet men een Franschman,
die trouw aan zijn beginselen, den dood tegemoet gaat, omdat hij
een gedeelte van de mannen die de wapenen tegen Frankrijk gevoerd hebben, uit den weg heeft willen ruimen.
lk word beschuldigd een prins het leven benomen te hebben,
ik alleen ben schuldig. Onder de mannen, die tot de regeering behooren, zijn er bij die even schuldig zijn als ik. Volgens mijn meening
hebben zij die vergrijpen blijkbaar in deugden veranderd, want
zelfs de slechtste regeeringen, die Frankrijk gehad heeft, hebben
toch nog altijd landverraders en mannen, die tegen het vaderland
gevochten hebben, gestraft.
Naar mijn opvatting moeten de politieke partijen, zoodra
vreemde legers het land bedreigen, hun haat en strijd vergeten
en de handen ineenslaan, om gezamenlijk den vijand van alle
Franschen te bestrijden. De Franschen die daaraan niet mee hebben gedaan zijn schuldig. lk ben overtuigd dat ook die Franschman schuldig is, die zich met vreemden vereenigt, zelfs indien hij
door een onwettige regeering uit Frankrijk verdreven is. In de
hoedanigheid van Fransch burger kan hij nooit weer terugkeeren.
Ik ben ervan overtuigd, dat de oorzaak van Waterloo daarin
ligt, dat te Gent en Brussel Franschen waren die de legers tot
verraad hebben aangespoord en den vijand hulp verleenden.
Beulen van Parijs. III.
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Volgens mijn meening en naar mijn overtuiging was de dood
van Lodewijk XVI gerechtvaardigd, omdat het yolk dien goedkeurde ; het zou anders geweest zijn, indien een handvol intriganten de Tuillerien binnengedrongen waren, en hem van het
leven beroofd hadden. Maar Lodewijk XVI en zijn familie zijn
een langen tijd gevangen geweest. Indien het alleen de wil van
een kleine groep was geweest, zouden ze niet gestorven zijn, dan
zou het geheele yolk zich ertegen verzet hebben. Maar nu willen
de Bourbons regeeren, terwij1 zij eenvoudig misdadigers zijn en
het land onteerd wordt, indien het zich door hen laat regeeren. —
De stellingen van Louvel vielen nu juist niet zeer in den smaak
van het hooge gezelschap ; deze knappe verdediging van den
koningsmoordenaar na zijn misdaad, deze koelbloedige beleediging aan het adres van het regeerende huis, nadat een van zijn
leden vermoord was, bracht op alle plaatsen van het gerechtshof
een huivering van afschuw teweeg.
Nadat men hem op de edelmoedige woorden van zijn slachtoffer gewezen had, die in zijn laatste oogenblik om zijn behoud
gesmeekt had, werd de algemeene stemming tegen hem ongunstig,
iemand die door zoo een grootmoedige vergeving niet getroffen
werd, die daardoor niet van zijn benepen vaderlandsliefde afgebracht kon worden, was onduldbaar.
De officier van justitie en de verdediger probeerden in hun
replieken de laatste wanklanken van deze afschuwelijke woorden
weg te nemen. Toen de behandeling afgeloopen was, werd Louvel
naar zijn cel teruggebracht en trok het gerechtshof zich in
raadkamer terug. Het ligt voor de hand, dat de besprekingen
niet lang duurden, de beklaagde werd met algemeene stemmen
ter dood veroordeeld.
De griffier van de rechtbank begaf zich nu naar de gevangenis
om hem zijn vonnis mede te deelen; hij hoorde het heel kalm
voorlezen.
— Zooveel te beter, zei hij, ik sterf graag. Indien men mij
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de genade geschonken zou hebben, waarom de Hertog du Berry
gesmeekt heeft, dan zou het voor mij erger dan de dood zijn geweest.
Men bood hem geestelijken bijstand aan.
— Ik zie niet in, waartoe, antwoordde hij scherp, om in het
paradijs te komen? Het zou wel eens kunnen gebeuren, dat ik den
Hertog van Enghien bij toeval ontmoette, die ook tegen Frankrijk
geheuld heeft en zijn verdiende loon ontvangen, en ik vrees dat
we elkaar niet zouden kunnen velen.
Toch gelukte het abbe Montes binnengelaten te worden. Zijn
goedheid en zijn mildheid maakten toch wel eenigen indruk op
den verstokten wil van den veroordeelde. Slechts om den eerwaardigen priester niet te veel last te veroorzaken, wilde hij een zoogenaamden biecht afleggen.
Wat ons, de laatste handelende personen in al deze drama's
betreft, wij ontvingen den Eden Juni, om negen uur 's avonds,
eenige uren nadat het vonnis geveld was, bevel van den procureurgeneraal bij het gerechtshof, ons den volgenden dag aan de gevangenis te melden, aldaar Louis Pierre Louvel in ontvangst te nemen,
hem naar de Place de Greve te brengen en de doodstraf, waartoe
hij door het besluit van het gerechtshof van denzelfden dag
veroordeeld was, te voltrekken.
In de gevangenis wachtten we anderhalf uur. Op bet oogenblik
dat men Louvel ging halen bemerkte mijn vader, dat het gerechtshof geen schrijver gestuurd had om een protocol van de terechtstelling op te maken.
Men moest nog een kwartier wachten, voordat een beambte
van het koninklijk gerechtshof, wiens naam ik vergeten ben, aankwam, om deze treurigen plicht te vervullen. Eindelijk, om kwart
voor zeven, bracht men Louvel voor, een helper bond zijn handen,
een ander zijn voeten, een derde knipte hem haar en hemdsboord weg. Tijdens deze bezigheden bedankte hij den portier
van de gevangenis, Blanchard en zijn vrouw, voor de goede
zorgen die hij tijdens zijn gedwongen verblijf ondervonden had.
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Louvel was zooals hij verklaard had 36 jaar en van middelbare
grootte; zijn laag voorhoofd, zijn donkere en diepliggende oogen,
zijn kaal hoofd, een streng en stroef gelaat, zijn dunne lippen gaven
hem een afstootend uiterlijk. Toen de laatste maatregelen genomen
waren, vroeg hij om een hoed, terwij1 hij zijn kaalhoofdigheid
voorwendde. Omdat zijn handen al gebonden waren, gaf ik een van
de knechten een wenk, hem zijn hoed op het hoofd te zetten. Wij
gingen op weg in de volgorde, die we reeds bij Foulard hadden
aangenomen, dat beteekent dus, dat mijn vader en ik voorin
zaten, achter ons de misdadiger en de abbe Montês. lk weet niet
waarom ik voortdurend dacht, dat de terechtstelling niet plaats
zou vinden, ik meende dat de koninklijke familie den laatsten
wensch van den vermoorde zou eerbiedigen, een hooge persoonlijkheid voor den veroordeelde in de bres springen, politieke redenen
bovendien er toe zouden bijdragen, in dit beklagenswaardig geval
genade voor recht te laten gelden.
Een instinctmatig gevoel leidde mij er steeds toe, onze ongelukkige slachtoffers eenig uitstel te gunnen, waarbij zij misschien
den toestand in hun voordeel zouden kunnen veranderen.
In zulke oogenblikken bleef den ongelukkige, dien wij naar
de gerechtplaats leidden, geen anderen weg open om een zekeren
dood te ontgaan, dan bekentenissen of te leggen. 1k kon niet
nalaten, zoo hard tegen mijn vader te zeggen, dat Louvel het
moest hooren:
— Indien hij medeplichtigen heeft, dan moet hij dat nu verklaren, dan wordt de terechtstelling geschorst.
Abbe Montês klampte zich aan die woorden vast :
— Je hoort het, mijn vriend, zei hij, indien je nog medeplichtigen hebt, lucht dan je hart en noem ze. God en misschien de
menschen ook, zullen dezen laatsten dienst dien je de waarheid
bewijst ten goede duiden.
Hij antwoordde kortaf en met een ongeduldig gebaar:
— lk heb al gezegd, dat ik er geen heb.
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Intusschen reed de kar door en Louvel keek met verachtelijke blikken naar de menigte.
We bereikten het schavot. De veroordeelde wilde reeds naar
boven klimmen, toen abbe Montês hem zacht bij zijn arm terug
trok en zei:
— Kniel neder, mijn zoon, en vraag God vergiffenis voor je
misdaad.
— Nooit! antwoordde hij hoogmoedig. Ik gevoel geen berouw
over hetgeen ik gedaan heb, en ik zal het nooit voelen ook.
— En toch, mijn vriend, heb ik je biecht ontvangen. Het zal je
nog maar een laatste inspanning kosten, om in den hemel te
komen. Nog een teeken van berouw, je zult God met zijn oneindige liefde tot medelijden bewegen.
— Ik zal in den hemel komen, evengoed als u, als ik dat verdien,
indien er een hemel is; maar wat ik verzoeken mag, haast u wat,
men wacht daar op mij.
Daarbij wees hij naar het schavot.
— Mijn kind, ik smeek je, hief de abbe zalvend aan, — denk
in dit kort en beslissend oogenblik aan je zieleheil en erken je
berouw over de vertoorning Gods.
— Ik heb al zoo veel tot uw genoegen gedaan, antwoordde
hij met stijgend ongeduld, moet ik nu ook nog toegeven, dat het
me berouwt, dan kunt u dit ook nog van me gedaan krijgen.
Toen de eerwaardige geestelijke zag dat hij niet meer verkrijgen
kon, besloot hij de absolutie te verleenen. Nadat hij hem de hand
op het hoofd gelegd had, wilde hij hem een crucifix laten kussen.
Louvel trok zijn hoofd heftig terug en zijn oogen fonkelden van
drift over het feit dat de menigte misschien zou denken dat hij
in deze vroomheid zou berusten.
— Nooit! nooit! riep hij tweemaal met een daverende stem.
Vlug, vastberaden beklom hij het schavot, zoodat de knechten
hem tegen moesten houden om hem te kunnen volgen. Hij ging
uit eigen beweging op de plank liggen. Tevergeefs wachtten we
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op de woorden, die we met den abbe hadden afgesproken: „Mijn
God' in uw handen beveel ik mijn geest." Louvel zou den ouden
priester niet het genoegen gunnen, een verdoolde ziel met den Heer
verzoend te hebben. De eerste slag van zessen van de stadhuisklok
smolt samen met het geleid van de noodlottige bij1; — het hoofd
van den schuldige was gevallen.
Wij brachten het bloedige overschot naar het kerkhof van
Barriêre du Maine, waar wij het in tegenwoordigheid van vele
nieuwsgierigen in het gemeenschappelijke graf begroeven. Toen
de menigte afgetrokken was, kwam er een bevel van den commissaris van politie om het lijk van Louvel weer uit te graven en
het onmiddellijk op een aan niemand bekende plaats te begraven.
Het geheim van deze tweede begrafenis berustte uitsluitend bij
den beul en zijn helpers, die deze keer als doodgravers dienst deden.
Andere executies.
6 December 1820 werd het schavot opgericht voor een jongen
man van een en twintig jaar, Pierre Louis Martin, woonachtig
te Saint Germain en Laye, beschuldigd van poging tot doodslag
op de persoon van Pierre Martin, zijn vader. In Augustus was hij
reeds ter dood veroordeeld door het Assisenhof van Seine en Oise.
Hij was in hooger beroep gegaan. Het vonnis werd vernietigd en
de beklaagde ten tweedemale voor het hof gebracht ; een tweede
instructie volgde en een tweede ter dood veroordeeling.
Het vonnis luidde: hij moest enkel in een hemd gekleed naar
de plaats van executie geleid worden, blootsvoets, het hoofd bedekt
met een zwarten sluier, vervolgens tentoongesteld op het schavot,
terwij1 de deurwaarder den volke voorlezing deed van de uitspraak
en het vonnis, waarna hem de rechterhand boven den pols
afgehouwen en onmiddellijk daarop de doodstraf voltrokken zou
worden.
Het was de eerste maal, dat ik deze foltering van nabij meemaakte. Ik vroeg mij zelf tevergeefs af, of dit een handelwijze was,
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die in onzen tijd paste. Zeker, vadermoord, een misdaad die de
ouders niet eens durven veronderstellen, is een afschuwelijk misdrijf, waarvoor de natuur in ons terugschrikt. Het medegevoel
der menschen hebben zij die zich hieraan schuldig maken verbeurd.
Maar de wet is niet minder wreed en onmenschelijk.
Den 2lsten Juli 1821 werd dezelfde plechtigheid herhaald voor
Antoine Nicolas Boutillier wegens moord op zijn moeder. De misdaad was begaan in den nacht van 28 op 29 September 1815. Zes
jaren dus had deze man den wrekenden arm der gerechtigheid weten
te ontgaan.
Den 19den October vergoten wij het bloed van een edelman,
den Vicomte de Ruault, twee en dertig jaar oud, officier, die met
voorbedachten rade een aanslag had gepleegd op het leven van
den generaal baron Dujon. Hij was niet in hooger beroep gegaan en
onderging zijn straf met kalmte en moed.
Den 30sten van diezelfde maand was het een koetsier, een zekere
Jacques Louis Houster, die zijn maitresse, met wie hij zeventien
jaar had samengeleefd, vermoord had. Ook deze had geen cassatie
van zijn vonnis aangevraagd.
9 Januari 1822 beklom een minderjarige Jules Guichet, tuinman, het schavot, omdat hij een publieke vrouw Marie Mezeray
had beroofd en vermoord.
Deze en nog een aantal anderen werden alien geexecuteerd op
openbare pleinen, des namiddags om twaalf uur, ten aanschouwe
van een groote menigte samengestroomd yolk. De guillotine scheen
zich te verheffen op haar heldendaden. Tegenwoordig echter hebben
alie terechtstellingen piaats in den vroegen morgen, op de binnenplaats van de gevangenis. Een geheimzinnig waas hangt over deze
sombere expedities, waarbij het wel schijnt, of de uitvoerders van
de wet bang zijn voor de publieke gevoelens, niet minder dan voor
hun eigen.

VIII.
DE VIER SERGEANTEN VAN LA ROCHELLE.
Den 2lsten September 1823 riep ons een nog treuriger plicht
weer naar de Conciergerie en naar de place de Greve. Het betrof
dezen keer geen gewone misdadigers, geen menschen, die door lage,
menschonteerende hartstochten tot hun daden gedreven werden.
Neen, het betrof vier ongelukkige, jonge mannen, die de slachtoffers geworden waren van staatkundig fanatisme en de listen
eener gedurende de geheele restauratie in het geheim werkende
partij.
Het doel was, den troon van de Bourbons te ondermijnen.
Het is hier niet de plaats om de geschiedenis van het geheimzinnige verbond van de Carbonari uiteen te zetten, dat uit Italie overgewaaid, vorsten onder zijn leden telde en het toch niet beneden
zich achtte mindere burgers en nederige handwerkslieden op te
nemen, ja zelfs zijn aanhangers in boerenhutten zocht.
De toelating geschiedde op groote schaal, maar het gevaar van
de voortdurende krachtige propaganda werd door de organisatie
en den vorm van de vereeniging verminderd, omdat de partij in
kleine groepen verdeeld was die yentas heetten en door onzichtbare banden met centrale yentas verbonden waren. De laatste
stonden weer door geheime middelen met de hoofdventas in
contact, en zoo vormde het heele verbond een enorme keten,
waarvan men wel een schakel, maar dien men onmogelijk in zijn
geheel uit den weg kon ruimen.
Gesteund door voorzorgsmaatregelen, die bij iedere zwenking
van de omstandigheden straffeloosheid waarborgden, stelden man-
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nen van aanzien zich aan het hoofd van een krachtdadige en
volhardende samenzwering, welker eerste resultaten geen andere
waren, dan dat het bloed van onbeduidende medeplichtigen vergoten werd, die voor hun groote, doch verborgen leiders stierven,
zonder zelfs den troost ze persoonlijk te kennen.
Die mannen van aanzien waren de kopstukken van de zoogenaamde liberale partij, zooals Lafayette, Dupont (de l'Eure),
Manuel, Boyer d'Argenson, Benjamin Constant, Laffitte en anderen ; niet tevreden met de beroering die ze vanaf de tribunes
en door middel van de pers met hun redevoeringen en geschriften
verwekten, hadden deze zich aan het hoofd van de beweging
geplaatst.
Het leger was de restauratie nooit goed gezind geweest en dat
werd juist het ongeluk van deze regeering. De door de roemrijke
herinneringen aan het keizerrijk verblinde militaire geest kon zich
niet verzoenen met een vlag, die men eerst na onze verloren
veldslagen ontplooid had. In het jaar 1821 was Napoleon op de
rotsen van St. Helena den martelaarsdood gestorven en een
soort Prometheus geworden, wiens legendarisch verleden het
soldatenhart met geestdrift vervulde. De bekwame leiders van de
Carbonari maakten van deze gelegenheid gebruik om de regimenten
te bewerken en hun komplot daardoor te versterken. Maar al te
goed gelukte dit met het 45ste Linieregiment, waarin zich eenige
grenadiers van het Loireleger bevonden, vroegere onderofficieren,
die de restauratie niet in functie gelaten had. Maar deze boetten
nog niet eens het zwaarst voor hun sympathieen.
In het 45ste Regiment was een jong sergeant, wiens voortvarende
natuur door eerzuchtige droomen beheerscht werd ; hij had een
goed uiterlijk, een meeslepend redenaarstalent en oefende een
onweerstaanbaren invloed op zijn kameraden uit. Bories, zoo
heette hij, nam het hem gedane voorstel met geestdrift aan en
organiseerde spoedig in het 45ste regiment een militaire yenta,
welker medewerking voor het bedoelde oproer van de grootste
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beteekenis was. Verschillende van zijn kameraden bezorgde hij
den dolk van de carbonari, het zinnebeeld van de vereeniging,
dat zij aan hun borst drukten, zonder te bedenken wat ze bij den
degen dien zij op zij droegen gezworen hadden.
Ondanks het diepste stilzwijgen, waarmede de eedgenooten hun
geheim bewaarden, werden ze toch door bepaalde aanwijzingen
ontdekt. Te jong om het geheim van een samenzwering te bewaren, wisten ze hun gevoelens niet te verhelen en juist hierdoor
trokken zij de aandacht. Op het oogenblik, dat de gewaagde aanval
van generaal Berton op Saumur mislukt was, had men Bories
reeds onder ernstige verdenking gevangen genomen. Het verraad
zette de kroon op het werk. Een van de ingewijden, zwakker
van geest en gemakkelijker te ontmoedigen dan de overigen, een
zekere Goupillon, liet zich door zijn kapitein over het geheim van
de Venta uithooren. Nog op denzelfden avond waarop hij bekend had
werden alle samenzweerders, op niets verdacht, na het appel
gevangen genomen en naar de stadsgevangenis gebracht. Bijna
alien legden een meer of mindere volledige bekentenis of zonder
evenwel de zwakheid van Goupillon te evenaren. Bories alleen
bleef hardnekkig ontkennen. Door Generaal Despinois, een ijverig
royalist, in verhoor genomen, bleef hij voor verzoeken en bedreigingen even doof. Beter gelukte het den Generaal met de twee
andere medeleden van de Venta, de sergeanten Pommier en
Goubin, tegen wie hij zich evenwel, indien men een democratischen geschiedschrijver gelooven mag, van middelen bediende,
die voor een militairen rechter nu juist niet eervol genoemd kunnen
worden.
Alle beklaagden werden naar Parijs gebracht om voor het Assisenhof van de Seine terecht te staan, in welk district de meesten
van hen woonden. Dit was overigens het gerechtshof voor de
niet-militaire samenzweerders, die ook in deze zaak betrokken
waren , want daar men toen ter tijd nog geen uitzondering maakte,
moest men alle schuldigen voor denzelfden rechter brengen.
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Toen ze in de gevangenis bij elkaar waren, wilde Bodes weer in
het geheim beraadslagingen houden, nu juist niet om een riskante
samenzwering op touw te zetten, maar om het Leven van de
ongelukkige slachtoffers van deze ondoordachtheid te redden: en
vooral om de zaak, waaraan zij zich gewijd hadden, een toekomst
te verzekeren. Bories wilde alle schuld op zich nemen om zijn lotgenooten vrij uit te doen gain en de centrale en opperste Venta
met het leidende bestuur te redden, want dit hield de toekomst
van de politieke partij in handen en de zaak waarvoor hij wilde
sterven.
Deze gedragslijn volgden alle beklaagden standvastig tijdens
de openbare behandeling, die den 2lsten Augustus 1822 voor het
Seine Assisenhof begon.
Een en twintig verdachten vulden de beklaagdenbank: aan de
eene kant de kapitein Massias, de sergeantmajoor Bories, de
advocaat Baradere, Hênon, een hoofdonderwijzer, die vroeger
militair was; Gauran een heelmeester ; Rose, ambtenaar bij een
verzekeringsmaatschappij; Pommier, sergeant-majoor ; Goubin,
Raoulx en Asnes, sergeanten ; Coupillon en Bicheron, als deelnemers
aan een samenzwering tegen het Staatsbestuur ; en aan de andere
kant : Laboure, Cochet, Castille, Lutron, Hue, Barlet, Pereon,
Lefebvre, Thomas, Gautier, Cecoq, Dariot en Demais als menschen, die van dit komplot afwisten, en van hun medeweten niet
binnen 24 uur kennis hadden gegeven.
1k zal niet dieper op de verhandelingen ingaan, zij nanien niet
minder dan veertien dagen in beslag. De voornaamste beklaagden
volhardden in de houding, die zij in de gevangenis hadden bepaald. Ze ontkenden alles en lieten aan Bories de moeilijke taak
hun tegenstrijdige gezegden in overeenstemming met elkaar te
brengen en hurt verbond zoo uit te leggen, dat het slechts
een liefdadig doel beoogde. De afgelegde verklaringen werden aan
bangmakerij en omkooperij toegeschreven. De houding van den
prefect van politie, die op verzoek van den President gehoord
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werd, sprak deze beweringen niet tegen. Wat Generaal Despinois
betrof, die vooral door Pomier en Goubin beschuldigd werd, dat
hij zich tegenover hen van middelen bediend had, waarover een
inquisitie-rechtbank zich behoorde te schamen, deze wilde zelfs niet
voorkomen en weigerde zich met zijn slachtoffers te laten confronteeren, hoewel de voorzitter zijn komst aangekondigd had.
Na het verhoor en de getuigenverklaringen hield de Officier
van Justitie die den eisch moest stellen een lange rede, waarin
hij tamelijk eerlijk en nauwkeurig den revolutionairen geest beschreef, die toentertijd alle rijken van Europa trachtte te ondermijnen. Hij spreidde een voorspellende welsprekendheid ten toon,
toen hij op de leiders van deze samenzwering zinspeelde, die
ongestraft bleven, terwip hun ongelukkige werktuigen de geheele
schuld moesten dragen. ik wil zijn gerechtelijke argumenten niet
verder analyseeren. Ten slotte beriep zich de Heer de Marchangy
op de onafhankelijkheid van de jury en hoopte hij, dat zij door
een eerlijk oordeel zou bewijzen, boven de bedreigingen verheven
te zijn, die zich in de buurt van de heilige plek van de Justitie
hadden laten hooren. Dit was de handigste manier om een
Fransche jury voor zich te winnen.
Van de verdedigers Berville, Barthe, Merilhou behoorden de
beide laatsten in het geheim tot den bond van de carbonari.
Mocquart, Chaix d'Est—Ange, Plougoulm, begonnen toenmaals
hun loopbaan, die zich zoo roemrijk zou ontwikkelen, om daarna
evenals hun ambtgenooten tot de hoogste rechtsbetrekkingen op
te klimmen. Het redenaarstalent van deze mannen vermocht echter
niet de ongelukkige slachtoffers van de vermetele onderneming
te redden.
Marchangy antwoordde overigens met dezelfde overtuiging, die hij
in zijn eisch aan den dag had gelegd. Hij richtte zich voornamelijk
tegen Bodes, wat zooveel te gemakkelijker viel, daar deze reeds
uit zich zelf voor slachtoffer speelde.
-- Alle macht van het woord, riep hij met een hartstochtelijke
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heftigheid, zal niet in staat zijn om Bories aan de gerechtelijke
straf te onttrekken.
Deze macht van het woord stond voor een moeilijke taak.
De kopstukken Barthe en Merilhou, die, ofschoon niemand het
wist, ontrouwen in de rij van de advocaten waren, voelden zich
onwillekeurig niet op hun gemak, daar zij tegelijkertijd partijgenoot
en verdediger waren. Toch deed Merilhou, die Bories verdedigde,
moedige dingen. Op duidelijke wijze haalde hij de hartstochtelijke
gezegden van Marchangy aan en hield hem voor, dat de stem
van het 0. M. niet altijd gelijk een orakel weerklank in de
zittingen van de justitie gevonden had en dat het wellicht een
zekere vermetelheid was een dergelijken invloed op de beslissingen
van de jury uit te willen oefenen.
Toen de behandeling afgeloopen was, vroeg de president voor
hij het requisitoir hield de beklaagden, of zij nog iets tot hun
verdediging aan te voeren hadden.
Alleen Bories verzocht eenige woorden te mogen zeggen. Tot
het bittere einde trouw aan zijn moedig besluit, om alle schuld
op zich te nemen, richtte hij zich op en sprak op een ernstige vastberaden wijze als volgt :
— Mijne heeren gezworenen. Gij hebt de akte van beschuldiging,
de getuigen gehoord en de behandeling gevolgd en toen zult
ge zonder twijfel verwonderd geweest zijn, het openbaar ministerie,
vertegenwoordigd door den officier van justitie de volgende woorden
te hebben hooren uiten: „alle macht van het woord, zal niet in staat
zijn om Bories aan de gerechterlijke straf te onttrekken!"
Hij heeft mij als den hoofdschuldige aangeduid, welnu, ik neem
dat op me. Maar ik zal gelukkig zijn, indien mijn hoofd vrijspraak
voor mijn kameraden bewerken kan.
Bij deze woorden kon men een algemeene ontroering bij de toeschouwers waarnemen. Merilhou was niet in staat de zijne te verhelen en terwiji hij zijn edelmoedigen client deed zwijgen, nam
hij zelf het woord en voegde met een door snikken onderbroken
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stem aan zijn aangrijpende verdediginsrede bewonderenswaardige
woorden toe.
De poging was tevergeefsch. De gezworenen hadden hun besluit
genomen, ze toonden zich onverbiddelijk.
Bovendien hadden onhandige vrienden de beklaagden in een
onaangenaam parket gebracht, met de bedoeling hun een dienst
te bewijzen , men had den leden van het gerechtshof, den gezworenen
en hun familie anonyme brieven gestuurd, waarop de dolk, het
symbool van de carbonari, afgebeeld was, met de dreigende woorden :
„Dood aan de beulen ! het bloed zal met bloed vergolden worden."
Van deze gebeurtenis maakte Merchangy op een slimme
wijze gebruik, door zich op den moed en de vastberadenheid van
de jury te beroepen. Dit was, herhaal ik, de handigste taktiek.
De eigenlijke vragen, die in dit proces gesteld hadden moeten
worden en waardoor de kiem van het komplot blootgelegd zou zijn,
bleven achterwege, ofschoon de verdedigers wel probeerden de
zaak over dien boeg te gooien. Het programma van de acte van
beschuldiging met alle overdrijvingen werd tot grondslag genomen
voor de vragen aan de jury. In het geval van een bevestigende
uitspraak, moest men toch in een strenge straf berusten, die
zooveel te erger was in verband met den jeugdigen leeftijd van de
beklaagden en met de onbelangrijke oorzaken.
Het resultaat was als volgt : Bories, Pommier, Raoulx en Goubin
werden schuldig bevonden, in de laatste maanden van het jaar
1821 of in de eerste maanden van 1822 aan een komplot te
hebben deelgenomen, weiks bestaan bewezen was en dat ten doel
had, de regeering omver te werpen, te veranderen of de troonopvolging te wijzigen, althans de burgers tegen de overheid te
wapenen, of den burgeroorlog te bewerken door ophitsen van
de burgers onderling , ze werden ter dood veroordeeld. De andere
beklaagden werden naar evenredigheid van hun aandeel in het
ten laste gelegde deels tot meer of minder strengere straffen veroordeeld, deels vrijgesproken.
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Het is onmogelijk de vage wijze van formuleeren der vragen
te ontkennen, waarop een bevestigend antwoord aan vier jonge
menschen het leven kostte. Hierin was noch den juisten tijd van de
samenzwering vastgesteld, die of in de laatste maanden van 1821
of in de eerste maanden van 1822 op touw gezet zon zijn, noch
het eigenlijke doel. Dit is de geschiedenis van het politieke proces,
waarbij men niet met den dood spot.
Bories, Goubin, Raoulx en Pommier hoorden hun vonnis kalm
aan. De eerste wendde zich zelfs tot zijn verdediger, haalde eenige
kostbaarheden te voorschijn, die hij bij zich droeg en gaf ze hem
met het verzoek ze aan iemand wier adres hij hem gaf, als aandenken te overhandigen.
(Het geheim van deze ontroerende opdracht werd niet door
den advocaat, maar door de persoon voor wie dit legaat bestemd
was, bekend gemaakt. Langer dan 40 jaar na de terechtstelling
van Bories en zijn kameraden zagen we eerst een jonge, daarna
een rijpere en ten slotte een oude vrouw heel Parijs doorloopen,
om iederen dag op den heuvel, die op het kerkhof van Montparnasse de asch van Bories en zijn drie makkers dekt, een ruiker
te leggen, die altijd bloeide, evenals de herinnering die ze
trouw in haar hart bewaarde. Gelijk een tweede Nina verloor
zij bij deze moeilijke bedevaartgangen wel haar verstand, maar
haar liefde niet. Een paar dagen geleden las ik in de krant, dat deze
idiote, maar goedaardige en onschuldige vrouw in de kerk gestorven was. Een eigenaardig einde van een roman, die het
schavot voorbijgaat orn ten slotte in het armenhuis te eindigen.)
Nadat het vonnis uitgesproken was, kondigde de geleerde penningverzamelaar, de beroemde commentator van Madame de Sevigne
die de rechtzitting van het Assisenhof voorgezeten had, de gebruikelijke drie dagen voor appêl aan.
— Dat is nutteloos, mijnheer de president, antwoordde Bories
vastbesloten. In verband met de onpartijdigheid die ge gedurende
de behandeling van de zaak aan den dag gelegd hebt, vragen wij,

96

DE VIER SERGEANTEN VAN LA ROCHELLE.

te gelasten, dat men mij niet van mijn lotgenooten scheidt, dat
men ons wanneer het noodig is opsluit, maar dat men ons niet de
schande van boeien aandoet.
Monmarque beloofde aangedaan den commissaris van politie
over deze zaak in te lichten. De verdedigers konden hun ontroering
niet verbergen en wierpen zich in de armen van Bories die hen
innig omhelsde.
De vier sergeanten werden naar Bicetre gebracht. Drie van hen
Goubin, Raoulx en Gommier waren in hooger beroep gegaan , toen
ze vernamen dat Bories ook dit middel afgewezen had, haastten
zij zich zijn voorbeeld te volgen en hun beroep ongedaan te maken.
De veroordeelden verwekten zoo'n medelijden, dat de partij waarvoor zij zich opgeofferd hadden het niet waagde, ze op te geven,
zonder iets tot hun redding te beproeven. Men deed een poging
den directeur van de Becetre gevangenis om te koopen, indien
hij de vlucht van de gevangenen zou begunstigen.
Indien men evenwel den schrijver van de „Nieuwe beroemde
rechtszaken" fouquier, gelooven mag, dan was het een oom van
den direkteur, een priester, die zijn beroep onwaardig, als
biechtvader van de gevangenis in het vertrouwen genomen was
en dit geheim even heilig als een biecht, verraden en daarmede
een poging verijdeld had, die ten doel had vier ongelukkigen te
redden.
Den 2lsten September, werden Borries en zijn metgezellen vroeg
in den morgen vanuit Bicetre naar de Conciergerie gebracht. Ze
wezen alien de genade van de kerk die hun een politieke vijandin
geweest was van de hand.
Toen zij de zaal binnentraden, waar de laatste voorbereidingen
zouden plaatsvinden, meende Bories, die geruimen tijd van de
anderen afgescheiden gehouden was, ze te moeten steunen door
ze voor het laatste oogenblik moed in te spreken.
— Beste vrienden, sprak hij, het oogenblik waarop wij van deze
wereld afscheid zullen nemen, nadert, laten wij toonen dat we
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het waard zijn geweest voor onze heilige beginselen gevochten te
hebben en te sterven.
— Vergeef me, dat ik jullie voor ben gegaan in dezen treurigen
dood, maar ons bloed zal geen onvruchtbaar zaad zijn. Leve de
vrijheid.
De drie sergeanten omhelsden Bories en herhaalden met een
onbeschrijfelijken geestdrift de woorden die ze gehoord hadden.
Toen begon de voorbereiding onmiddellijk; alle vier ondergingen
ze haar met een nobele zelfverloochening.
Raoulx de jongste zelfs met een tikje vroolijkheid die niet geheel en al van wrangheid ontbloot was.
— Arme Raoulx, zei hij, terwiji hij zijn klein lichaam bekeek,
wat zal er van je overblijven, als je hoofd er ook nog afgaat.
Goubin glimlachte over de scherts van zijn jongen makker en
gooide er of en toe een grap door heen. Pommier alleen bleef somber,
maar kalm en vastberaden. Wat Bories betreft, hij toonde de geLatenheid van een Romein.
We zouden de Conciergerie om vier uur verlaten en om vijf
uur waren we er nog.
Gedurende dit lange uur van smart en wachten op den dood
hield de ministerraad zich bezig met de vraag, of men den veroordeelden wellicht nog gratie kon verleenen.
Koning Lodewijk XVIII zou een vergevingsgezind besluit in
deze richting gewenscht hebben, maar het Pavillon Marsan,
's konings broer en diens vrienden waren een andere meening
toegedaan. In den ministerraad werd de laatste opvatting door
graaf Peyronnet, den vroegeren grootzegelbewaarder, gesteund en
ten slotte gaf deze den doorslag.
Gedurende dien tijd probeerde men opnieuw van de jongelieden
bekentenissen los te krijgen, waardoor de zaak zich waarschijnlijk
in hun voordeel gewend zou hebben en hun leven gered zou
worden. Zij werden om de beurt bij een ambtenaar gebracht, die
aan ieder afzonderlijk verzekerde, dat het slechts van zijn eerlijke
BeuIen van Parijs. III.
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en volledige bekentenis omtrent de vertakkingen van de samenzwering afhing, om de terechtstelling te kunnen ontkomen.
Men hoopte ze daardoor te vermurven, een vergeefsche hoop,
ze waren onwrikbaar!
Om vijf uur moest men op weg. De veroordeelden hadden niets
meer gezegd. De ministerraad had het doodvonnis bekrachtigd. De treurige stoet liep zonder stoornis over de brug au
Change naar de Place de Greve. De toeloop was buitengewoon,
maar men had zooveel soldaten op de been, dat de doortocht
vrij gemakkelijk kon plaats vinden.
Men beweert zelfs, dat deze legermacht atleen er de oorzaak
van geweest is, dat de politieke partijgenooten van de ongelukkige
sergeanten het plan om hen gedurende den tocht te bevrijden
moesten opgeven.
Bij het schavot aangekomen, bleven zij bij hun besluit, om
geen gebruik te maken van de diensten van den geestelijke die hen
vergezeld had. Bories behoorde trouwens tot den Protestantschen
godsdienst. Ze omhelsden elkaar voor de laatste maal, toen nam
Raoulx het eerst afscheid en sprak:
— Komaan, arme Raoulx, hoewel je de jongste bent, is het
aan jou, om het voorbeeld te geven.
Met vasten tred liep hij het trapje naar het platform op, twee
knechten grepen hem en terwijl hij op den plank werd gebonden
riep hij zijn vrienden en de menigte de woorden toe, waarmee
Bories hem in de gevangenis toegesproken had:
— Leve de vrijheid!
Na hem kwam de beurt aan Gaubin, die niet minder moed aan
den dag legde; hij beklom de noodlottige treden met dezelfde vastberadenheid, en riep evenals zijn voorganger, met een rustige
en zekere stem:
— Leve de vrijheid!
Pommier was de derde, die terechtgesteld werd. Hij verbrak
het stilzwijgen dat hij zoolang bewaard had, om dezelfde kreet als
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zijn beide makkers te herhalen. Ten slotte was de beurt aan
Bories.
Men had hem, die op grootmoedige wijze zijn leven had aangeboden om zijn vrienden te redden, het teed niet bespaard, hen
voor zijn oogen te zien sterven.
De aanblik van deze drievoudige terechtstelling had ten slotte
het trotsche gemoed van den jongen sergeant gebroken, zijn oogen
vulden zich met tranen. Op het schavot aangekomen, kreeg hij
zijn kalmte terug, richtte zich tot de menigte en sprak met
rustige stem de woorden:
— Broeders, indien ik ween, is dat niet om mijn lot, maar
om dat van mijn kameraden, die men voor mijn oogen vermoord
heeft. Terwij1 wij ons bloed voor jullie offeren, laten wij onze
wraak aan jullie na! Leve de Vrijheid.
Men trok hem naar de plank en bond hem er op vast. Eenige
oogenblikken later was zijn hoofd gevallen.
Er waren nog geen acht jaren na deze terechtstelling verloopen,
toen een zegevierende revolutie zich op dezelfde plaats tot uitvoerder van den laatsten wil van de jonge sergeanten maakte. Als
overwinnaars trok het yolk het stadhuis binnen, met de duizendvoudig herhaalde kreet „Leve de vrijheid," waarmede de op
21 September 1822 terechtgestelden afscheid van hun medeburgers
hadden genomen.
Hoe lang de roes van deze overwinning duurde en de daaruit
ontstane verwachtingen? Dat kan men te weten komen in het
klooster Saint-Merry en in de Transnonainstraat. Andere tijden,
andere slachtoffers. De Vrijheid, zij houdt niet van geweld. Zij
wordt evenmin gevestigd door een revolutie, als de macht zich kan
handhaven door het schavot.

IX.
MI JN EXECUTIES. (Vervolg.).
Den 24sten Maart 1825 ontvingen wij het bevel den volgenden
dag Louis Auguste Papavoine naar het schavot te brengen. Hij
was koopman in stoffen, een en veertig jaar oud en woonde in
Mouy (Oise). Hij was ter dood veroordeeld wegens moord op twee
kinderen in het bosch van Vincennes.
Papavoine is ongetwijfeld een der merkwaardigste figuren in de galerij van hen aan wier leven ik een eind heb helpen maken.
Kan men iemand een misdadiger noemen, die geen duidelijk
besef heeft van de misdaad waaraan hij zich schuldig maakt, of
die gehoorzaamt aan een wil, sterker dan hijzelf?
Dit was het geval bij dezen man. Onder de oogen der moeder
vermoordde hij in koelen bloede twee kinderen van vijf en zes
jaar op een druk bezochte plek, onder den rook van Parijs. Men
zou hier voor een raadsel staan, als de wetenschap niet geestelijke
afwijkingen kende, monomanieen genaamd, die het individu tot
een slachtoffer maken van een wil buiten zijn wil om.
Een gemeene bloeddorst, een ontaarde wreedheid, een niets
ontziende vermetelheid waren hier zeker niet in het spel.
Een langdurig, zorgvuldig onderzoek zocht in alle richtingen
en met alle ten dienste staande middelen naar een beweegreden.
Er bestond geen spoor van eenig contact tusschen den moordenaar
en de ouders van zijn slachtoffers. Het bleek ten eenenmale onmogelijk
een redelijke gedachtegang of grond bij den moordenaar te reconstrueeren. Ook een nauwkeurige ondervraging bracht geen licht.
Na een zwakke ontkenning, kwam hij met een volledige bekentenis, maar kon geen andere motieven aanvoeren dan hallunci-
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naties die hem gekweld hadden en een soort koorts of delirium die
er het gevolg van waren.
De wetenschap was nog niet ver genoeg om door het vaststellen
van geestelijke afwijkingen den schuldige van den dood te redden.
Toch was er een gunstige omstandigheid. Papavoine had namelijk
als verdediger een zeer welsprekend interpreet van zijn misdaad.
Mr. Paillet die weldra een der eerste advokaten van Parijs zou
worden, was toenmaals een onbekend jurist te Soissons. Vriendschapsbetrekkingen met de familie Papavoine hadden hem ertoe
gebracht de moeilijke taak der verdediging op zich te nemen. Hij
kwam naar Parijs om te trachten het hoofd van dezen ongelukkige
te redden. Hij deed het met zulk een talent, dat hij tegenover een
meer ontwikkelde jury zeker succes gehad zou hebben. Maar het
was de eerste maal dat de theorie omtrent geestelijke afwijkingen
voor de rechtbank kwam en men wist er feitelijk nog geen raad mee.
Papavoine werd dus veroordeeld ten spijt van de schitterende
pogingen van zijn bekwamen verdediger. De jury geloofde aan sluwheid, huichelarij, gesimuleerden waanzin. Ze kon niet aannemen,
dat deze maniak gehandeld had onder den drang van onbewuste
machten. Zij verklaarde zelfs, dat hij , met voorbedachten rade
zijn moordaanslag had gepleegd. Deze uitspraak was zonder
eenigen grond, want de instructie had onomstootelijk bewezen
dat beklaagde, toen hij naar het bosch van Vincennes ging, volstrekt niet weteri kon, dat hij twee kinderen zou ontmoeten en dat
er geenerlei reden tot de misdaad bestond.
Toen het doodvonnis werd uitgesproken, bewaarde hij dezelfde
kalmte die hem gedurende het geheele proces niet verlaten had.
— 1k appelleer aan de goddelijke gerechtigheid, antwoordde
hij op de mededeeling van den president dat hij drie dagen tijd had
om in hooger beroep te gaan.
Op 25 Maart werd hij terechtgesteld op de Place de Greve, te
vier uur vijf en twintig, des namiddags. Met volkomen onverschilligheid ging hij zijn laatsten gang, alsof hij geen begrip had van
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de situatie. De priester Montes wist hem een enkel maal aan zijn
droomtoestand te ontrukken. Dan luisterde hij eerbiedig en stil
naar de vrome woorden en antwoordde op gepaste en heldere
wijze.
Toen we op het Grêveplein aankwamen, zei hij tegen den priester:
— Ik vind het niet erg om te sterven. Voor een ziek man als ik,
is het leven een last. En het is ook niet het verdriet dat ik mijn
goede moeder aandoe, dat me het zwaarst weegt, maar het zijn
die twee kleine kinderen die ik zoo ellendig heb vermoord. De
herinnering aan hen vergiftigt mijn laatste oogenblikken. Als
mijn bloed hen weer tot het leven zou kunnen opwekken, zou ik gelukkig zijn, het te kunnen geven.
De priester wenschte hem geluk met dit gevoel, want het bewees,
dat er berouw in zijn hart was gekomen. Hij gaf hem in overweging
al zijn vertrouwen in de goddelijke barmhartigheid te stellen. Bij
het schavot aangekomen knielde Papavoine en kuste het crucifix,
ontving de absolutie en bekiom het trapje. Op het oogenblik dat
de plank, waarop men hem gebonden had, de weegschaal-beweging
maakte, hoorde ik hem heel duidelijk, met groote oprechtheid en
berusting zeggen:
— Mijn God, in uw handen beveel ik mijn geest.
Ik wachtte met het geven van het teeken tot deze woorden geheel
waren uitgesproken en toen ik het mes hoorde neersuizen, kon
ik niet nalaten mij te bekruisigen en vroeg mij af, of deze man
dit einde werkelijk had verdiend.
Ik moet nu spreken over een terechtstelling, die een onuitwischbaren indruk op mij maakte en waardoor mijn gevoeligheid deerlijk
geleden heeft.
Het betrof een ongelukkige jonge man van nauwelijks 20 jaar :
Jean, Baptiste, Francois, Elisabeth Asselineau, een bediende van
een wijnhandelaar, geboren te Niêvre, die op den 8sten Mei 1827 te
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half zes op de place de Greve terechtgesteld werd. Deze veroordeelde had een in hooge mate intelligent en sympathiek gezicht ;
maar was toch reeds twee jaar in een maalstroom van misdaden
verward. Gedurende de jaren 1825 en 1826 had hij een groot
aantal vervalschingen gepleegd, waarbij hij met het eene gat het
andere stopte en op de vervalschte geldswaardige papieren verzonnen handteekeningen plaatste, tot het hem gelukte om handteekeningen sprekend na te maken. De afstand tusschen zooiets
en een moord is klein, en in den nacht van den 2lsten op den
22sten Februari vermoordde hij dan ook een man, nog wel een
vriend, om zich van het geld, de kostbaarheden en de geldswaardige papieren, welke die persoon bezat meester te maken. Om deze
papieren, waaronder zich cheques en effecten bevonden te kunnen
gebruiken, ging hij tot nieuwe vervalschingen over en kwam
daardoor zoo in de knoei, dat hij als de moordenaar van Brouet
ontdekt werd.
Men staat verwonderd over de vroege hebzucht van den
jongen man die reeds op zeventienjarigen leeftijd den verkeerden
weg op ging, toen hij valsche bankbiljetten vervaardigde en onjuiste afboekingen hield. Men herkent hierin een verdwaalden
geest, die niet voor misdaden terugdeinst en men behoeft zich niet
te verwonderen dat hij in zijn eigen knoeierijen verward, tot moord
overging. Hierin vindt men de ziekte van den tijd terug; bedorven zeden, gebrek aan grondbeginselen, ongebreidelde dorst
naar geld en genot, die voor geen hindernis terugdeinst. Asselineau is de voorlooper van Lacenaire.
Toen we dezen ongelukkige uit de gevangenis afhaalden, was hij
kalm en gelaten en onderwierp zich geduldig aan de voorbereidende maatregelen. In tegenstelling met degenen die in hun laatste
oogenblikken hun treurig uiteinde aan hun ouders wijten,
scheen Asselineau slechts aan het leed en aan de schande te denken die hij over zijn familie bracht. Een ongelukkige familie inderdaad, die men toch niet verwijten kon, dat zij de opvoeding van
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den jongen man verwaarloosd had, want in tegendeel hadden de daaraan bestede zorgen er toe bijgedragen, verlangens bij hem te doen
ontstaan, die boven zijn vermogen uitgingen en die tot misdadige
begeerten moesten leiden.
Asselineau scheen niet onontwikkeld te zijn.
Op het oogenblik dat wij zouden opstappen en dat mijn helpers
zijn handen bonden, gaf hij mij een vierkant papier en vroeg mij
buitengewoon beleefd, om me van den inhoud op de hoogte te stellen
en den laatsten wensch van een stervende te vervullen. Het papier
behelsde het verzoek, een kleermaker, bij wien hij een rok en een
broek had laten maken zonder ze te betalen, deze kleedingstukken
weer terug te geven.
De stij1 was niet geheel en al zonder fouten, maar het handschrift was uitstekend en getuigde van een vaardigheid met de
pen, die men van een wijnhandelaarsleerling niet zou verwachten.
Ik beloofde hem dat het zou geschieden en de kleeren werden ook inderdaad nog denzelfden avond aan den kleermaker
teruggegeven.
Toen wij de kleedingstukken meenamen, om naar hun plaats
van bestemming te brengen, raakte er een ander schrijven in
ons bezit, en dit stelde ons nog beter in staat, de bekwaamheid
van Asselineau te beoordeelen. Het was een verdedigingsrede,
waarin eenige waarheden onder een massa waandenkbeelden opvielen, hoogstwaarschijnlijk het ontwerp voor wat hij wilde
zeggen.
Er was dairin een theorie van een geleidelijk en onvermijdelijk
noodlot opgesteld, die we later uit een meer bedriegelijke en een
handiger pen zouden terugvinden ; uit die van Lacenaire.
Daar zou ze, zooals overal, het onderzoek niet kunnen verdragen
en bij de eerste aanraking met waarheid en redelijkheid uiteenvallen.
De laatste gedeelten van dat zeldzame geschrift waren met een
bevende hand geschreven en vol doorhalingen en inktvlekken.
Onder de laatste bladzijde stond een vreemde opmerking, een
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order aan een zekeren Bellemain voor een bedrag van 700.000 frs.
Deze gedeelten waren eveneens door Asselineau geschreven, maar
zooals te begrijpen is vervalscht.
Wat beteekent dit? Misschien had deze ongelukkige tot zijn laatste
oogenblik en zelfs in zijn boeien aan vervalschingen en bedrog
gedacht. Dit is een geheim dat Asselineau mee in 't graf heeft
genomen.
Op zijn laatsten gang bewaarde hij zijn koelbloedigheid en toonde
het diepste berouw en oprechten spijt, dat zijn schande zou komen over ziin familie, waarvan hij veel scheen te houden.
De zachtheid van zijn gelaat en van zijn woorden brachten ontroering teweeg.
Men kon zich haast niet indenken, dat deze mensch verdorven
kon zijn.
Aan den voet van het schavot, omhelsde hij abbe Montes, die
hem het crucifix voorhield, en ging uit eigen beweging naar den
beul die hem op het schavot bond. Het sloeg half vier toen zijn
hoofd in den noodlottigen mand viel.

Nog een persoon doeml in mijn herinnering op: Honore Francois
Ulbach, de moordenaar van de kleine Aimee Millot. 1k zal deze
droevige idylle niet in al haar bijzonderheden weergeven, omdat
zij zelfs tot een tooneelstuk is verwerkt, dat honderden schoone
oogen aan het schreien heeft gebracht. Toch was hier sprake van
een schuld die een strenge straf verdiende. Het is merkwaardig
dat het medelijden der groote massa in dit geval niet minder naar
het slachtoffer dan naar den moordenaar uitging.
Dat komt, omdat de beweegreden tot den moord in de diepste
diepten van de menschelijke natuur wortelde en uitging boven
de lage instinkten die ons geslacht onteeren.
Ulbach was een wees en als jongste bediende in betrekking bij
een wijnhandelaar uit Fontainebleau. Hij onderscheidde zich
door ijver, goed gedrag en gehoorzaamheid tot op het oogenblik
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dat hij liefde opvatte voor een jong meisje Aimee Millot, in dienst
bij een dame uit dezelfde buurt. Eenige malen per week kwam
dit meisje de geiten van haar meesteres weiden op een stuk land
niet ver van des wijnhandelaars winkel. Tusschen den jongen man
en het mooie herderinnetje, zooals ze genoemd werd, ontstonden
gevoelens, die niet vrij waren van jeugdigen hartstocht. Van af
dit oogenblik begon Ulbach zijn plichten te verwaarloozen en
haalde zich het ernstige ongenoegen van zijn patroon op den hals,
zoo zeer zelfs dat hij uit zijn betrekking ontslagen werd.
Maar dit was nog het ergste niet. Aimee deelde hem op een dag
mede, dat ze het „uit" wilde maken. Haar meesteres had haar
gewaarschuwd en op de mogelijke gevaren gewezen, al stond
het vast, dat de jongen met de beste voornemens bezield, niets
liever wilde dan zijn vriendin te trouwen. Maar ze bleef doof voor
zijn smeekbeden en gaf hem de kleinigheden die hij haar gegeven
had terug. Wat hij ook deed of zei, het bleef zonder resultaat.
Hij kreeg toen het ongelukkige denkbeeld, dat ze liefde voor een
ander had opgevat. En aangegrepen door een radelooze jaloezie,
pleegde hij een aanslag op het meisje. Hij bracht haar vijf steken
toe met een mes. Dit was het einde van dezen roman, Zij was
achttien, hij was twintig jaar. Zij bezweek aan de bekomen verwondingen enkele oogenblikken na den aanval.
Hij gaf zich zelf aan als den moordenaar.
Den 27sten Juli kwam de zaak voor. Ulbach legde een volledige
bekentenis af en loochende alleen de hypothese van voorbedachten
raad. De jury veroordeelde hem echter zonder het aanvaarden van
verzachtende omstandigheden, staande de vergadering, tot de doodstraf. Zonder te verbleeken hoorde hij zijn vonnis aan. Een verzoek
om cassatie van zijn advokaat werd verworpen en den 10den September gingen wij hem in de Conciergerie afhalen voor zijn laatsten
tocht.
— lk betreur mijn leven niet, zei hij, — ik ben maar een wees
en de eenige mensch die ik liefhad heb 1k verloren.
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Op de troostwoorden van den geestelijke antwoordde hij:
— Ja, Vader, ik heb berouw over mijn daad, omdat ik mijn
liefste nu voor altijd verloren heb. Maar denkt u, dat zij mij vergeven zal, als ik haar in den hemel terug zie?
Hij was meer bezorgd over de vergiffenis van zijn slachtoffer
dan over het oordeel van God.
Om vier uur was het lot aan dezen moordenaar uit liefde voltrokken.

In het begin van het jaar 1828 moest de Abbe Joseph Contrafatto,
priester, geboren te Prazza op Sicilie, in het openbaar aan de schandpaal. Hij was door het vonnis van het Parijsche Assisenhof van den
16den Oktober 1827 tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld,
tot een uur schandpaalstraf en tot brandmerken met de teekens
T P wegens onzedelijke handelingen die hij als Katholiek priester
jegens een vijfjarig meisje bedreven zou hebben.
In de houding van dezen ongelukkigen geestelijke lag veel berusting
en Christelijke onderworpenheid, maar ze was niet waardig. Deom den schandpaal verzamelde volksmenigte overlaadde hem met
beleedigingen en scheldwoorden.
—

Heer vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen ! herhaalde

hij onophoudelijk met terneergeslagen oogen en een zachte stem,
waaraan bovendien het Italiaansche accent een zekere bekoring verleende. Verontwaardigd over de laffe en grove beleedigingen van de
menigte, bevangen door dien dommen haat tegen al wat priester
heette, de jammerlijke kwaal van dien tijd, liep ik naar den
schandpaal en zeide:
—

Moed en geduld, vader ! U zult spoedig van deze hartelooze

wezens bevrijd zijn.
—

Waarom zou ik mij beklagen over dit, antwoordde hij,

terwiji Christus aan het kruis genageld is?
Contrafatto had een onschuldige uitdrukking in zijn oogen.
Vanaf het oogenblik van zijn te schande staan dagteekent de
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belangstelling die hij twee vrome vrouwen, moeder en dochter,
inboezemde, die evenals Henriette Legros voor Latude, krachtdadig werkten voor zijn invrijheidsstelling.
Door een van die verwonderlijke toevallen die zich op dit ondermaansche kunnen voordoen, vonden zij een bekwamen, standvastigen
helper in den advokaat van de civiele partij, die aan zijn veroordeeling meegewerkt had. Ledru, zoo heette deze advokaat, werd
sedert de uitspraak door twijfel over de schuld van Contrafatto
gekweld. Hij kwam tot de overtuiging dat Contrafatto in opspraak
gebracht was, dat de moeder van het kleine meisje, die dezen
ongelukkige ten val had gebracht, zelf een vrouw van twijfelachtige
reputatie zou zijn en dat de getuigen door haat tegen den priester
een partijdige houding aangenomen hadden.
Vanaf dat oogenblik liet hij geen poging voorbijgaan om het
ongeluk waaraan hij zich schuldig voelde weer ongedaan te maken.
Geleidelijk werd de straf verzacht en ten slotte kreeg de ongelukkige priester zijn vrijheid terug, nadat hij zeventien jaar op de
galeien had doorgebracht. Zijn edelmoedige bevrijder kwam door
zijn ijver en het resultaat van zijn pogingen in een eigenaardig
daglicht te staan, waardoor hij zijn ambt als advocaat moest
opgeven, Om de eer van den man, dien hij als zijn slachtoffer
beschouwde, weer volkomen te herstellen, had hij zich tot onvoorzichtige gezegden laten verleiden, met het gevolg dat hij van
de lijst der advokaten geschrapt werd. Er bleef hem slechts een
troost over, het ongeluk waarvan hij de oorzaak was geweest
zooveel mogelijk ongedaan gemaakt te hebben.
Als het zwakke bewind van Louis Philippe nog zoo veel jafen
aarzelde, alvorens Contrafatto in zijn eer te herstellen en van de
galeien te ontslaan, dan moet dit niet geweten worden aan het
onaangename van het erkennen van een gerechterlijke dwaling, maar
aan de angst om de anti-clericale gevoelens van het yolk te ondermijnen.
Laat ons verheugd zijn, dat het geschreeuw van die oude vij-
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anden der kerk, die zoo spoedig gereed stonden met beschuldigingen
van onverdraagzaamheid, waarvan ze zelf een der sterkste bewijzen
gaven, heden ten dage geen gewicht meer in de schaal legt bij de
besluiten eener practische regeering, die zich niet door partijbelangen laat leiden.

Gedurende den zomer en den winter van 1829 op 1830 vervult
Sanson een achttal executies, alle wegens moord of poging tot
doodslag.
Het jaar 1831 bleef zonder terechtstellingen in Parijs en pas in
Februari 1832 werd na een tusschenpoos van achttien maanden
het schavot weer eens opgebouwd. De veroordeelde werd ditmaal
van de gevangenis te Bicêtre naar de executieplaats overgebracht
in een dicht rijtuig. Onder de oogen van den overwinnaar van 1830
waagde men het niet met die afschuwelijke kar voor den dag te
komen, die zooveel jaren dienst had gedaan.

Donderdag 30 Augustus was de beurt aan een jong, maar groot
misdadiger wiens zaak een ontzaglijke opschudding te weeg had
gebracht.
Nicolas Theodore Frederic Benoit, de zoon van een achtenswaardig kantonrechter uit de Ardennen, werd voor den rechter
gedaagd om zich te verantwoorden wegens twee moorden die hij
achttien maanden geleden bedreven had. De vader was meegekomen om de onschuld van den zoon te getuigen.
Degenen, die gesteld zijn op nauwkeurige bizonderheden omtrent
deze gebeurtenissen, waardoor de afschuwelijkheid van een ontaarde natuur in een helder daglicht gesteld wordt, verwijs ik naar
A. Fouquiers „Causes Celebres". Het zij genoeg als ik zeg, dat het
eerste hem ten laste gelegde feit een aanslag betrof op zijn eigen
moeder, die hij geworgd had om haar een beurs met 4000 franken
goud te ontstelen.
De misdaad was zoo afzichtelijk, dat de verdenking niet on-

1 10

MI JN EXECUTIES.

middellijk op den waren schuldige viel, men deinsde voor de gedachte terug dat een uit een achtenswaardige familie gesproten jonge
man van negentien jaar een dusdanige verdorvenheid aan den dag
zou leggen.
Een zware verdenking viel daarentegen op iemand uit de omgeving, die met Benoit, den vader en echtgenoot van het slachtoffer, op voet van oorlog leefde ; er rezen zulke zware verdenkingen
tegen hem, dat het een groot wonder genoemd mag worden, dat
hij aan een veroordeeling ontsnapte.
Inderdaad werd hij slechts door een kleine meerderheid vrijgesproken, maar bleef volgens de publieke opinie toch de schuldige
aan den moord op mevrouw Benoit.
Intusschen was Frederic, de zoon, eerst maanden lang, vervolgens
voor goed, naar Parijs gestuurd, waar zijn vader hem tot notaris
wilde laten opleiden. Hij verwisselde telkens van studierichting,
bracht zijn tijd met pretmaken en uitspattingen door en verkwistte
daarbij aanzienlijke sommen gelds, zonder dat men wist op welke
manier hij aan dat geld gekomen was.
De uitspattingen van Benoit waren van zeer bizonderen aard. Deze ongelukkige gaf zich aan een zonde over, die tegen alle wetten
van de natuur indruischt. Toentertijd bestond er in Parijs een
verborgen huis waar men zich aan dezen hartstocht overgaf. Daar
leerde Benoit een jongen man kennen die in dezelfde ondeugd vervallen was. Hij vatte genegenheid voor hem op, nam hem uit het
afzichtelijke huis bij zich, om hem tot zijn dagelijkschen metgezel
te maken en zijn woning met hem te deelen.
In den eersten tijd van de schandelijke vriendschap tusschen
deze twee jonge menschen hadden zij Been geheimen voor elkaar,
en men kan dus aannemen, dat Benoit zijn vriend in vertrouwen
verteld had, dat hij de moordenaar van zijn moeder was, wanneer
men niet de meer waarschijnlijke mogelijkheid aanvaarden wil,
dat deze verschrikkelijke bekentenis hem des nachts gedurende
den slaap in de droomen die den slaap van een schuldig geweten
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kwellen, ontvallen zou zijn. In 't kort, Joseph Formage, Frederiks
vriend, werd deelgenoot van het afschuwelijk geheim.
Wanneer zelfs natuurlijke vriendschapsbanden niet altijd den
toets van den tijd kunnen doorstaan, hoe zou het dan moeten
gaan met een vriendschap, welker oorsprong van zoo twijfelachtig
gehalte was. Benoit wilde een band verbreken, die drukkend voor
hem werd, om zich aan nieuwe uitspattingen over te geven. Daarvoor had hij wel een voorwendsel ; door zijn vader naar Vouziers
teruggeroepen maakte hij van de gelegenheid dankbaar gebruik,
zich van Formage los te maken.
Daar voelde de laatste echter niet veel voor, die aan nietsdoen
gewend, door dit vertrek zijn bestaansmogelijkheid verloren zag gaan.
Nauwelijks was Frederic thuis, of hij werd door zijn vroegeren
vriend met schriftelijke verzoeken om geldelijk ondersteuning
lastig gevallen.
De eerste brieven waren beleefd en vriendschappelijk ; daar
Benoit echter, omdat hij wist dat het einde nog niet te zien zou zijn
indien hij er op inging, er niet op antwoordde, nam Formage een
dreigende houding aan en verklaarde dat indien zijn verzoek niet
ingewilligd werd, hij naar Vouziers komen zou en het geheim,
waarvan hij op de hoogte was, zou verraden.
Frederic waande zich verloren en het spreekt van zelf dat de ellendige, die niet geaarzeld had om voor vierduizend francs zijn
moeder te vermoorden, zeker niet van een tweeden moord zou
worden afgehouden, indien hij daarmee straffeloosheid kon verwerven en het zwaard van Damocles, dat boven zijn hoofd hing,
voor altijd ontgaan.
Benoit haastte zich dus naar Parijs, deed heel vriendelijk tegen
Formage, nam hem onder voorwendsel van een fuif mee naar Versailles en worgde hem daar in een hotelkamer, evenals hij zijn
moeder geworgd had.
Wat hij voor zijn redding hield, werd echter juist de oorzaak
van zijn ondergang.
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Benoit was op den dag voor de misdaad in Parijs en op den dag
van de misdaad in Versailles gezien in gezelschap van Formage,
en hoewel hij het hotel waarin hij den moord begaan had, ongehinderd kon verlaten, werd hij toch twee dagen later gevangen
genomen.
Het onderzoek bracht bezwarende feiten tegen hem aan het licht,
alle bewijsstukken waren tegen hem, Formage's brief, waarvan
men een afschrift onder de papieren van den schuldige had gevonden, verergerde de zaak nog in hooge mate, want hierdoor werd
het doel van zijn tweede misdaad verklaard: zich van een gevaarlijken vertrouwde inzake den moedermoord te ontdoen.
Benoit ontkende de beide moorden hardnekkig, hij toonde bij
zijn verdediging evenveel zekerheid als bij het bedrijven ervan.
Hij had echter met een geduchten tegenstander te doen. De dorpsgenoot uit Vouziers, die oorspronkelijk verdacht was, den moord
op de vrouw van Benoit begaan te hebben, werd als bezwarende
getuige gehoord en had aan den advokaat Chaix d'Est-Ange op
dracht gegeven de klacht van zijn belaagde onschuld voor het
gerechtshof te laten Belden, hetgeen beteekende : Benoit aan te
klagen.
Benoit werd tot de straf voor vadermoordenaars veroordeeld,
dat wil zeggen, in zijn hemd, barrevoets en het hoofd door een zwarten
doek verborgen, den dood in te gaan. Hooger beroep, verzoek om
gratie, alles werd geweigerd, de smeekbeden van zijn familie waren
niet in staat hem te redden.
Toen we hem uit Bicêtre zouden gaan afhalen om hem voor
de executie gereed te maken, was hij nog niet in de daarvoor bestemde kamer, maar hoorden we reeds door de dikke
muren heen een luid gegil ; men had hem verteld, dat hij nog
slechts weinige oogenblikken te leven had. Spoedig daarop verscheen hij door twee gevangenisbewaarders ondersteund, want
zijn beenen konden hun last niet dragen. Het was voor de eerste
maal dat ik een veroordeelde zoo zwak zag.
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Hij liet zijn haar afknippen zonder een woord te zeggen, slechts
van tijd tot tijd ontsnapte hem een snik en de tranen vloeiden
rijkelijk.
Toen hij volgens het bevel van zijn kleeren en schoenen ontdaan
zou worden, stootte hij opnieuw een onmenschelijk gebrul uit.
Nooit had ik zoo'n uiting van doodsangst meegemaakt.
De eenige woorden die men uit zijn klaaglijk gehuil kon opmaken waren:
—

Genade, medelijden. lk ben onschuldig! Breng me niet weg.

Hij Wilde zich oprichten, maar viel terug in de armen van de
knechten. Men verborg zijn gezicht in den sluier der vadermoordenaars ; daarna vertrokken we.
Onderweg verloor hij herhaaldelijk het bewustzijn; maar hij
kwam steeds weer bij en stootte weenend uit :
— De heer Persil en Chaix d'Est-Ange zijn de schuld van mijn
dood. 0, mijn arme moeder! Joseph, jij weet dat ik onschuldig
ben, waarom kom je niet om het te bewijzen?
De eerwaardige priester, die hem terzijde stond, benutte deze
weinige heldere oogenblikken, om hem over God te spreken, en
smeekte hem zijn zonden te bekennen, hetgeen zijn geweten zou
kunnen verlichten.
Benoit verstond hem nauwelijks en scheen er over te denken, hoe
hij misschien nog aan de verschrikkelijke straf zou kunnen ontkomen.
Evenwel, zoodra hij de vage omtrekken van de guillotine bij de
gevangenis van Arcueil gewaar werd, besefte hij dat alle hoop
verloren was, en het vertrouwen in het eigenlijke leven, waaraan
iedereen zich zoo lang mogelijk vastklampt begon te wankelen.
Hij verloor opnieuw het bewustzijn, maar slechts voor korten tijd.
Toen hij op de plaats van de terechtstelling aankwam, nam hij in
plaats van een volhardende, een onderworpen houding aan, berustend in een onvermijdelijk noodlot.
Hij knielde neer op de trede van de koets en bekende zijn misdaden
aan den geestelijke.
Beulen van Parijs. III.

8
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Deze aan God afgelegde bekentenis hoorde ik geheel buiten mijn
toedoen. Benoit had zijn bekentenis weliswaar fluisterend afgelegd,
en meende, dat hij uitsluitend door den priester, voor wien het
bestemd was, gehoord zou worden, ik vernam het echter niet zonder
verwondering.
Tot dusver had ik nog steeds aan de onschuld van den ongelukkige geloofd. Geen van de aangevoerde bewijsgronden scheen
mij zoo overtuigend, dat een ter doodsveroordeeling to rechtvaardigen zou zijn geweest.
Voor mij was de zaak door een geheimzinnigen sluier omhuld,
maar ik werd deerlijk teleurgesteld.
Benoit steeg door de knechten geholpen uit de koets en stootte
weer dat vreeselijke gebrul uit, waarmee hij de stem van den griffier,
toen deze het vonnis voorlas, overstemd had. Men droeg hem naar het
schavot, want hij wilde niet met zijn bloote voeten over de straat
loopen , zelfs in dit oogenblik deinsde deze slappe natuur voor een
kleine lichamelijke opoffering terug. Toen men hem op de plank
bond, was hij zoo door doodsangst verlamd, dat zijn lichaam wel
een harde massa leek. Het was half acht, toen zijn hoofd onder den
bijl viel.
Mijn vader vertelde me, dat hij sinds den dood van Madame du
Barry, nog nooit iemand zoo zwak had gezien.
— Daaruit kun je opmaken, voegde hij er aan toe, — hoe
ondoelmatig de doodstraf is. We hebben daar nu een man gehad,
die bang voor den dood was. Welnu, deze man was nog geen 21
jaar oud toen hij reeds twee moorden, waarvan een op zijn moeder,
begaan had.
— Dan zal men toch moeten toegeven dat de straf die de wet
stelt een verkeerd gekozen schrikbeeld voor hem was.
— 1k was het met deze zienswijze volkomen eens. Mijn vader
haalde zijn schouders op en vervolgde :
— De vrees voor den dood is een zuiver lichamelijk gevoel, dat
met de drift naar levensinstandhouding in verband staat. Zoodra
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iemand ziek wordt of in gevaar verkeert, zal hij den dood vreezen ;
maar verwacht niet, lien man door het vooruitzicht op een
onzekeren en van allerlei omstandigheden afhangenden dood
of te schrikken of te bekeeren. Is deze man eenmaal verdorven ;
dan zal de zucht tot slechte dingen altijd weer de vrees voor een
mogelijk gevaar overwinnen.
Zoo eindigde deze treurige gebeurtenis, waaruit we weer een bewijs
geput hadden tegen de barbaarsche wet, waaraan te gehoorzamen
ons beroep was.

X.
LACENAIRE EN AVRIL.

In het begin van het jaar 1836 werd het schavot met een afschuwlijk nieuwjaarsgeschenk vcreerd, in den vorm van de dubbele
terechtstelling van Lacenaire en Avril. Vooral de eerste van de
beide misdadigers verdiende den bijnaam van „koning der misdaad".
Inderdaad, nooit heeft een moordenaar op zijn weg van de gevangenis naar het schavot meer belangstelling en bewondering ondervonden, ik mag haast wel zeggen algemeene bijvalsbetuigingen, dan hij.
Diefstal als doel, moord tot hulpmiddel, op deze wijze had Lacenaire zijn misdadige plannen ten uitvoer gebracht.
Aangemoedigd door het succes, dat hun bij de aanvallen op
bankloopers te beurt was gevallen, ondernam hij met zijn kornuiten
eenige pogingen die zonder resultaat bleven, tot Avril op een
goeden of liever kwaden dag gepakt werd en Lacenaire kort daarop
in handen van de justitie raakte. De vastbeslotenheid en de verstoktheid van dezen man laten zich nauwelijks beschrijven.
In plaats van toe te geven, dat slechte hartstochten hem tot
de misdaden die hij openlijk bekende gedreven hadden, wilde
hij deze aan vaste principes toeschrijven, en ging zelfs zoover,
terwijI hij met de theorieen van een reeds lang verworpen materialistisch standpunt, voor den dag kwam, zijn gedrag met behulp van stellingen te verklaren, waarvan het onder woorden brengen
alleen reeds een beleediging van de zedelijkheid en het gezonde
menschenverstand is.
Met hoedanigheden begiftigd, waar hij we1 een beter gebruik
van had kunnen maken, hulde hij zijn schaamtelooze drogredenen
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in een stoutmoedige en schitterende welsprekendheid, hij bereikte
in ieder geval, dat men graag naar hem luisterde. Wat zeg 1k?
Hij werd bewonderd en aangebeden. Men betwistte elkaar zijn
redevoeringen en men vocht om zijn gedichten.
Toch was Lacenaire niet altijd zoo'n uitgesproken misdadiger
geweest. In den beginne was zijn ziekelijk verstand nog niet geheel
bezoedeld en had hij evenals Asselineau de fataliteit van zijn geleidelijken val trachten te verklaren.
We halen uit een stuk dat hij in de „Tribune der Proletariers"
liet verschijnen het volgende gedeelte aan :
„Een jonge man geeft zich over aan zijn hartstochten, hij
verstikt zijn eergevoel en de beginselen van rechtschapenheid,
die hij in zijn kindsheid thuis heeft geleerd, maar die nog geen
tijd hebben gehad, volkomen te gedijen en begaat een misdaad.
Onmiddellijk maakt de politie zich van hem meester en begraaft
hem levend in dien modderpoel die heel deftig „voor-arrest"
genoemd wordt. Wie ontmoet hij daar? Ontvluchte booswichten
die men in Parijs weer te pakken heeft gekregen ; gevangenen
die hun banden verbroken hebben, die men na hun nieuwe vergrijpen op heeterdaad gepakt heeft, behalve nog de andere dieven,
schurken, spitsboeven van natuur, van beroep, een door zonden
ontaard geslacht, parasieten van de maatschappij, onverbeterlijke
misdadigers, die als ze niet op de galeien terecht komen, toch niet
voor jets beters in aanmerking komen en reeds lang niet meer in
staat zijn om rechtschapen te denken en te handelen.
Wat moet er van een onervaren jongen man in dit verdorven
gezelschap worden?. Daar hoort hij voor het eerst de barbaarsche
taal van een Cartouche of een Poullailler, een schandelijke dieventaal ; daar ziet hij hoe met goedvinden van de oppassers de
veteranen van de misdaad allerlei voordeelen krijgen, hoe ze een
stakker, die door uiteenloopende oorzaken in hun midden terecht
komt, verdrukken en kwellen en naar goedvinden vertrappen.
Wee onze jonge man, indien hij er niet voor zorgt spoedig goede
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maatjes met hen te zijn, hun leefregels en hun taal over te nemen.
Hij zou spoedig als een verrader gebrandmerkt en onwaardig geacht worden, hen als vrienden te beschouwen. Nu is er geen wijze
van mishandeling, waarvan hij geen slachtoffer wordt ; klachten
daarover zouden door de oppassers zelf, die altijd geneigd zijn de
belhamels in 't gelijk te stellen, slecht opgenomen worden en tot
eenig resultaat hebben, den toorn van den cipier die gewoonlijk zelf
een misdadiger geweest is, op te wekken.
Bij al deze laagheid, deze gemeene taal, deze cynische verhalen
van weerzinwekkende misdrijven bloost de ongelukkige voor
het eerst over een gevoel van schaamte en onschuld dat hem
bij zijn binnentreden bijgebleven was.
Hij schaamt zich erover, een minder goed misdadiger te zijn
dan zijn trawanten, hij vreest hun spot, hun minachting, want
laat men zich vooral niet verwonderen: zelfs op de banken van de
galeien bestaat bewondering en minacliting, waaruit voortvloeit,
dat een zeker soort gestraften zich daar beter thuisvoelt dan in
de maatschappij, waar ze slechts met minachting behandeld worden.
Er is geen mensch die zich vrijwillig aan de minachting van zijn
medemenschen blootstelt.
Onze jonge man is wel zoo verstandig zijn houding te bepalen
naar de beste voorbeelden, die hij onder deze verzameling vindt ;
hij ontwikkelt zich overeenkomstig hun manieren en hun gesprekken,
en binnen twee dagen spreekt hij hun taaltje even goed als zij zelf ;
nu is hij geen onnoozele sukkel meer, nu kan hij zijn vrienden
de hand geven. Men heeft wel opgemerkt, dat het in hoofdzaak
een kleinzielige eerzucht is die hem drijft, omdat hij niet voor
een beginneling in het vak wil doorgaan. Twee of drie dagen in dit
illustere gezelschap schurken kunnen hem nog niet heelemaal naar
beneden halen , maar men kan tevrcden zijn , de eerste stap is
gedaan, hij zal de hier begonnen schoone loopbaan niet opgeven
en zijn opvoeding zal in het bagno of Melun worden voltooid."
Toen Lacenaire dit schreef, had hij nog geen bloed geproefd.
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Op de beklaagdenbank sloeg hij een geheel anderen toon aan:
de schuchtere jongeling die deze „elegie" had geschreven poseerde
nu als een man die het masker heeft afgeworpen en met zijn
misdaden pronkt.
Ik herhaal, men hechtte te veel waarde aan deze geexalteerde
uitlatingen. Men bewees dezen moordenaar te veel eer, door hem
gelegenheid te geven het schavot als een soort piedestal te beschouwen. Men gaf hem als het ware de overtuiging mee in het
graf, dat hij als een beroemde persoonlijkheid gestorven was.
Lacenaire en Avril werden den 15den November ter dood veroordeeld. Beiden gingen in hooger beroep, Lacenaire, om, zooals
hij verklaarde, tijd te hebben zijn AUmoires te schrijven.
Maar deze hoop werd niet verwezenlijkt. Hij was niet meer in
staat zijn schandelijke levensgeschiedenis te voltooien en om de
minderwaardige speculatie van den uitgever te redden, moest
er een schrijver gevonden worden, die de laatste bladzijden van
dit betreurenswaardige boek zou voltooien.
Men vindt daar nauwkeurig in vermeld, hoe Lacenaire zich
gedurende den tijd, dien hij in Bicetre en in de Conciergerie doorbracht, dus vanaf zijn appel tot zijn terechtstelling, gedroeg. Deze
man van het Assisenhof had zijn levensbeschrijver, die van dag
tot dag zijn onbeduidendste woorden en handelingen opteekende ,
ook vond hij zijn Plutarchus in een tweederangs journalist, die
in een reeks artikelen deze geschiedenis van den sluipmoord het
licht liet zien.
Wij zullen hier niet op bijzonderheden ingaan, noch op de
poetische ontboezemingen, waarmede Lacenaire zijn laatste uren
sleet, noch op den maaltijd op Kerstavond, waar Lacenaire en
Avril voor de laatste maal aan eenzelfde tafel zaten. Den laatsten
had hij reeds tweemaal ten val gebracht : de eerste keer, doordat
hij den invloed, dien hij op hem uitoefende misbruikte door den
ongelukkige tot moord aan te sporen, de tweede keer, doordat hij
door zijn bekentenissen hem aan de gruwelijke gestrengheid van de
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wet overleverde.
Wij zullen het theatrale afscheidstooneel bij zijn vertrek uit de
Conciergerie en Biatre stilzwijgend voorbijgaan; evenals de cynische houding die hij aannam, terwij1 Avril als berouwvol christen
de gebeden der stervenden aanhoorde, die men in de gevangenis
voor hem las.
Wij zullen dus Lacenaire in het voorportaal wachten, waar
de voorbereidingen voor de terechtstellingen plaats vinden. Hij
verscheen daar met een sigaar in zijn mond in een houding, die
niet geheel en al ongekunsteld was. Nadat hij op het krukje
was gaan zitten, onderhield hij zich heel kalm met eenige menschen. Een van de beulsknechten knipte zijn haar of en toen dat
gebeurd was, verlangde hij de kleeding, die hij in het Assisenhof
gedragen had. Men gaf ze hem, het was een overjas, die hij als
mantel over zijn schouders deed.
Nu was de beurt aan Avril. Deze pronkte niet zoo met zijn
kalmte als Lacenaire, maar toonde niettegenstaande dat een
buitengewone berusting. Het begon te dagen en daar in Januari
de morgens altijd koud zijn, kon Avril een lichte huivering niet
onderdrukken. Zonder het te weten parodieerde hij het beroemde
woord van Bailly:
— Duivel — zei hij, ik ril van de koude, men zou waarachtig
kunnen gelooven, dat ik bang ben.
Hij vroeg een glaasje brandewijn om een beetje warm te worden ;
een oppasser bracht het hem.
— Ik dank je, oude, zei hij, leegde het in een teug en smakte
met de tong.
Nadat beiden gebonden waren, nam hij van de aanwezigen
afscheid met de op een goedhartigen toon uitgesproken woorden:
— Het ga jullie goed, allemaal.
Men vertrok.
De tocht duurde lang, want de wegen waren erg slecht. De Abbe
Montês maakte van dien tijd gebruik en gaf zich alle mogelijke
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moeite om de weerstrevende natuur van Lacenaire te overwinnen ;
deze pogingen faalden echter tegen zijn echt of voorgewend scepticisme. Het was bijna half negen, toen wij ter plaatse aankwamen.
De veroordeelden stapten het eerst uit, daarna de biechtvader
en wij.
Avril, die het eerst terecht werd gesteld, omhelsde den eerwaardigen priester, die hem terzijde stond en beklom met vasten tred
het schavot.
Op het platform wendde hij zich tot Lacenaire en riep hem met
luider stem toe:
— Vaarwel Lacenaire, vaarwel kameraad.
Een onmerkbaar glimlachje gleed over het bleeke gelaat van
den laatste, die zich vooroverboog, om het hoofd van den ongelukkige dien hij in het verderf gestort had te zien vallen.
Zelfs bij het suizen van den bijl verloor hij zijn kalmte niet. Zonder
hulp klom hij het trapje dat hem naar den dood voerde op en
wierp een laatsten blik op de menigte, die hij wellicht talrijker
gedacht had.
Wij meenden, dat hij zou gaan spreken, hij legde zich echter
zelf op de plank, die nog van het bloed van Avril droop en zijn
hoofd rolde in den mand.
Eenige dagbladen uit dien tijd hebben beweerd, dat er tusschen
de terechtstelling van Avril en Lacenaire ongeveer twintig minuten
verliepen. Deze opgave is echter niet juist en was slechts op effect
berekend om een zaak die reeds zoo veel gemoederen in beweging
had gebracht een nog meer dramatisch einde te geven. Er gebeurde
niets bijzonders, toen Lacenaire aan de beurt kwam en hij werd
met even weinig omslag terechtgesteld als zijn medeplichtige
Avril.
lk wilde toen ter tijd deze fabel openlijk tegenspreken, vond
echter geen krant, die bereid was deze weerlegging op te nemen.
Wat ik te zeggen heb, is slechts, dat deze beruchte misdadigers
tot het laatste oogenblik een bewonderenswaardige koelbloedigheid
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en vastberadenheid aan den dag gelegd hebben.
Nauwelijks drie weken later, Woensdag den 27sten Januari 1836,
richtten wij op de zelfde plaats een schavot op voor een gewezen
militair Joseph David genaamd, 40 jaar oud, die in het Hotel
des Invalides zijn schoonzuster vermoord had. Hij werd om half
negen terechtgesteld en toonde een buitengewone kalmte.

XI.

TWEE AANSLAGEN TEGEN LOUIS PHILIPPE.

Vrijdag, den 19den Februari, vond een drievoudige terechtstelling
plaats, die treurige herinneringen aan het consulaat wakker riep.
lk bedoel de terechtstelling van Fieschi, Morey en Pepin, die alle
drie door de kamer der Pairs ter dood veroordeeld waren en
F'ieschi zelfs tot de verzwaarde straf van den vadermoordenaar.
Het betrof de zaak van de helsche machine die ontplofte, toen
koning Louis Philippe met zijn gevolg den boulevard des Temples
over reed, om het jaarfeest van 28 Juli 1830 bij te wonen.
Men kan zich nog alle bijzonderheden van dit betreurenswaardig
felt voor den geest haler'. Door een wonder ontkwamen de
koning en zijn zoon aan den kogelregen ; maar twee en veertig
personen werden rondom hen neergeschoten, waarvan er negentien
niet meer opstonden: een maarschalk van Frankrijk, dappere
generaals, die talrijke gevechten overleefd hadden ; ambtenaren,
kooplieden, achtenswaardige handwerkslieden, vrouwen en kinderen, verloren het leven bij dezen schandelijken aanslag. Ook de
aanlegger zelf van deze misdaad werd toen men hem gevangen
nam, door eenige deelen van zijn moordwerktuig licht gewond.
Nadat men zijn identiteit vastgesteld had, kwam men tot de
ontdekking dat hij een Corsicaan van nederige afkomst was, Fieschi
genaamd, die al van alles gedaan had, zelfs overlooper en spion
was geweest, door een onteerende veroordeeling in de grootste
ellende geraakt en uit zucht naar avontuur politieke misdadiger
was geworden, door zich te verkoopen aan een paar ongelukkige
fanatici voor wie koningsmoord geen misdaad was.
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Fieschi wist, zijn verraderlijke gewoonten getrouw, niets beters
te doen dan deze fanatici aan het gerecht over te leveren. Het
waren een zadelmaker uit de St. Victorstraat en een groentenhandelaar uit de Faubourg St.-Antoine, waarbij zich later een
blikslager Boireau en een boekbinder Bescher gevoegd hadden.
De herinnering aan Lacenaire leefde nog in de gemoederen. Indien
Fieschi zijn beroemd voorbeeld niet in zooverre nastreefde, dat
hij zijn misdaad ook verheerlijkte, hij overtrof hem zeker in het
aanbrengen en verklikken van zijn medeplichtigen. En minder
er op bedacht, zichzelf te rechtvaardigen, dan zijn vrienden aan
te kiagen, verwierf hij eenige welwillendheid van de justitie die
deze zaak graag zoo diep mogelijk ophaalde, en daar de geest van
den tijd gunstig jegens misdadigers gestemd was, vond Fiechi bij
het publiek na Lacenaire zijn weerga niet aan populariteit. Hij
werd in zijn gevangenis uitstekend verzorgd, en kon voor het
hof een nieuw soort welsprekendheid ontwikkelen, welker potsierlijke uitingen soms lachlust verwekten, maar wier galgenhumor
en vijandige uitvallen ook afkeer teweegbrachten.
Het gevolg van zijn welsprekendheid was, dat Fieschi twee van
zijn medeplichtigen, den zadelmaker Morey, een grijsaard van eenenzestig jaar en den groentenhandelaar Pepin, nauwelijks vijf en
dertig jaar oud en vader van vier jonge kinderen, mee op het
schavot sleepte. Slechts Boireau werd tot 20 jaar gevangenisstraf
veroordeeld en Bescher vrijgesproken.
Morey was een uitgeteerde, armzalige grijsaard, maar hij droeg
een edel hart in zijn versleten lichaam. Tot het einde toe behield
hij de houding van een Romein en hij hoorde zijn doodvonnis met
de stoicijnsche onverschilligheid van een Cato aan.
Pepin die zich gedurende de behandeling zwak gedragen had
scheen moed te schepppen, nu hij zekerheid omtrent zijn treurig
lot gekregen had. Hij schreef een roerenden brief aan zijn advokaat
en regelde zijn zaken zoodanig dat zijn familie zoo min mogelijk
door zijn dood geschaad werd. Wat Fieschi betreft, hem verlieten
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zelfs de paar dagen die hij in de gevangenis doorbracht zijn breedsprakigheid en zijn dikdoenerij niet. Hij schreef ook zijn advokaat Pasquier en nog meer andere personen. Zijn ijdele zelfingenomenheid werd gestreeld, daar het publiek tot het laatste
oogenblik met hem ingenomen scheen te zijn.
Gedurende al dien tijd trachtte men Pepin en Morey gezegden te ontlokken, waaruit de medeplichtigheid van hoogere personen zou kunnen blijken. Maar beiden weigerden met onverwrikbare standvastigheid, hetzij dat ze niets te vertellen hadden,
hetzij dat zij zich aan hun woord hielden en het geheim van hun
partij wilden eerbiedigen.
De familie van Pepin richtte zich tot den koning. Louis Philippe
gaf op het verzoek van de familie een bewonderenswaardig
antwoord :
— lk zou het recht van gratie op dien treurigen dag met mijn
bloed hebben willen betalen, zeide hij, — maar ik kan dat niet
doen tegenover de families van zooveel ongelukkige slachtoffers.
Den 19den 's morgens vroeg haalden we de drie veroordeelden van
de gevangenis af, ze werden om de beurt voor de noodlottige behandeling voorgebracht.
Fieschi sprak met een koortsachtigen haast, Pepin was kalm en
berustend ; wat Morey betreft, hij was somber en ernstig als altijd.
Om zijn haar te kunnen afknippen was men genoodzaakt, een
zwarte zijden baret, die hij altijd droeg van zijn hoofd te nemen ;
Piot wilde ook de kraag van zijn vest afknippen, die te hoog opstond,
maar Morey wilde dit kleedingstuk liever uittrekken.
— Waarom zullen we dit vest bederven? zeide hij op den toon
van een man met een medelijdend gemoed, — het is toch nog altijd
wel goed genoeg voor een armen stakkerd.
Bij het weggaan werden de drie veroordeelden weer vereenigd,
Fieschi wilde met zijn lotgenooten spreken, Pepin antwoordde
hem kaim, zonder wrok, Morey wendde zijn hoofd verachtend af.
We reden den geheelen Jardin du Luxembourg door tot aan het hek

1 26

TWEE AANSLAGEN OP LOUIS PHILIPPE.

van de sterrewacht en van daaruit bereikten we het ronde plein
van de St. Jacquesgevangenis, waar we door een aanzienlijke
militaire macht ontvangen werden.
Gedurende den heelen tocht herhaalde Pepin, ongeveer zoo ais
een omroeper, maar op een treurigen toon:
— Fieschi en zijn misdaad komen hier voorbij.
Op de plaats van de terechtstelling aangekomen, stapte hij het
eerst uit. Nog aan den voet van het schavot vroeg men hem,
te vertellen wat hij wist. Een commissaris van politie maakte
het hem met vragen lastig en liet doorschemeren, dat zijn straf
verminderd en zijn leven gered zou worden, indien hij maar een
volledige verkiaring wilde afleggen.
Pepin wees deze aanbiedingen echter hooghartig af, omdat ze
er op gericht waren zijn vastberadenheid op het laatste oogenblik
nog te doen wankelen.
— Ik heb niets meer te zeggen, zeide hij vastbesloten en beklom
het schavot, waar zijn hoofd het eerst zou vallen.
Men had zich de moeite bespaard om den ouden Morey op dezelfde
manier lastig te vallen, daar men vooruit wel wist, dat met dezen
standvastigen man niets te beginnen was. Daar hij lam was, moest
hij door de knechten op het schavot geholpen worden, maar de
toeschouwers die het dichtst bij stonden konden dit heel goed bemerken en begrepen, dat dit niet aan zwakte van den grijsaard
was toe te schrijven.
Zijn blik was vast en geen spier van zijn gezicht vertrok.
Fieschi beklom het laatst het schavot. Louis Philippe had hem
er van ontheven in zijn hemd, barrevoets en met een zwarten sluier
om het hoofd de terechtstelling te ondergaan, dit was de eenige
genade die hij had kunnen verwerven.
De onpartijdigheid gebiedt me te zeggen, dat deze praalzieke
Corsicaan zelfs in dit laatste oogenblik geen zwakheid toonde ,
maar ik weet ook niet waarom zijn zelfbewuste standvastigheid
veel minder indruk op me maakte, dan de waardige moed van de
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beide mannen die hem voorafgingen.
Voordat hij zich op de plank liet binden, wilde hij de menigte
toespreken.
Abbe Grivel, de biechtvader van het Luxembourg, die hem beloofd had, dezen laatsten wensch in te willigen had me verzocht,
dit toe te staan.
Fieschi trad dus aan den rand van het schavot en begon met een
aanvankelijk duidelijke stem de volgende toespraak:
— Burgers, ik vrees den dood niet, ik had uit eigen beweging
hierheen kunnen komen als naar een eereplaats. lk heb de waarheid
gesproken, toen ik mijn medeplichtigen noemde, dezen dienst heb
ik mijn vaderland bewezen. lk heb waarheid gesproken, de volledige waarheid!
Plotseling werd hij bleek, zijn trekken verslapten, hij stamelde
en viel in de armen van de knechten.
Een oogenblik later onderging de aanklager hetzelfde lot als
zijn slachtoffers en ik vroeg me af, of Frankrijk er erg mee gediend
was, dat er dezen morgen drie in plaats van een hoofd in den rooden
mand gevallen waren.
De 11de Juli zag nogmaals een koningsmoordenaar het schavot
beklimmen, maar uit ander hout gesneden dan de ellendige Fieschi.
Deze Louis Alibaud geheeten was een jongeman van zesentwintig jaar, gewezen militair, te Nimes geboren, die op het oogenblik dat de koninklijke koets voorbij kwam, om de Rivolistraat in
te slaan, uit een in een rieten stok verborgen geweerloop op den
koning geschoten had. Ook dit keer werd Louis Philippe niet getroffen en gelukkig was er ook geen ander slachtoffer te betreuren.
Onmiddellijk werd hij door de dienstdoende nationale garde
gevangen genomen. Hij deed geen poging om te ontkennen, in
tegendeel hij scheen zich op zijn misdaad te beroemen.
Het proces werd vlug afgehandeld, want men was overtuigd,
dat indien deze aanslag niet als een feit op zich zelf beschouwd
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kon worden, men er toch niet meer van te weten zou komen.
De beklaagde had onmiddellijk door zijn houding en door zijn
manier van spreken te kennen geven, dat hij niet tot dat soort
menschen behoorde, die voor verleiding of geweld vatbaar zijn.
Bij ieder verhoor herhaalde hij de verklaring dat hij vastbesloten
was den koning te dooden en hij nam de gevolgen van dit besluit
dat voortsproot uit zijn vaderlandsliefde en zijn oprechten wensch
om aan de bevrijding van het yolk mede te werken gaarne op
zich. Deze verklaring werd zeer stellig en trotsch door hem afgelegd.
De rechtbank was met de openlijke bekentenis van deze in
't oog loopende misdaad niet tevreden en beging de fout, zich
tegen Alibaud van andere wapens te bedienen. Men probeerde
zijn gedrag in een ongunstig daglicht te stellen, zijn voorafgaand
leven verdacht te maken, men belasterde zijn levensloop en zoo
bood men hem de gelegenheid zich te verdedigen, want in al deze
opzichten kon hem niet het minste verweten worden.
Alibaud had zijn leven weliswaar opgeofferd, maar wilde zijn
eer toch niet laten aantasten, die hij ondanks zijn moordaanslag
op den koning voor onbevlekt hield.
In het verloop van de behandeling sloeg hij zegevierend alle
aanvallen op zijn rechtschapenheid af. Maar toen hij tot de verdediging van zijn misdaad wilde overgaan, verwekten zijn gewaagde
beweringen op de banken van het hof zoo'n verzet, dat hij gedwongen was te zwijgen.
lk kan niet nalaten het proces-verbaal van dit verhoor, dat de
geweldige wilskracht van Alibaud in 't licht stelt, aan het boek
van Fouquier te ontleenen.
Na de redevoering van den verdediger werd aan Alibaud gevraagd of hij nog iets tot zijn verdediging aan te voeren had. Hij
stond op, vouwde eenige vellen papier open en las met een
luide en duidelijke stem het volgende:
— Mijne heeren!
Geen oogenblik heb ik er aan gedacht mijn hoofd te verdedigen ;
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mijn plan was om het u grootmoedig aan te bieden, in de hoop,
dat gij dat even grootmoedig aangenomen zoudt hebben.
Het plan van een samenzweerder lukt of mislukt, in dat geval
staat hem de dood te wachten. Wat mij betrof, indien de aanslag
lukte of mislukte, in beide gevallen zou het mij het leven kosten.
Ik wilde mijn vijanden niet levend in handen vallen, eveneens
wilde ik, indien mijn plan wël zou lukken, een roemrijken en
waardigen dood ondergaan.
Indien ik dus van de mij aangeboden gelegenheid om te spreken
gebruik maak, is dat niet, om mijn hoofd te redden.
Maar gij hebt jets van mij aangetast, wat mij veel meer waard
is dan mijn leven, en dat is mijn eer.
En die wil ik verdedigen, omdat ik daarmede hen die mijn naam
dragen van alle schande bevrijd. Mijne heeren, degene die de
akte van beschuldiging heeft opgesteld, heeft zich slechts door zijn
hartstochten, door zijn verbittering en door leugens laten leiden.
En terwijl hij den officier van justitie een blik vol haat en minachting toewierp, riep hij uit:
— Men heeft mij van lage hartstochten beschuldigd; niets is
minder waar dan dat , het ontbreekt er alleen nog maar aan, dat
men mij met een van die intriganten vergelijkt, die in de maand
Juli hun straf hebben ondergaan.
En wat mijn loopbaan betreft, in Juli 1830 was ik soldaat en
lag in Parijs in garnizoen. lk verliet de zaak van Karel X om
me bij het yolk aan te sluiten. Dat is alles wat ik van de revolutie
verlangde, en daarom leest men zonder twijfel in de akte van beschuldiging, dat ik door hebzucht gedreven werd, maar dat ik niet
den moed bezat, om die door arbeid te bevredigen.
De mensch bezat een natuurlijk recht tegen de overheersching.
Indien een vorst zich niet aan de grondwet houdt, en zich daarboven stelt, dan zijn zijn onderdanen niet langer verpicht of gedwongen hem te gehoorzamen.
In verband met Louis Philippe maakte ik van hetzelfde recht
Beulen van Parijs. III.
9
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gebruik, dat Brutus op Ceasar toegepast heeft.
Heftige onderbrekingen volgden.
— Men heeft mij een moordenaar genoemd, welnu, dat Beef
ik toe. Maar men heeft mij een lafaard genoemd en hierover
denk ik anders, mijne heeren Pairs.
Toen ik den koning aanviel, was hij door meer soldaten omringd,
dan toen Napoleon van Elba terugkwam, om zijn troon te heroveren.
De regeerende koning is verantwoordelijk voor alle daden die van
zijn macht uitgaan; indien de koning voor Parijs den staat van
beleg afkondigt, is dat uitsluitend hetzelfde geval waarom hij den
ex-minister Polignac door de Kamer van Pairs liet veroordeelen.
Arm yolk! gij wordt vernederd, spoedig kun je de stokslagen in
ontvangst nemen, want zoover zal het wel komen. De moord op
den koning is het recht van den mensch, die alleen door zijn
handen in staat is zich recht te verschaffen.
Een luid gemompel steeg op uit de banken der Pairs.
President Pasquier wierp een vragenden blik naar de vergadering
en zeide toen:
— Op die manier kan ik u niet laten doorgaan, gaat u zitten.
Alibaud roept met opgewonden stem:
— Indien gij mijn hoofd wilt zien vallen, dan heb ik toch
minstens wel het recht om het te verdedigen.
Hij ziet bleek, zijn lichaam trekt zich krampachtig samen, maar
hij blijft rechtop staan, en ziet den voorzitter strak in zijn gezicht.
Twee ordebewaarders leggen hun hand op zijn schouders en geven
hem den wenk te gaan zitten.
Hij gaat zitten, dwingt zich tot kalmte en geeft zijn geschrift
aan zijn advocaat Ledru.
— Verdediger, dat geschrift mag ik u niet laten behouden, dergelijke processtukken behooren bij de griffie afgegeven te warden.
Ledru:
— Ik neem het in mijn bezit, mijnheer de voorzitter, het gerechtshof kan op mijn stilzwijgendheid rekenen.
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De president ongeduldig:
—

Wilt u zoo goed zijn dat geschrift aan den griffier te over-

handigen?
Bonjour staat op, Alibaud pakt hem bij zijn arm.
— Neemt u me niet kwalijk, zegt hij tegen hem, uw bedoeling
is misschien om genade of medelijden voor mij te vragen, maar
dat wensch ik niet. Ik wil mijn vijanden slechts haat en eenigen
burgers achting inboezemen.
Nadat de officier van justitie een korte repliek gehouden had
en Alibaud nog eens verzocht had, of hij nog jets tot zijn verdediging had aan te voeren, vroeg deze zijn handschrift terug.
Men gaf het hem. Herhaaldelijk door den voorzitter in de rede
gevallen, leest hij de volgende zinnen voor:
—

De moord op den koning is een noodzakelijkheid, waaraan

ik moet gehoorzamen. De oorzaak van mijn ongeluk ligt in
den koning die over Frankrijk regeert en in de corruptie der
regeeringsambtenaren van wie de een den ander regeert ....
Op bevel van het openbaar ministerie werd hem het woord ontnomen en het gerechthof velde het vonnis, waarbij hij tot de straf
der vadermoordenaars veroordeeld werd.
Alibaud werd aldus in een hemd, het gezicht met een zwarten
sluier bedekt, naar de plaats der terechtstelling gebracht.
Gedurende de laatste oogenblikken liet zijn manlijke koelbloedigheid hem geen oogenblik in den steek. Daar het jaargetijde
het toestond, kon zijn terechtstelling reeds vroeg in den morgen
plaats hebben. Het was inderdaad nauwelijks vijf uur, toen we
op de plaats aankwamen, waar we eenzelfde legermacht als bij de
terechtstelling van Fieschi aantroffen.
Alibaud beklom het schavot, moedig maar zonder zelfingenomenheid. Voordat hij zich aan den beul overgaf, wendde hij zich
tot de toeschouwers van het bloedige schouwspel en riep met
luide stem:
—

Ik sterf voor de vrijheid en voor de vernietiging van dit
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schandelijk koningschap.
Daarna viel de bijl op het hoofd van den ongelukkigen jongen
man, die zonder twijfel strafbaar was, maar die toch een zoo gunstige tegenstelling vormde met den kort te voren terechtgestelden
Fieschi, zoodat men in Frankrijk, waar men moedige menschen
naar waarde weet te schatten, het treurige lot van dit nieuwe
slachtoffer van politiek fanatisme, dat met vastberadenheid alle
bezoekingen doorstaan had, oprecht betreurde.

XII.
DE LAATSTE LOOD JES.

De lijst mijner executies is nog niet voltooid.
Maar sedert den dood van Alibaud liet ik de geheele behandeling
over aan een van mijn helpers, Piot. Zelf deed ik niet meer dan
door mijn tegenwoordigheid de wettigheid der executies vaststellen.
Mijn vader was oud, ik zelf moe van het bloed vergieten, zoodat
ik trachtte, mijn gedachten er zoo veel mogelijk van los to maken.

Donderdag 4 Augustus 1836 executie van Benito Pereira, ouddominikaner, Spanjaard, oud acht en dertig jaar, ter dood veroordeeld wegens moord en berooving gepleegd op de persoon van
den abbe Ferer, eveneens spaansch priester, wiens gastvrijheid
hij genoten had.
Zaterdag 24 September 1836, tien uur des morgens executie
van Jean Geffroy, ter dood veroordeeld wegens moord.
18 October 1837, Louis Caillotte wegens vadermoord en Jean
Guillot wegens moord op zijn zuster uit jaloezie.
17 Februari 1838 Tantost,
21 Juli 1838 Victor Jadin,
2 Augustus 1838 Jacques Lamoy,
alien wegens moord ter dood veroordeeld en geexecuteerd.
In het jaar 1839 had geen terechtstelling in Parijs plaats.
In de jaren '40, '41 en '42 was het aantal gering.

Het wordt werkelijk een uitzondering. Maar de weinige die nog
plaats hebben, geschieden op openbare pleinen, midden op den dag.
Donderdag 30 November werd op de place de St. Jacques Henri
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Salmon terechtgesteld, die in de bosschen van Vincennes een zekeren
Seschepine vermoord had.
Zooals ik gezegd heb, 1, liet ik sinds eenigen tijd aan Piot de
taak over, zich met de bijzonderheden van de terechtstelling te
belasten. Tot mijn groote verwondering berichtte .hij me, dat
Henri Salmon den wensch te kennen had gegeven, dat ik zelf
zijn doodskleed in orde zou maken.
Ik moest dien wensch wel inwilligen en toen ik den ongelukkige
vroeg, wat hem deze gedachte ingegeven had, vertelde hij me, dat
hij mijn familie' reeds lang kende en wist, dat wij goed en menschelijk waren en daarom rekende hij erop, dat ik zijn laatste verschrikkelijke oogenblikken zou helpen verlichten. lk was diep
ontroerd en deed al 't mogelijke om den ongelukkige in zijn vreeselijken strijd te steunen.
Salmons opvolger was een man die ons deze moeite niet veroorzaakte, de beruchte Poulman, Durand of Legrand genaamd,
wiens treurige beroemdheid gedurende eenigen tijd die van
Lacenaire in de schaduw stelde.
Poulman was inderdaad een bijzondere natuur en indien hij
zich niet zooals zijn mededinger misdaad en moord tot grondbeginsel stelde, dan was hij toch in ieder geval met een grootere
dosis lichaamskracht toegerust om het in deze loopbaan ver te
brengen.
Hij had een ouden stakkerd van zeventig jaar, die tusschen
Harmont en Nangis een afgelegen herberg hield, vermoord en werd
den 27sten Eebruari ter dood veroordeeld, maar ging in hooger beroep.
Toen het uur der vergelding sloeg, legde hij een bewonderenswaardigen moed aan den dag. In tegenstelling tot hen, die in godsdienstige overpeinzingen hun troost vinden, vond hij de zijne in
zijn materialistische opvattingen, waardoor hij Been oogenblik aan
een hiernamaals dacht. De dood was voor dezen ongeloovige slechts
de overgang van het leven naar het niets, in een oogenblik of te
leggen, om van alle menschelijke gevoelens verlost te zijn.

DE LAATSTE LOOD JES.

135

In de oogen van die menschen is brute kracht de koningin der
wereld. Poulman was buitengewoon trotsch op de zijne. Men vreesde
dat hij in zijn laatste oogenblikken daar wel eens een bewijs van
zou kunnen geven en daarom was het aantal beulsknechten verdubbeld.
Maar die verwachtingen werden toch niet bewaarheid.
Hij liet zonder verzet zijn haar afknippen, maar toen men hem
naderde om zijn handen te binden, aarzelde hij een oogenblik.
—

Wat willen jullie van me? vroeg hij barsch.

Ik kwam naar voren en deelde hem mede, dat het nu eenmaal
gebruikelijk was om den veroordeelde de handen te binden en
dat dit strikt noodzakelijk was.
—

Is het wel zeker, dat je dat met iedereen zoo doet? Indien ik

zou gelooven, dat jullie dat alleen met mij probeert, dan zou ik
jou met je heele gevolg honderd meter ver weg laten vliegen.
Poulman had hardnekkig en vaak met ruwen spot alle geestelijke
hulp van de hand gewezen. Hij wilde er zelfs niet in toestemmen,
dat Abbe Montes gedurende den weg van La Roquette naar de
place St. Jacques hem zou vergezellen. De eerwaardige priester
was gedwongen in een afzonderlijk rijtuig vooruit te rijden, om op
de plaats van de terechtstelling aanwezig te zijn en of te wachten,
of de aanblik van de guillotine hem misschien milder zou stemmen.
Maar dat gebeurde niet, Poulman bekeek de guillotine rustig
zonder blikken of blozen.
—

Is dat alles? vroeg hij.

Ik leg er den nadruk op, dat in deze woorden geen zweem van
aanstellerij of grootdoenerij lag.
Het was niets anders dan de volkomen onverschilligheid voor
leven of dood en daarom ontbrak bij hem de angst voor gewaarwordingen die iedereen moet voelen, die voor iets hoogers ontvankelijk is.
Toen hij op het schavot aangeland was, wendde Poulman zich
tot de beulsknechten en zeide:

136

DE LAATSTE LOOD JES.

— Hier. Luister eens. Willen jullie een franc voor den doodgraver in mijn zak steken? Want het is koud en de arme
drommel zal na zijn werk een goed glas wijn willen drinken op
mijn gezondheid! voegde hij er met een onhebbelijken grijns
aan toe.
Piot vervulde zijn wensch onmiddellijk.
— Vaarwel dan jullie allemaal! riep Poulman. Voor jou, mijn
geliefde Louise, is mijn laatste gedachte! jij bent meer te beklagen
dan ik, want jij bent nog in leven en we zullen elkaar niet terugzien.
Deze uitroep gold zijn maitresse Marie Louise Frenot genaamd,
die door hetzelfde vonnis tot twintig jaar dwangarbeid veroordeeld
was. Om acht uur 's morgens leefde hij niet meer.
Maandag 28 October 1844 werd terechtgesteld te Versailles
Antoine Pont, een grondbezitter en adjunct van den burgemeester
van de Epinay-Sous-Senart, die zijn vrouw op 24 Januari 1843
vergiftigd en zijn maltresse Louise Montenaeu de 5de April van
hetzelfde jaar in het bosch van Senart vermoord had. Hij werd
door het Assisenhof van het Seine-departement ter dood veroordeeld.
De stand van den veroordeelde en de afschuwelijkheid van
zijn misdaad had veel opzien gebaard, met het gevoig dat er een
ontzaglijke menigte op de been was bij zijn terechtstelling ; de
menschen toonden zich echter niet erg menschelijk en overlaadden den misdadiger tot op het schavot met scheldwoorden
en beleedigingen.
Hier eindigen de aanteekeningen, die ik naar het gebruik van
mijn voorouders, over de terechtstellingen gemaakt heb. 1k weet
niet en ik wil ook niet weten of Piot die bloedige doodenlijst heeft
bijgehouden.
Wat mij betreft, de lust tot schrijven verging me. Meer dan
honderd hoofden, die in een kwart eeuw vielen, hebben mijn krachten uitgeput. Sinds vier jaar heb ik mijn vader verloren; ik meende,
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dat ik mij behoorlijk heb gekweten van de kinderlijke liefde, die
mij zijn moeilijke taak deed opnemen.
1k behield den naam van beul, tot men besloot zich van den
leeglooper van de Guillotine te ontdoen.
Piot nam den heelen dienst op zich en ik bepaalde mij er toe
hem door mijn tegenwoordigheid moed in te spreken.
De beide eenige terechtstellingen van al die jaren, die eenig spoor
in mijn geheugen hebben achtergelaten, waren die van Fourier
den hoofdman van de bende van de Escarpes, en die van Lecomte,
den laatsten koningsmoordenaar, die een aanslag cp het leven
van Louis Philippe deed. De eerste was nog bijna een kind, dat al
jong door zijn ouders was verlaten en in zijn laatste oogenblik,
evenals Foulard, hun de schuld van zijn ongeluk gaf ; de tweede
was een oud-militair, een dapper onderofficier, wien men het
eerekruis moest ontnemen, voordat men hem de doodstraf deed
ondergaan. Hij stierf met stokijnsche vastberadenheid.
Mijn lang voorzien ontslag volgde in 1847, men weet hoe ik dat
aanvaardde. Een leger van pretendenten betwistte elkaar de oude
erfenis. Geen van hen echter kreeg haar.

EPIL000.
1k ben aan het einde. Moet ik den lezer helpen bij de eerste
conclusie die hij te trekken heeft uit dit boek?
Wat is het resultaat van de balans van honderd en elf menschenhoofden die ik op het altaar der gerechtigheid heb moeten
offeren?
Dat resultaat is nul.
Waar heeft men in deze lange rij straffen practische verbeteringen van menschen of toestanden aangetroffen? Waar is de misdaad geringer geworden door heilzame voorbeelden?
Wat te zeggen van al die veroordeelden die het niet eens de
moeite waard vonden in hooger beroep te gaan?
En zij die tot dwangarbeid en het bagno of tot levenslange verbanning of gevangenschap veroordeeld werden, zullen zij niet
trachten een nieuw misdrijf te begaan, ten einde de galeien met
het schavot te kunnen verwisselen?
Aileen Benoit sidderde en toonde een afgrond-diepe angst. Maar
Benoit was een verwijfde natuur, ontmand door een liederlijk
leven. Hij is een afschuwelijke uitzondering. En toch is deze nauwelijks volwassen boosdoener niet teruggeschrokken voor tweemaal een
moord door middel van de kracht zijner handen, een moord op
zijn moeder en op een valschen vriend.
Maar wat te zeggen van een Chaudelet, een Defournel en zoo
veel anderen, die met een lach op de lippen, een liedje zingend het
einde tegemoet gingen?
Gaat het dus altijd om een tuchtiging, een wraakneming der
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maatschappij en nooit om een verbetering, een loutering? Wat
is dan die straf anders dan een ijdele, onvruchtbare illuzie!
In de houding van Poulmann, die de kelk der doodstraf met
dezelfde onverschilligheid leegdrinkt, waarmee hij een glas wijn
geniet, ligt een bespotting van de guillotine, die door sommigen
gemaakt is tot het palladium der menschelijke samenleving.
Ja, „de Weduwe", de „Abdij der Monte a Regret" nadert haar
einde. Zij durft zich nauwelijks meer vertoonen. Reeds is ze verbannen van het Greveplein naar een obscuur plekje, de Barrieres
Sint- Jacques. En ook hier heeft ze zich niet kunnen handhaven.
Ze staat nu op het binnenplein der gevangenis en ze werkt niet
meer overdag, maar in de schemering, heel in de vroegte, als de
huiveringen van den nacht nog boven de straten zweven. lederen
dag moet zij meet. en meer wijken voor den wil naar menschelijkheid en weldra zal de wetgeving genoodzaakt zijn het bloedmes
voor goed naar de rommelzolders te verbannen.
Het zal met de doodstraf gaan zooals met de folteringen, die
langzamerhand uit onze rechtspraak verdwenen zijn.
Al staat de wet nog het dooden toe, het kwellen van het slachtoffer is voor goed voorbij. Zooveel hebben rede en menschelijkheid
toch gewonnen.
Heeft de guillotine haar doel bereikt? 1k geloof van wel, ten
spijt van de wilde vertrekkingen die ik op de gezichten van de
gevallen hoofden heb moeten aanschouwen. 1k geloof dat ik deze
moet toeschrijven aan de automatische bewegingen van het spieren zenuwstelsel. Maar tal van geleerde anatomen zijn het niet
eens met deze opvatting. Zij gelooven aan het voortduren van
pijn in de hersenen, die als het centrum der gevoeligheid worden
beschouwd.
Als dit juist is, kan men er niet aan denken zonder te beven.
Dan zou onze zoogenaamde menschelijkheid gelijk staan met een
verfijnde barbaarschheid.
De doodstraf heeft haar tijd gehad. Daarom zullen ook een
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bepaalde groep ambtenaren de achting herkrijgen die zij eeuwen
lang hebben moeten missen. lk heb als oud man op dit punt dezelfde
overtuigingen als in mijn jeugd.
Het is een dwaasheid den beul de last van de geheele jurisprudentie te laten dragen. Deze ambtenaar is niet schuldiger dan
het parket, dan de gezworenen, dan de heeren van het hof van
Cassatie.
Mag ik het wagen te vragen, of hij soms schuldiger is dan de
souvereine vorst, die over het leven van den ongelukkige beschikt
in het dropje inkt aan de punt van zijn pen?
God verhoede dat ik met deze woorden een blaam zou werpen
op hen die aangesteld zijn om hun moeilijken plicht tegenover
yolk en menschheid te vervullen. God verhoede, dat ik met deze
woorden den schijn op mij laad, alsof ik mij gelijk zou willen
stellen met hen.
Het eenige wat ik verlang is eerbied voor den mensch die, hoog
of laag gesteld op de maatschappelijke ladder, naar beste weten
zijn taak vervult.
Moge de doodstraf weldra geheel uit onze wetboeken verdwijnen.
En moge dan deze heilzame hervorming op mijn grafsteen lichten,
dan dan zal ik niet betreuren deze droeve en sombere bekentenissen te hebben geschreven,

FINIS.

