Madame de Fontenay
Jan ten Brink

bron
Jan ten Brink, Madame de Fontenay. P.N. van Kampen & zoon, Amsterdam 1897

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/brin017mada01_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

3
Mijnen hoogvereerden Vrienden
Baron en Barones A. de Maere
te Gent
gewijd.

Jan ten Brink, Madame de Fontenay

5

Hoofdstuk I.
Een portret wordt voltooid.
Een heerlijke lentedag in April 1789.
Er stroomen talrijke voorbijgangers door de rue Saint-Honoré. Vrachtkarren,
rijtuigen, koetsen, rijden over het zeer onregelmatige plaveisel. De straatsteenen zijn
zeer glibberig, want het heeft dien morgen lang geregend, en vele kuilen in het midden
der straat bij de rioolsteenen verzamelen het water, dat geruimen tijd blijft staan,
voordat het geheel wegvloeit. Een onaangenaam vochtig slijk is aan de schaduwzijde
der straat blijven liggen, aan den overkant heeft de zon alles droog gestraald. De rue
Saint-Honoré is vrij breed voor eene Parijsche straat, toch werpen de huizen van drie
en vier verdiepingen lange slagschaduwen, en benemen de tallooze uithangteekens,
schilden, borden, houten hoeden, handen of voe-
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ten in sterk sprekende tinten den vrijen blik naar de nu vlekkeloos blauwe lucht.
Uit de rue de l'Arbre Sec rolt een voornaam rijtuig met twee schimmels naar de
rue Saint-Honoré, en houdt op bij het hoekhuis, juist tegenover de kleine smalle rue
des Etuves. Een groote lakei met sneeuwwit gepoeierd hoofd opent het hooge portier,
en doet de ijzeren treden nederdalen. Een fijne vrouwenvoet, gevat in een wit satijnen
kamermuiltje komt te voorschijn, daarna volgt de dame, die in de karos zat, en nu
zeer vlug de treden afdaalt, om door de geopende koetspoort naar de loge van den
portier te snellen.
Vooraf staat zij evenwel een oogenblik stil, en zegt tot den lakei:
- ‘Jasmin! De karos kome mij om twee uur hier halen!’
- ‘Om u te dienen, mevrouw de Markiezin!’
Daarna wipte zij naar de loge van den portier, en sprak met een klein jongetje.
Toen steeg zij eene vrij breede trap op, om naar eene woning der tweede verdieping
te klimmen. Zoodra zij daar aanklopte, ging de deur van een ruim vertrek open, en
klonk eene luide vrouwenstem:
- ‘Wees zoo vriendelijk binnen te komen, mevrouw de Markiezin! Ik wacht u met
ongeduld om verder te gaan!’
De Markiezin trad in het atelier van eene te Parijs in 1789 zeer bekende, zeer
beroemde, algemeen gevierde kunstenares, Madame Marie Louise Vigée-Le Brun.
Het
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vertrek was hoog met zeer smalle vensters, welke laatsten onderaan met donkergroene
draperieën waren afgesloten, zoodat een sterk licht van boven naar binnen stroomde.
De wanden hingen vol met half voltooide schetsen, met zeer opmerkelijke kopieën
naar portretten van Rubens, Van Dyck, Vélasquez en Van Loo. Tegenover de vensters
prijkte een reusachtig portret van Louis XV, door Pierre Mignard, te midden van
andere schilderijen, meest portretten en landschappen.
Op den ezel in het volle licht bij een der vensters stond een geheel voltooid portret.
Het atelier was gevuld met allerlei ongelijksoortige voorwerpen. Er waren zeer stellig
veel te veel stoelen en fauteuils, maar dit verschijnsel ontstond eenvoudig uit
noodzakelijkheid. Madame Vigée-Le Brun gebruikte haar atelier om vele redenen
als salon, en ontving dagelijks de meest uitstekende personen uit de Parijsche
samenleving. Vergulde leunstoelen met boterbloemkleurig satijn overtrokken, in den
rokokostijl van eene eeuw geleden, stonden naast elegante witte tabouretten met
kerskleurig fluweel bedekt naar de nieuwste mode, tevens naast tal van zeer ordinaire
stoelen, die zonder veel orde overal eene plaats hadden gevonden.
Talrijke, schijnbaar nuttelooze, voorwerpen waren daarenboven in dit atelier
bijeengebracht - zware eikenhouten kisten met dof koper beslag; een clavecimbel,
waarvan het deksel beschilderd was met tusschen roode rozen dartelende
Eroosfiguurtjes; enkele
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divans met half versleten roze zijden bekleedsels, over een van welke een breede
strook lichtblauw fluweel was geworpen, die in schilderachtige plooien van de zitting
over den vloer daalde; bronzen statuetten en beelden van gips, grauw geworden door
den tijd; eindelijk een paar vioolkisten en een groote hoop muziekbladen.
De kunstenares had de Markiezin met blijkbare ingenomenheid de hand gereikt,
en mede naar den ezel getroond. Madame Vigée-Le Brun was eene bevallige jonge
vrouw van even drie-en-dertig jaren, wier vriendelijke lichtblauwe oogen ieder
bezoeker onbekommerd en openhartig aanstaarden. Ze droeg eene hooge muts van
hagelwit batist op het donkerblonde hair, dat in wilde vlokjes over het hooge
voorhoofd kronkelde. Overigens was ze met vrij groote zorgeloosheid gekleed. Hare
pouffe (halsdoek) van lichtgrijs batist vertoonde verfvlakken, zoo ook de zwarte
stoffige japon.
Jammer mocht het genoemd worden, dat de beroemde kunstenares zoo weinig
moeite besteedde aan haar toilet, daar men haar prees om hare bekoorlijkheid, en zij
zelfs den dag beleefd had, toen bij eene openbare zitting der Académie française de
dichter La Harpe, in zijn Discours sur le talent des femmes van haar gezegd had:
‘Le Brun, de la beauté le peintre, et le modèle’ - bij welke gelegenheid alle
aanwezigen van hunne zetels rezen ter harer eere, zelfs de Koning van Zweden, die
de vergadering als belangstellend vreemdeling bijwoonde.
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Haar atelier was zeer in de mode. Ieder aanzienlijke dame wilde vereeuwigd worden
door haar penseel, sedert zij de Koningin Marie-Antoinette herhaaldelijk op
voortreffelijke wijze had getroffen. Er waren bijna vijf-en-twintig portretten der
Koningin van hare hand. Zij stond zeer hoog in gunst bij Marie-Antoinette, zoodat
alle dames van het hof, de Duchesse de Chartres, de Comtesse de Brionne haar portret
hadden laten maken door Madame Vigée-Le Brun. De Koningin toonde haar groote
genegenheid, en noodigde haar dikwijls te Trianon. Ieder bracht haar hulde. De
Académie de Peinture benoemde haar tot lid. Deze artiste wist aan elk gelaat, zelfs
het onbevalligste, iets zeer interessants te geven. Zij was gewoon te flatteeren op de
wijze, die de schilder Conti in Lessing's Emilia Galotti verdedigt - zij kwam de natuur
te hulp, en vulde aan, wat op toevallige wijze niet tot zijn recht was gekomen.
De Markiezin stond voor den ezel, en bekeek het portret opnieuw. Ze had het al
vaak gezien - het was haar eigen portret. Ze glimlachte voldaan, en riep:
- ‘Het is af... U mag er niets meer aan veranderen... en de zittingen zijn afgeloopen!’
Madame Le Brun schudde het hoofd.
- ‘Neen, madame la Marquise! het is niet af! Ik ben niet tevreden. Ik heb u niet
gegeven wat u toekomt!’
En de kunstenares zag met ongeveinsde bewondering naar haar model.
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De Markiezin stond in het volle licht, dat uit de hooge vensters haar omvloeide. Ze
was niet alleen bekoorlijk, niet alleen verrassend elegant - ze was verrukkelijk mooi
- een lust voor de oogen van ieder, die haar zag. Het portret was met groote
kunstvaardigheid voltooid, maar de natuur triomfeerde hier op de kunst met
verpletterende overmacht. De Markiezin was nog zeer jong, en schitterde in al den
luister eener geheel ongemeene schoonheid. Zij droeg het kostuum van het portret,
en scheen voorbereid op nieuw geduldig voor madame Le Brun te zitten. Haar
Rubenshoed, getooid met drie donkerpaarsche struisveeren, was bijna onmerkbaar
naar het achterhoofd geschoven, om den breeden hairwrong te bedekken. Over het
voorhoofd en langs de wangen krulde kort afgeknipt hair in welige en rijke spiralen.
De oorspronkelijke kleur - fluweelig zwart-bruin - was geheel onzichtbaar door eene
dikke laag krijtwitte poeier. En juist hiermee wist de Markiezin een schitterend effekt
te verkrijgen. De laaiende gloed harer zwarte groote oogen, zwart met diamanten
lichtvonken, gevoegd bij verwonderlijke lange zwarte wimpers en zwarte fijngebogen
wenkbrauwen, kwam in een allergeestigst contrast met het wit gepoeierde, kroezig
krullende hair. Haar oogopslag was onweerstaanbaar aantrekkelijk. Ze had de
gewoonte de oogen half te sluiten, en door de wimpers heen te zien, als de zomerzon
door de fijne takken van een bloeienden meidoorn. De kleur van haar gelaat was
roomkleurig blank, hare volle
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purperen lippen glimlachten gaarne, om twee rijen melkwitte tanden te toonen. Voor
haar portret had zij een amazone van donkerpaarsch fluweel met een hoogen kraag
en een klein schoudermanteltje gekozen, om haar hals droeg zij eene breede das van
fonkelend wit neteldoek, gezoomd met valenciennes, die met een zwierigen strik
over den boezem werd uitgespreid.
Het buitengemeene in deze vrouw was, dat men telkens getroffen werd door iets
zeer verassend moois, als zij sprak, lachte, liep, of stil zat. Hare stem klonk met diepe
alttonen, zacht wegvloeiend in hooge trillingen, die een betooverenden indruk
maakten. Zoo was het voorkomen der vrouw, die op dit oogenblik plaats had genomen
in een der groote fauteuils, en zich rustig scheen te onderwerpen aan den wil der
kunstenares. Madame Le Brun had palet en penceelen opgenomen, en stond voor
haar doek in diepe gedachten. Daarna sprak ze:
- ‘Nog eene kleine poos geduld, madame la Marquise! Van daag zal ik het portret
af maken. Ik moet hier en daar nog iets retoucheeren - maar alles zal in orde zijn, als
te een uur de Markies de Fontenay met de dames de Boisgeloup en de Prins de
Listenay zullen verschijnen. Ik kan mij heel goed voorstellen, dat het lange zitten u
verveelt - maar het is zeer moeilijk een goed portret van u te maken -.... er is
schoonheid in de natuur, die de schilders tart, en tot wanhoop brengt...’
- ‘Och madame! Het is niet altijd een voorrecht
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een knap gezicht te hebben. In Madrid had ik als jong meisje van twaalf jaar zooveel
aanbidders, die mij op straat volgden, dat mijn vader een bediende moest afstaan,
als ik naar de kerk of naar de school der zusters ging....’
- ‘Mag ik eene misschien onbescheiden vraag doen?’
De Markiezin knikte.
- ‘Hoe oud is u nu, madame le Marquise?’
- ‘Zeventien jaar!’
- ‘Hoe is het mogelijk? En u is nu al een half jaar getrouwd?’
- ‘Zeker! Mijn vader, Graaf Cabarrus, besloot voor ruim een jaar, dat het voor
mijne opvoeding beter zou zijn een paar jaar naar Parijs te gaan. We hebben hier
zeer goede vrienden. Mijn vader was bijzonder geliëerd met den heer de Boisgeloup
de la Mancelière, conseiller du Roi et du Parlement. Deze goede vriend was juist
overleden, toen ik met mijne broeders Carlos en Pedro naar Frankrijk zou reizen.
Maar madame de Boisgeloup was niet minder bereid ons te ontvangen. In Februari
van het vorige jaar kwamen we hier, en logeerden in het deftig hotel de Boisgeloup,
Quai d'Anjou, op het eiland Saint-Louis.... u weet het wel!’
- ‘Juist - een heel deftig kwartier met hotels voor groote familiën. En heeft u Madrid
niet gemist?’
- ‘In het geheel niet! Parijs is veel amuzanter - veel vriendelijker stad! Madrid is
somber met een massa hooge kerken en hooge hotels. Ik mis maar één ding, de zon
van Madrid.’
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Madame Le Brun had met de hoogste omzichtigheid eene retouche ondernomen van
het voorhoofd en de wonderlijk fraai gewelfde wenkbrauwen. Zij zweeg een oogenblik
- knikte toen tevreden over den uitslag van haar werk, en begon nu weer:
- ‘Ja, dezen winter was het te Parijs zeer guur. Maar madame la Marquise is nu
geheel en al een der onzen - en zal nu wel altijd hier blijven.’
- ‘Ik weet het niet. Als ik maar even rep van mijn vaderland, biedt de Markies de
Fontenay mij terstond eene reis naar Spanje aan!’
- ‘De Markies de Fontenay zou een monster moeten zijn, als hij zijne verrukkelijke
jonge vrouw iets weigerde.’
Terezia Cabarrus, nu Markiezin de Fontenay, lachte luid. Ze antwoordde terstond:
- ‘Een monster, mijn arme Louis! O, madame! Als u hem eens kende! Hij heeft
in het uiterlijk iets zeer deftigs. Hij is jaren lang Raadsheer in het Parlement van
Bordeaux geweest. Maar geloof mij, hij is de geestigste en beminnelijkste man, dien
ik ooit ontmoette. Ik verveel mij nooit, als hij spreekt. Hij houdt mij trouw gezelschap,
schoon hij een hartstochtelijk speler is, en met zeer aanzienlijke vrienden eene
speelclub heeft opgericht. Hij komt ieder dag met een nieuw plan, om mij een
aangenamen dag te bereiden - hij bederft mij volkomen. En alles is nog des te
verdienstelijker, omdat hij heel best mijn vader kon zijn!’
Madame Le Brun zag zeer verwonderd op, en vroeg:
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- ‘Hoe is het mogelijk? De Markies zou dan al heel jong moeten getrouwd zijn?’
- ‘O, neen! Hij is zeer jong van uiterlijk gebleven - maar toch is hij aan den
verkeerden kant van de vijftig.’
- ‘Het is een wonder - ik dacht, dat de Markies maar even over de dertig was....’
Madame Vigée-Le Brun liet het penseel rusten. Zij keek met een bezorgden blik
naar de Markiezin de Fontenay en sprak, half bedeesd, half ontroerd:
- ‘De Hemel geve, dat het zoo moge blijven in uw volgend leven, madame la
Marquise!’
Deze richtte zich verrast op in haar armstoel. Eene lichte huivering overviel haar.
De toon der kunstenares had haar diep getroffen. Zich herstellend antwoordde ze:
- ‘Ik ben volkomen gerust! De Markies houdt meer van mij, dan van het licht in
zijne oogen!’
- ‘Natuurlijk! U is nog maar een half jaar getrouwd!’
En wederom bekroop een gevoel van onlust der mooie Markiezin.
- ‘Ik begrijp u niet, chère madame!’ - antwoordde ze. - ‘Des idees noires....
misschien?’
Madame Vigée-Le Brun schudde langzaam het hoofd. Beiden zwegen. Eindelijk
legde de kunstenares palet en penseel weg, diep zuchtend:
- ‘Ik wil niet in raadsels tot u spreken, lieve Markiezin!’ - begon ze. - ‘U mag
weten, wat heel Parijs en heel Versailles weet. U meent, dat ik gelukkig ben
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door de gunst van het hof, door mijne kunst, door den lof van een wispelturig
publiek.... Dit is alles een droom - een ijdele schijn. Ik zou volkomen gelukkig hebben
kunnen zijn door mijn kunst, die ik als klein meisje al van mijn vader leerde - die
mij op mijn twaalfde jaar al kleine triomfen verschafte. Ik had mij vast voorgenomen,
geheel onafhankelijk, alleen voor mijne kunst te leven. Toen ik twintig jaar oud was,
had ik al een half dozijn huwelijksaanzoeken afgeslagen. Toen kwam Henri....
monsieur Le Brun.... Ik kende hem, daar hij handel dreef in schilderijen, veel geld
verdiende, en in alle ateliers vrijen toegang had. Hij vroeg mij ten huwelijk. Ik
aarzelde zeer. Mijne moeder toonde mij aan, dat ik zulk eene uitstekende partij niet
mocht afwijzen. Le Brun was rijk, een uitmuntende kunstkenner - een scherpzinnig
kunstbeoordeelaar.... Ieder sprak zijn lof. Wij trouwden. Na zeer korten tijd begreep
ik, dat ik een dwazen stap had gedaan. Le Brun bleek een verkwister, een speler, een
nalooper van vrouwen, wier bestaan eene schande is voor onze sekse.’
Madame de Fontenay had met een lichten blos van aandoening geluisterd.
- ‘Dat alles is zeer treurig.... Vergeef mij, dat ik er u naar vroeg! U blijft toch altijd
de glorie der kunst, de vriendschap van gekroonde hoofden en edelen...’
Madame Vigée-Le Brun trok mistroostig de schouders op.
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- ‘Ook dit, madame la Marquise! is alles maar schijn. Wij leven in een zeer moeilijken
tijd. Onze lieve Koningin is zeer terneergedrukt. De adel ontvlucht het hof. Sommigen
verlaten Frankrijk - wie weet hoe snel ik dit voorbeeld zal volgen. De Koning heeft
weer zijne toevlucht moeten nemen tot le petit commis-marchand - zooals de Koningin
den minister Necker noemt. De vorige ministers, Calonne en de Brienne, hebben
door voortdurend nieuwe leeningen te sluiten de staatsschuld bijna doen opklimmen
tot twee miljarden. Ieder jaar komt er minstens een tweehonderd miljoen te kort voor
den staatsdienst. Het leven der koninklijke familie te Versailles is zeer somber. Het
besluit om de Generale Staten te zaam te roepen wordt aan het hof algemeen
afgekeurd, maar is onvermijdelijk. En dan komt daarbij, dat allerlei schotschriften
tegen de ongelukkige Marie-Antoinette verspreid en straffeloos te koop worden
aangeboden. Haar naam wordt bij elk nieuw hofschandaal genoemd. De
onbeschaamdheid stijgt iederen dag in woord en schrift - het leven wordt hier te
Parijs onmogelijk....’
Op dit oogenblik werd aan de deur van het atelier geklopt.
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Hoofdstuk II.
Een dichter komt ten tooneele.
Toen er aan de deur geklopt werd, hield Madame Vigée-Le Brun op te spreken. Zij
keek met zekere verlegenheid in 't rond. Daar zij, wanneer zij aan een portret arbeidde,
haar atelier afsloot, en verboden had, dat iemand tot haar zou worden toegelaten,
vreesde zij voor iets zeer onaangenaams. Snel stond ze op, prevelde een woord van
verontschuldiging voor Madame de Fontenay, en opende de deur op een kier. Terezia
verstond alles, wat gezegd werd.
- ‘Pardon, ma belle nièce! Ik heb u eene gewichtige tijding meê te deelen. Mag ik
even binnenkomen?’
- ‘Neen! Ik ben met een portret bezig - en niet alleen!’
- ‘Och, het is volstrekt niets geheimzinnigs, maar eene belangrijke zaak, die u
persoonlijk aangaat!’
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- ‘Van uwe zijde verwacht ik niet veel heils....’
Hier begonnen de stemmen zoo zacht te fluisteren, dat Madame de Fontenay geen
woord meer kon onderscheiden.
Eindelijk opende de kunstenares de deur van het atelier geheel. Zij liet een als
edelman gekleed persoon van ongeveer zestig jaren binnen, haar best doende de zeer
ontevreden uitdrukking van hare trekken te temperen. De binnentredende kwam te
voorschijn met iets zeer gewichtigs en zeer voornaams in zijne wijze van doen. Op
zijn gladgeschoren gezicht zwierf eene uitdrukking van groote zelfvoldoening, maar
zijne grijze oogen rolden zeer onrustig heen en weer. Hij droeg een rok en eene
culotte van zwarte zijde, wit satijnen vest en witte zijden kousen.
Terezia rees uit haar zetel, en beantwoordde de diepe buiging van den
binnentredende, die zijn driekanten steek onder den linkerarm droeg. Madame Le
Brun zei snel met ingehouden weerzin:
- ‘Ik vraag duizendmaal verschooning, Madame la Marquise! Mijn neef, de dichter
Ecouchard Le Brun....’
- ‘Bijgenaamd Le Brun-Pindare!’ - voegde de dichter er lachend aan toe.
- ‘Mijn neef brengt mij eene belangrijke tijding, met uw verlof zal ik even naar
hem luisteren!’
Terezia boog zeer kalm en waardig, terwijl zij de oogen neersloeg voor de
doordringende blikken van den zestig-jarigen dichter. Pindare Le Brun scheen zeer
gevoelig voor schoonheid, want hij bleef de Markiezin
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de Fontenay zwijgend bewonderen. Maar de kunstenares trok hem in een hoek van
haar atelier, deed hem op een divan plaats nemen, bleef vóór hem staan, en zei met
zachte stem, bevende van verontwaardiging:
- ‘Spreek nu zoo snel mogelijk.... ik wil niet gestoord worden onder mijn werk!’
- ‘Maar, ma belle nièce! Ik kan toch niet met u op het portaal spreken! Vergeet
niet wie ik ben!’
- ‘Maak wat voort - ik verwacht bezoek!’
Mevrouw de Fontenay had zich achter den ezel teruggetrokken, en stond haar
portret zeer oplettend waar te nemen - zij wilde Madame Le Brun in geen enkel
opzicht hinderlijk zijn.
De dichter Le Brun-Pindare, wiens vaderlandsche hymnen en oden zoozeer de
aandacht hadden getrokken, dat de minister Calonne hem uit naam van Louis XVI
eene jaarlijksche toelage had geschonken, was er de man niet naar, om zich door wie
ook uit de hoogte te laten behandelen. Hij deed zijne stem tot zacht fluisteren dalen,
en vroeg:
- ‘Wie is die overmooie Marquise?’
- ‘Eene vreemdelinge.... wat heeft u mij te zeggen?’
- ‘Wacht even.... ik heb nog nooit zulke prachtige oogen gezien.... hoe heet zij?’
- ‘Markiezin de Fontenay.... mijn geduld is nu uitgeput!’
Le Brun-Pindare nam eene schildpadden snuifdoos uit zijn vestzak, en op zijn
doode gemak een snuifje.
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Madame Vigée-Le Brun kleurde van ingehouden gramschap, en zweeg.
- ‘O, ja!’ - begon de dichter. - ‘Ik heb een boodschap van Henri. Ik trof hem van
morgen in het Palais-Royal, toen hij het café Foy binnentrad met een vreemdeling.
Hij wenkte mij, en maakte mij bekend met den vreemdeling, die een kunstkooper
was uit Brussel. Gedurende ons gesprek bracht deze een miniatuurschilderijtje te
voorschijn. Beiden werden we getroffen door de hooge kunstwaarde van dit juweeltje.
Henri herkende onmiddellijk het penseel van Boucher in het allerliefste vrouwenkopje,
dat in zachtroode tint op wit porselein geschilderd was. De kunstkooper wilde het
hem laten voor zesduizend francs, maar Henri wist hem te brengen tot vierduizend
- een spotprijs....’
- ‘Wat heb ik met dat alles te maken?’
- ‘Wel, ma belle nièce! Henri had zooveel geld niet bij zich! Daar hij uit beleefdheid
den kunstkooper niet alleen kon laten - hij heeft al jaren zaken met hem gedaan verzocht hij mij even naar uw atelier te gaan, en in zijn naam om vier duizend francs
te vragen. Hij is er zeker van, dat hij het stukje minstens voor het dubbele verkoopt,
en zal u de helft van de winst afstaan.’
Madame Le Brun wierp een blik vol minachting naar den spreker. Haastig
antwoordde ze:
- ‘Van dit geheele verhaal is waarschijnlijk geen woord waar. Misschien zal er
wel een vrouwenkopje
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bij te pas komen - dit is licht te denken! De heer Le Brun laat zijne vrouw aan haar
lot over, en komt alleen maar te voorschijn, als hij geld noodig heeft voor zijne
speelschulden of zijne straatmadelieven. Het is mij vrij onverschillig, maar hij late
mij met rust. Ik wensch niet langer te worden geplunderd. Ik beschouw het beneden
mijne waardigheid langer met u, die in zijne uitspattingen deelt, te spreken - ik zal
de som geven, maar waarschuw u, mij nooit meer onder de oogen te komen!’
- ‘Maar, ma belle nièce! Ik verzeker u plechtig....’
Madame Le Brun keerde hem den rug toe, en repte zich zoo snel naar eene zijdeur,
dat de dichter geen woord meer kon spreken. Hij nam weer kalm een snuifje, en keek
in 't rond.
Mevrouw Vigée-Le Brun had zeer ernstige reden om te toornen tegen haar neef
Ecouchard Le Brun, wiens ondoorgrondelijk lichtzinnig karakter haar gedurende de
dertien jaren van haar huwelijk bij herhaling had gekrenkt. Hij overtrof haar man,
den reeds half verloopen kunstkooper, in beginselloosheid. Hij nam de weldaden
van Louis XVI aan, en bespotte zijn koning. Hij had zijne eigene vrouw zoo lang
gekweld, tot een vonnis van het Parlement het huwelijk ontbonden verklaarde. Hij
had in zijne gedichten de naderende Revolutie geprezen - en zou de bewonderaar
van Robespierre en de Conventie worden, later nog van den eersten Consul en den
Keizer. Zijn zoogenoemde eeretitel van Pindare-français werd door zijne vijanden
hevig bespot.
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Door zijne karakterloosheid berokkende hij zich gestaag bittere aanvallen.
Een zijner tegenstanders schreef van hem:
‘Oui, le fléau le plus funeste
D'une lyre banale obtiendrait les accords.
Si la Peste avait des trésors,
Le Brun serait soudain le chantre de la Peste!’

Le Brun-Pindare gluurde naar den ezel om de mooie Markiezin te bewonderen, maar
plotseling stond mevrouw Vigée-Le Brun voor hem, met vier assignaten van duizend
francs, waarop een zeer fraai gesteendrukt portret van Louis XVI. Dit betaalmiddel
werd toen nog voor de volle waarde in edel metaal geruild. Op het zien dezer vier
dunne strooken papier glimlachte de dichter. Welk een tafereel kwam hem daarbij
voor den geest!
Hij zag zich zelf en zijn neef Henri Le Brun in een zeer weelderig gemeubeld
entresol van de Galerie Montpensier. Op een divan lag eene jonge vrouw, met lang
loshangend blond hair, geheel gehuld in wit neteldoek. Ze noemden haar de
Bacchante, omdat zij leek op een schilderij, dat onder dien titel in het salon van 1788
was tentoongesteld geweest. De Bacchante had een zeer diepen indruk op den
kunstkooper Le Brun gemaakt, zoodat deze al hare fantazieën poogde in te willigen.
Ze had op dat oogenblik het plan geopperd, met een paar vriendinnen en de beide
Le Bruns een luisterrijk déjeuner te gebruiken. En daarom juist
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was Le Brun-Pindare op het atelier van zijne nicht verschenen, had hij geld gevraagd
en geld gekregen - daarom glimlachte hij in stilte.
Madame Vigée-Le Brun had hem den rug gewend, en hem met eene snelle
beweging naar de deur gewezen. Zij keerde zich naar Madame de Fontenay. Juist
op dit oogenblik werd de deur van het atelier, nu niet meer afgesloten, geopend, en
stond een jong man met een rol papieren vóór den dichter Ecouchard Le Brun. De
beide vrouwen bij den ezel keken verrast op. De binnentredende droeg het kostuum
van een letterzetter. Zijn grijs linnen voorschoot was met drukinkt bevlakt, op zijn
hoofd prijkte eene muts van grauw papier, en ondanks dat alles viel het ieder in het
oog, dat deze letterzetter een zeer ongemeen voorkomen had. Hij deed niet denken
aan een op het plaveisel van Parijs groot geworden gamin, hij vertoonde iets
aristocratisch in zijne groote grijze oogen en fier vooruitspringenden rechten neus,
in de uitdrukking van vermetelheid, die om zijne mondhoeken trilde.
Zoodra hij binnentrad, tikte hij met de rechterhand tegen zijne papieren muts, en
vroeg met eene luide, doordringende stem:
- ‘Heb ik de eer den dichter Le Brun te zien?’
Deze knikte, en vroeg met een hooghartig gebaar:
- ‘Wat verlang-je van mij, mon ami?’
- ‘Iets heel eenvoudigs. Ik werd voor drie dagen door de firma Panckoucke naar
uwe appartementen in de rue Feydeau gezonden met deze drukproef van uwe
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Ode sur l'Enthousiasme. We kunnen uw schrift niet ontcijferen, noch de corrector,
noch ik, die belast ben met het zetten der Latijnsche en Grieksche citaties. Drie dagen
klopte ik te vergeefs op uwe deur - de concierge deelde mij mede, dat men u in geen
drie dagen had gezien, en gaf mij het adres van Madame Vigée-Le Brun hier in de
rue Saint-Honoré. Uw gedicht moet afgedrukt worden in het Journal de la Cour et
de la Ville - het kan niet meer uitgesteld worden. Ik verzoek u dus dringend ons
oogenblikkelijk te willen helpen!’
Madame Le Brun en de Markiezin de Fontenay waren wat naderbij gekomen. De
eerste had een stil genoegen in de groote verlegenheid van den dichter, de tweede
staarde met belangstelling naar den flinken letterzetter, die, hoewel nauwelijks twintig
jaren, de aandacht trok door zijne kloeke gestalte en zijne onverschrokken wijze van
spreken.
Le Brun-Pindare had de papieren uit zijne hand aangenomen, en zich eenigszins
hersteld. Hij ergerde zich er over, dat zulk een knaap durfde te spreken over zijne
geheimzinnige afwezigheid, en hem herinnerde aan zijn plicht. Maar hij verborg
zijne verstoordheid, merkende, dat er op hem gelet werd.
- ‘Je kunt dus Grieksch en Latijn lezen, maar geen Fransch....’
- ‘Wanneer het met uwe hand geschreven is, neen, meneer Le Brun!’
- ‘Mon ami, ik geloof, dat je te geestig bent
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voor letterzetter.... Je bent immers letterzetter?’
- ‘Op dit oogenblik ben ik letterzetter! Wat ik morgen wezen zal, is mij onbekend!’
- ‘Wel zoo! Ambitieus ook al! Misschien kiezen ze je wel tot vertegenwoordiger
van den derden stand te Parijs! Hoe is je naam?’
- ‘Jean Lambert Tallien - maar dit heeft niets te maken met mijne proef, waarop
ik moet wachten.’
De beide vrouwen glimlachten. De dichter scheen lust te gevoelen de aangenomen
papieren den onbeschaamden knaap in het gelaat te werpen. Maar hij bedacht zich.
Hij had verplichtingen tegenover de uitgevers. Plotseling zich tot Madame Le Brun
wendend, zei hij:
- ‘Ma belle nièce zal mij vergunnen even aan dit tafeltje de proef van mijn gedicht
na te zien. Het schijnt, dat de heer Tallien niet veel geduld heeft!’
En met veel haast zette hij zich in een hoek van het atelier, en begon zich in zijn
arbeid te verdiepen. De letterzetter Tallien bleef niet ver van den modernen Pindarus
staan - maar vestigde, voor zoover hij het wagen durfde, zijne oogen op de gestalte
van Madame de Fontenay. Men lette niet meer op hem, dus volgde hij zoo bescheiden
mogelijk de Markiezin met zijne blikken. Zoodra hij haar in het oog had gekregen,
greep hem eene geweldige ontroering aan. Dat hij den dichter zoo dapper had te
woord gestaan, kwam door haar. Hij wilde iets doen, om hare aandacht te trekken.
Hij had alles in het werk
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gesteld, om den dichter tot den arbeid te dwingen, opdat hij zou kunnen wachten,
opdat hij langer in hare nabijheid zou kunnen blijven.
De letterzetter Jean Lambert Tallien was geen gewoon letterzetter. Zijn naam
dankte hij aan twee mannen, hij heette Jean Lambert naar den Markies de Bercy, en
Tallien naar den maître d'hotel van dezen. De laatste gold voor zijn vader. De eerste
droeg evenwel zorg, dat hij naar een collège ging. Tot op zijn vijftiende jaar studeerde
hij Latijn en Grieksch - toen liep hij weg van de school. De Markies liet hem aan
zijn lot over. Zijne ouders plaatsten hem als klerk bij een procureur. Dit duurde niet
lang. Hij liep nogmaals weg, en werd letterzetter bij de Gebroeders Panckoucke.
Tallien was gadeloos lui en gadeloos vlug. Uit hetgeen er te Parijs en in Frankrijk
geschiedde, merkte hij op, dat er groote dingen in aantocht waren. Hij las alle
vlugschriften van den dag, hij dweepte met den geleerden abbé Siéyès, die in 1788
zijn Essai sur les privilèges, en in Januari 1789 zijne geruchtmakende brochure: Qu
est-ce que le Tiers Etat? in het licht had gegeven. Met Siéyès antwoordde hij: Le
tiers-état c'est tout. Tallien haatte het koningschap, de edelen, de privilegiën, de
standen. Hij hoopte alles van de toekomst, en besloot eene rol te spelen in de
gebeurtenissen, die komen zouden. Zij, die hem ter drukkerij scherp en beslissend
hadden hooren spreken over het wanbestuur der laatste ministers, beweerden met
een
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geheimzinnig gezicht, dat hij het eenmaal nog ver zou brengen.
Er waren veel in April 1789, die als Tallien een grenzelooze verwachting van de
toekomst hadden. Hoe donkerder wolken in aantocht schenen, hoe zonniger hun
vooruitzicht werd. De drukkende atmosfeer voorspelde een hevigen orkaan. En bij
het losbarsten zouden zij naar den voorgrond dringen, die nu in diepe slagschaduw
wegdoken achter troon, adel en geestelijkheid. Men had den derden stand alles
genoemd. Men had aangetoond, dat de derde stand tot nu toe niets geweest was, dat
hij verlangde iets te worden. Standen door geboorte, betoogde men, zijn ondragelijk,
en moeten afgeschaft worden. Zonder zulke standen zal de grootheid van het volk
in vollen luister blinken. De adel is niets dan een last voor het volk, maar nooit een
deel van het volk. De adel is een verfoeilijk imperium in imperio - een staat in den
staat. De geestelijkheid mag geen stand zijn, want alle gepriviligeerde standen moeten
worden afgeschaft. Wat niet tot den derden stand behoort, kan niet tot de natie
gerekend worden, dus is de derde stand alles. Niemand bewere, dat de monarchie
een voor Frankrijk passende regeeringsvorm is. Frankrijk is sedert eeuwen geregeerd
door de aristocratie. Weg met de aristocratie, moet de leuze worden van alle vrienden
der natie, der vrijheid en der orde.
Onder de muts van grauw papier, die de letterzetter Tallien droeg, werden in alle
stilte deze denkbeelden

Jan ten Brink, Madame de Fontenay

28
met geestdrift opgenomen en uitgewerkt. Tot de mannen des volks, die met hem voor
een poover loon arbeidden, sprak hij dag aan dag in dezen geest. En overal in het
oostelijk volkskwartier van Parijs, van de Porte Saint-Denis tot aan de barrière du
Trone, werden er redenaars gevonden, die spraken als hij. En eene echo klonk door
Parijs tot aan het verste Zuiden, waar de boeren met hunne vrachtwagens door de
barrière de l'Enfer kwamen rijden, om hun vee, hunne groenten, hun graan, telkens
voor hooger prijs aan te bieden uit hoofde van de slechte tijden en den mislukten
oogst van 1788 - als zij plachten te zeggen.
Met somber misnoegen leed de groote volksmenigte in de afgelegen kwartieren
en in het hart van de groote stad, in la Cité, waar Nôtre-Dame de Paris en het
Hotel-Dieu sombere schaduwen wierpen over smalle stegen met vervallen huizen,
waar rondom la place Maubert het schuim der achterbuurten samenschoolde met
smaad en vloek op de lippen. Daar klonken de verwenschingen tegen het koninklijk
huis en den adel het luidst. De smaadschriften tegen de Koningin en den Graaf
d'Artois, waarvan sommigen in Engeland werden geschreven, als Confessions
générales de S.A. Sérénissime M. le comte d'Artois, roi de Botany-Bay, werden in
kroegen en taveernen gelezen, en toegelicht. Al langzaam groeide een geheimzinnig
gerucht, dat uit straten en stegen opsteeg, en tot een stormwind scheen aan te zwellen.
Er waren er, die naar deze stemmen luisterden.
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Langs de groote wegen van het koninkrijk rolden carossen en berlines, die reizigers
naar de grenzen brachten. De adel had vernomen, dat het uit was met de regeering
der aristocratie in Frankrijk. In ijlenden vaart reed men naar de grenzen - naar
Zwitserland, Savoye en Italië. Goud en kostbaarheden werden haastig bijeengepakt,
men wilde la débacle niet afwachten. De koning, die niet had kunnen regeeren, de
koningin, die de liefde van het volk niet had weten te winnen, de ministers, die het
crediet van het land hadden uitgeput - ze zouden den storm oogsten, want ze hadden
den wind gezaaid.
En luider klonken de zweepslagen der koetsiers, sneller renden de rossen bij den
zinkenden gloed der lentezon. Daar buiten verhief zich de stem van de avondbries.
Eerst zacht klagend, dan langzaam opstekend als tot een somber dreigend weenen
over een geheimzinnig naderend leed. De adellijke reizigers zwijgen. De duisternis
valt. Het fluitend gieren van den wind neemt toe. De raderen der berline zuchten en
kraken. Worden ze vervolgd? Hebben de geplaagden, de geplunderden, de
mishandelden, zich vereenigd tot eene woedende bende, aangevoerd door eene roode
Nemesis? Welke rauwe kreten gieren daar door de lucht? Fraternité ou la Mort!
Voort, koetsier! voort! Liberté, Egalité, les Droits de l'homme et du citoyen! Rept u,
rossen! Het einde nadert. Leve Dr. Guillotin en zijn nieuw onthalzingswerktuig!
Vooruit, vooruit over de grenzen! Apres nous le déluge!
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Hoofdstuk III.
Een portret wordt beoordeeld.
‘Jasmin, hoe laat is het?’
- ‘Een paar minuten vóór twaalf....’
- ‘Diable, diable.... En ik moet me nog kleeden! Gauw mijn kop chocolâ!’
- ‘Oogenblikkelijk!’
Dit gesprek greep plaats op denzelfden morgen van April 1789, toen Madame
Vigée-Le Brun bezig was het portret van Madame de Fontenay te voltooien - en wel
in de rue de Paradis, in het hotel de Fontenay, ter kleedkamer van den heer des
huizes. In een leunstoel voor een kapspiegel zat Louis Davin, marquis de Fontenay,
oud raadsheer in het Parlement van Bordeaux, en achter hem stond de beroemde
kapper Léonard, ‘coiffeur de SS. MM. le Roi et la Reine de France et de Navarre.’
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De Markies is het slachtoffer van geeuwbuien. Hij ziet er zeer verdrietig uit. Aan de
rimpels in zijn voorhoofd, rondom de ooghoeken en langs de neusvleugels blijkt het
maar al te goed, dat de zestig jaren naderen. Hij is gedrukt en vermoeid. Sedert een
half jaar is de beeldschoone Terezia Cabarrus zijne vrouw - zijn hoogste ideaal is
bereikt - en nu schijnt het, of alle levenskracht van hem vliedt. Hij worstelt tegen
dofheid in het hoofd, en kan de armen niet uitstrekken zonder pijn. Doch hij troost
zich met de gedachte, dat dit alles maar eene voorbijgaande aandoening zal zijn. Hij
heeft zijn chocolâ zeer gretig gedronken, terwijl Léonard druk bezig is zijne
gladgeschoren kin en bovenlip te parfumeeren, en ijverig begint om een wonder van
eene sneeuwwitte pruik met de resten van zijn kort afgeknipt grijsgrauw hair in het
vereischt verband te brengen. Léonard is zeker van zijne kunst, en weet vooraf, dat,
wanneer dit kapsel in orde is gebracht, wanneer hij de wenkbrauwen van den markies
zuiver koolzwart zal hebben gekleurd, en een licht tintje rozerood over zijne wangen
zal hebben gewreven, niemand zal ontkennen, dat de markies een zeer aangenaam
voorkomen heeft. Intusschen zucht de patiënt, en hoopt alles goeds van de
kunstbewerking, die hij ondergaat.
Léonard toonde zich altijd hoogst eerbiedig tegenover zulk een volmaakt edelman
als de Markies de Fontenay. Hij was gewoon met heel het hof van Versailles om te
gaan, en tevens de grillen zijner cliënten te
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verdragen. Enkele zijner beleefde vragen waren maar half beantwoord. Daarom zei
hij plotseling, uiterst kalm:
- ‘Weet meneer de Markies het laatste nieuws van het Palais-Royal?’
- ‘Neen!’
- ‘Zijne Hoogheid de Hertog van Orléans is uit Londen teruggekomen. Gisteren
avond groot souper. Hij heeft eene vreemdelinge meegebracht, die groot opzien baart.
Men zegt, dat het eene vriendin van den Prins van Wales is, die Zijne Hoogheid heeft
geschaakt....’
- ‘Tiens, tiens!.... En hoe weet je dat? En wie is die dame?’
- ‘In mijne betrekking weet men alles, monsieur le Marquis! Mij ontgaat niets. Ik
heb een grooten stoet van employés. De vreemde dame is - als men mij goed heeft
ingelicht - eene buitenlandsche schoonheid van even dertig jaar, eene Luiksche vrouw
uit het volk. Men noemt haar Théroigne de Méricourt. Zij heeft in den namiddag,
gisteren, den tuin van het Palais-Royal doorwandeld. Zij draagt een grijzen hoed à
la Henri IV met eene grijze struisveer. Een massa zwart golvend hair daalt langs hare
wangen over de schouders. In een ceintuur van witte zijde over haar
amazonen-kostuum van blauw laken zijn twee miniatuurpistolen gestoken.... Heel
Parijs zal er van spreken!’
- ‘Léonard! Ik maak je mijn compliment. Je weet altijd wat nieuws, wat interessants.
Dat kostuum doet mij denken aan de Markiezin.... Ik heb haast, Léonard.’
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De Markies was opgestaan. De laatste hand werd aan zijn toilet gelegd. Jasmin en
Léonard toonden een buitengemeenen ijver. Een rok van blauw fluweel met goud
geborduurd voltooide zijn schitterend kostuum, waarvan de kostbare kanten jabot
en de manchetten, de blauwfluweelen culotte en een statiedegen met verguld gevest
de voornaamste elementen uitmaakten. Het was niet te ontkennen, dat de Markies
door dit alles als geheel verjongd uit de handen van zijn kapper te voorschijn kwam.
- ‘A propos, Léonard! Hoe ziet die Luiksche vrouw er uit?’
- ‘O, monsieur le Marquis! Dat kan ik niet met een enkel woord zeggen! Er is hier
in Parijs maar ééne groote dame, die Théroigne in schoonheid overtreft - mevrouw
de Markiezin de Fontenay. De Luiksche is slanker, hooger van gestalte. Zij heeft
ongemeen schitterende donkere oogen, en een forschen mond met purperen lippen....
eene koninklijke figuur....’
- ‘Staat zij onder protectie van zijne Hoogheid den Hertog van Orleans?’
- ‘Ik geloof het niet. Zijne Hoogheid is omringd van zoo vele protégées. Het zou
alleen eene sinecure zijn! Gisteren stond ze bij een volkshoop in de rue Neuve des
petits Champs, dicht bij het Palais-Royal, te te luisteren naar een volksredenaar, en
riep tot driewerf toe: ‘Mort aux aristocrates!’
- ‘Tiens, tiens.... eene revolutionnaire schoonheid... een goed vooruitzicht voor de
afgevaardigden
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van den tiers-état... Jasmin, laat het rijtuig voorkomen!’
De Markies wuifde met de hand.
Léonard verdween onder diepe buigingen. - Jasmin ijlde weg.
De Markies grijpt zijn met goud omboorden steek, en onderzoekt met een blik in
den kapspiegel, of hij zich aan den volke vertoonen kan. Op dit oogenblik wordt
eene kleine hand op zijn schouder gelegd, en klinkt eene angstige stem:
- ‘Louis.... Louis!’
Verrast keert hij zich om. Er stond eene zeer bevallige jonge vrouw vóór hem. Zij
droeg een wit strooien hoed met breede randen, waaronder haar fijn gezichtje
beschroomd rondkeek, terwijl een verwonderlijk rijke stroom van zilverblond hair
om schouders en rug vloeide. De Markies uitte een kreet van ontsteltenis en stamelde:
- ‘Lucienne!.... La Bacchante!’
De blonde jonge vrouw strekte de handen smeekend uit, en sprak snel:
- ‘Wees niet boos! Ik moet je spreken, Louis! Ik ben door de porte-de-service
binnengeslopen! Niemand heeft mij gezien! Toen ik je voor een half jaar verliet, had
ik geene zorgen. Maar nu gaat het me heel ongelukkig. Ik heb maar twee vrienden
meer, den geruïneerden kunstkooper Le Brun, en zijn neef, den dichter Pindare-Le
Brun, beiden zwendelaars - die mij bedriegen. Ze zouden me van morgen een paar
duizend francs brengen - we zouden dejeuneeren in
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het café des Bains-Chinois - maar ze komen niet opdagen... ik moet mijn huur betalen
voor mijn entresol.... in de galerie Montpensier....’
De Markies luisterde met een zeer bewolkt voorhoofd.
Snel bracht hij een portefeuille te voorschijn, en greep een assignaat van vijfhonderd
livres. Hij reikte het haar zwijgend toe, en fluisterde toen:
- ‘Zie daar.... en nu nooit weer terugkomen! De Markiezin....’
- ‘Ik weet het! Ze is jonger en mooier dan ik.... ieder laat me aan mijn lot over! In
het Palais-Royal heerscht nu eene vreemdelinge, die Théroigne de Méricourt heet...’
- ‘Ze zal je niet in den weg staan... Ze behoort bij de bende van Zijne Hoogheid...
maar ga nu, ik heb haast!’
De jonge vrouw, die men La Bacchante noemde, greep de hand van den Markies,
en drukte die aan hare lippen. Daarna wendde zij het hoofd, en droop af, haastig een
paar tranen afwisschend.
De Markies belde. Jasmin berichtte, dat de karos wachtte. Terwijl hij in snellen
draf naar de rue Saint-Honoré reed, gevoelde hij zich zeer ontstemd. Hij worstelde
tegen eene gewaarwording van drukkende vermoeienis, zijn rechterarm scheen
loodzwaar, en bleef uiterst pijnlijk. De stoutheid van zijne vroegere protégée, Lucienne
Basset, gezegd La Bacchante, maakte maar een voorbijgaanden indruk. - Hij had een
paar jaren vroeger haar handen vol gouds geofferd. Hij had haar
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geheel vergeten, maar zuchtte toch, toen hij aan de weemoedige uitdrukking van
haar knap kopje dacht.
Aangekomen bij het hoekhuis van de rue Saint Honoré en de rue de l'Arbre sec,
steeg hij zeer langzaam uit zijn rijtuig, en klom de twee trappen op, die naar het
atelier van Madame Vigée-Le Brun voerden. Toen hij binnentrad, vond hij meer
personen, dan hij verwacht had. Madame Le Brun had den ezel met het nu voltooide
portret zoo verschoven, dat men het schilderij terstond zag bij het binnentreden. Maar
op dat oogenblik stonden er verschillende personen voor het kunstwerk - die allen
zeer luide hun oordeel, hunne ingenomenheid, uitspraken.
Eene oude deftige dame en eene jongere, die hare dochter scheen, stonden vlak
voor het portret. Madame Le Brun en de Markiezin de Fontenay zagen elkander
glimlachend aan - terwijl ze terzijde met elkander fluisterden. Een statig lang heer
in zwart fluweel met een degen had zich aan de zijde der oude dame gevoegd. Dit
gezelschap was den Markies zeer goed bekend. De oude dame en hare dochter
behoorden tot de intieme vriendinnen zijner vrouw. Toen Terezia Cabarrus uit Madrid
naar Parijs kwam, had zij een jaar getoefd bij de weduwe van een groot vriend haars
vaders, den heer de Boisgeloup, die raadsheer in het Parlement van Parijs was geweest.
Mevrouw de Boisgeloup had Terezia en twee jongere broeders in haar hotel op den
Quai d'Anjou met de grootste liefde ontvangen, verrukt over de zeldzame schoonheid
van hare
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nieuwe Spaansche dochter. De lange heer in zwart fluweel was de Prins de Listenay,
een groot vriend der familie de Boisgeloup.
De Markies kon hem niet zien of hem ontmoeten zonder te glimlachen. De
veertigjarige Prins, een zeer ernstig, zeer geleerd naan, die zich gewoonlijk bezig
hield met vertalingen uit het Latijn - Horatius en Terentius - had zulk eene hevige
neiging voor de zeventienjarige Terezia opgevat, dat hij het jonge meisje terstond
zijn fortuin en den titel van Prinses had aangeboden. Maar de Prins de Listenay was
vervelend door de hevigheid van zijn hartstocht. Hij liet Terezia geen oogenblik rust,
zoodat zij ten slotte hem voor de eer bedankte. Intusschen had de Markies de Fontenay
de jonge, mooie Spaansche señora door zijne welbespraaktheid, door zijne
onderhoudende manier van vertellen, geamuseerd. Hij had een jaar lang zijn hof
gemaakt, en was er op meesterlijke wijze in geslaagd, zich als een jong en krachtig
man voor te doen. Madame de Boisgeloup had uit zijn naam aan den Graaf Cabarrus
te Madrid om de hand van Terezia gevraagd - hij wilde van geene conditiën weten.
Van geld mocht niet gerept worden. Daar Madame de Boisgeloup hem steunde, daar
hij zijne zaak met verwonderlijke welsprekendheid bepleitte, daar hij te Parijs een
der schitterendste edellieden was, en Terezia hem zeer gaarne zag, had zij er in
toegestemd op haar zeventiende jaar Markiezin de Fontenay te worden.
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De Prins de Listenay had dezen tegenspoed met wijsgeerigen heldenmoed gedragen.
Maar zijne gadelooze aanbidding voor Terezia was gebleven - hij had alle spijt, alle
jaloezie onderdrukt, alleen om steeds het voorrecht te hebben Terezia te zien. Hij
wilde haar blijven aanbidden met eene adoration perpétuelle - zoo als alleen de
moeder Gods wordt vereerd. Na hun huwelijk hadden Markies en Markiezin de
Fontenay hem zeer gaarne ontvangen - zij lachten om hem, maar altijd, wanneer hij
het gezelschap verlaten had.
De Markies wist, dat de beide dames de Boisgeloup en de Prins de Listenay
omstreeks één uur het voltooide portret zouden komen bewonderen. Hij rekende op
hunne komst, maar verwonderde er zich over, dat er twee onbekende personen op
den achtergrond van het atelier in de bewondering voor het portret schenen te deelen.
Hij keek beiden een oogenblik met scherp onderzoekenden blik aan, maar gevoelde
zich te hoog, om hen langer aan te zien. Madame Le Brun had hem zien binnenkomen.
- ‘Nu zal het spoedig blijken, wie gelijk heeft!’ - riep ze vroolijk uit. - ‘Daar is de
Markies!’
Deze begroette haar, de dames de Boisgeloup en zijne vrouw met jeugdigen zwier,
en drukte den Prins de Listenay de hand met zooveel warmte, alsof zijn rechterarm
geheel vrij was van pijn. Daarop bekeek hij het portret met ongeveinsde belangstelling.
Madame Vigée-Le Brun had niemand toegelaten in haar atelier, voordat haar
kunstwerk voltooid was. Men had al eene
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pooze van gedachten gewisseld - en zweeg nu, om den Markies niet te storen in zijne
beschouwing.
Deze blijft geruimen tijd roerloos staan voor het kunstwerk. De uitdrukking van
zijne trekken is kalm en deftig. Een heel klein glimlachje speelt om zijn mond. Hij
wendt het hoofd af, en zoekt met een vragenden blik de fonkelende oogen zijner
Terezia. Deze beantwoordt dien blik, maar zwijgt als hij. Het gezelschap schijnt in
spanning. De Markies buigt voor de kunstenares, en zegt:
- ‘Een ontzaglijk moeilijk werk, chère madame! Uw portret is een meesterstuk, is
verrukkelijk, maar het origineel....
- ‘Is nog oneindig verrukkelijker!’ - viel de Prins de Listenay kalm en statig in.
De vier dames lachten.
Madame Le Brun kwam snel tusschen beiden, terwijl ze naar den ezel trad.
- ‘Dit is nu het eerste compliment, dat ik mag hooren van de meest bevoegde zijde!
Iedereen had critiek - is het niet zoo, mon Prince?’
De Prins de Listenay wendde zich zeer ceremoniëel tot den Markies, en zei plechtig:
- ‘Ik moet bekennen aanmerkingen te hebben gemaakt. Het portret geeft eene
goede gelijkenis - dit ziet ieder oogenblikkelijk. Maar mevrouw de Markiezin, mon
cher! tart alle penseelen. Giorgione zou haar niet geheel recht hebben gedaan. De
schitterende warme gelaatskleur is niet volkomen getroffen. De
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mond schijnt mij wat te groot, de fonkelende oogen wat te klein - het model gaat
duizendmaal boven de kopie!’
Nu viel de oude mevrouw de Boisgeloup in:
- ‘Dit is al te veel geëischt, vind ik. De Markiezin is geheel en al in het portret....
Maar ik vind haar betooverenden glimlach niet terug! Het geheel is mij wat te serieus.
Terezia verspreidt overal zonneschijn, en dien mis ik in het portret!....’
Madame Le Brun hield zich zeer goed - al klonk dit alles haar niet bijster vleiend.
Zij wendde zich tot Mlle de Boisgeloup, en vroeg:
- ‘Wees zoo goed, Mademoiselle, even uwe meening te herhalen!’
- ‘Het is niet de moeite waard!’ - antwoordde deze met eene beweging, die al de
hooge witte pluimen van haar hoed aan het trillen bracht. - ‘Ik vind Terezia te
kinderlijk, te zacht. Ik mis de Spaansche fierheid van haar nobel hart....’
De Markies werd er verlegen mee. Madame de Fontenay schudde zwijgend het
hoofd, ten teeken, dat zij geen genoegen nam met de critiek. Plotseling vestigde de
Markies de aandacht op de twee vreemden, die groote belangstelling schenen te
koesteren voor alles, wat gezegd werd.
- ‘Madame Le Brun zal mij wel vergunnen even op te merken, dat bij zooveel
verschil van gevoelen het altijd raadzaam is de meening van anderen te raadplegen.
Ik zie daar nog twee personen, die mij geheel onbekend zijn....’
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De kunstenares haalde de schouders op, en zei glimlachend:
- ‘'t Is waar! Ik vergat beiden!’
En op den dichter Ecouchard Le Brun wijzende, ging zij voort:
- ‘Vergun mij, Markies! u bekend te maken met mijn neef, die om zijne
voortreffelijke oden in de republiek der letteren bekend is, als Pindare-Le Brun! Hij
zal tusschen ons beslissen!’
De poëet wantrouwde den ironischen toon van zijne nicht, en, terwijl hij eene
buiging maakte voor het gezelschap, antwoordde hij:
- ‘Ik heb de eer het hooggeachte gezelschap mijne verontschuldiging aan te bieden.
Ma belle nièce weet, dat ik geen tijd te verliezen heb! Men wacht mij in het café Foy
- het betreft den aankoop van eene schilderij....’
De Markies de Fontenay kwam een paar schreden op hem af. Met zeer hoorbare
stem vroeg hij:
- ‘Wil de dichter Le Brun-Pindare mij vergunnen hem een goeden raad te geven?’
- ‘Niets zal mij aangenamer zijn, meneer de Markies!’
- ‘U is dichter, en deelt met alle groote auteurs het gebrek, dat uwe fantazie veel
te rijk is. Meneer Le Brun u wordt niet verwacht in het café Foy; - van schilderijen
kan hier geen sprake zijn, maar u wordt met ongeduld gewacht in het café des
Bains-Chinois, waar over beeldhouwkunst zal gesproken wor-
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den - en eene heel mooie Bacchante veel stof zal geven tot discours!’
Le Brun, gezegd Pindare, deinsde achteruit, terwijl een hoog rood zijne wangen
overstroomde. Hij poogde te vergeefs iets te zeggen, terwijl de Markies, en weldra
het geheele gezelschap, in schaterlachen uitbarstte. Met een woedend gebaar vloog
hij de deur van het atelier uit. Madame Vigée-Le Brun trok snel den Markies ter
zijde, en fluisterde hem iets in het oor. Oogenblikkelijk daarna wendde zij zich tot
het gezelschap, en riep uit:
- ‘Maar nu weet ik nog niet, wat ik moet denken van mijn portret!’
De Markiezin de Fontenay wees op den letterzetter Tallien.
- ‘Het zou, dunkt me, niet kwaad zijn, als we dezen braven borst eens naar zijn
oordeel vroegen!’ - meende zij.
- ‘Vox populi, vox Dei!’ - fluisterde de Prins de Listenay.
Tallien greep naar de muts van grauw papier, die zijn lang golvend zwart hair
bedekte. Hij vestigde zijne sprekende grijze oogen op de Markiezin, en met kwalijk
onderdrukte blijdschap antwoordde hij:
- ‘Ik zal mijn best doen!’
Hij naderde nu zeer vrijmoedig den ezel met het portret. Opnieuw zwegen allen.
Tallien keek eerst een oogenblik naar het schilderij, toen naar Terezia. De mooie
Markiezin vond dien blik vrij onbeschaamd, maar
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zij had om een oordeel gevraagd, en daarenboven, deze kloeke jonkman uit het volk
mishaagde haar niet. Ze was gewoon met allerlei verwaande, witgepoeierde
voornaamheid om te gaan. Hare Spaansche flinkheid zag met medelijden neer op de
verwijfde weekheid der Fransche edelen - en daarom nam ze het voor lief door dien
jonkman uit de drukkerij met blikken vol bewondering en geestdrift te worden
verslonden.
Tallien wendde zich nu tot Madame Le Brun, en zei zeer beslist:
- ‘Het portret is voortreffelijk! Dit kon wel niet anders in deze omstandigheden.
Het eenige, wat nog tot voltooiing der schilderij zou kunnen bijdragen, is, dat er wat
meer schaduw kan vallen op het voorhoofd onder dien prachtigen Rubenshoed. Dan
zouden de oogen met meer effekt uitkomen! En het geheel zal een kunstwerk zijn in
de fijne, voorname manier van Van Dyck, misschien uw meesterstuk, Madame!’
Het gezelschap keek met verbazing naar den eenvoudigen letterzetter, die zoo
goed oordeelde over kunst.
Madame Le Brun reikte hem de hand.
- ‘Dit is volkomen goed gezien, mon ami! Ik volg uw raad, en blijf u zeer dankbaar,
Monsieur Tallien!’
- ‘Ik heb geen recht op dien titel, Madame! Ik verlang niets meer te zijn, dan le
citoyen Tallien!’
En wederom klonk algemeen gelach.
Maar Terezia schonk den jonkman een betooverenden glimlach, en riep bij zijn
vertrek:
‘Au revoir, citoyen Tallien!’
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Hoofdstuk IV.
Storm in huis en daar buiten.
Het is zeer koud te Parijs, den 14 December 1791.
Er ligt sneeuw in de straten en stegen, zoodat het slechte plaveisel niet meer
zichtbaar is. Alleen in het midden der straten bij de rioolsteenen vormen zich donkere,
slijkerige plassen, wanneer de sneeuw wegdooit. Een goed gesloten rijtuig volgt de
rue vieille du Temple, en houdt stand bij het hoekhuis van de rue de Paradis. Daar
verhief zich het hotel Fontenay, ter plaatse, waar nu de Imprimerie Nationale is
gevestigd. Een edelman in een zwaren mantel van grijs laken gehuld, spreekt even
met zijn koetsier, en verdwijnt door de koetspoort. Hij schijnt een goede bekende.
De portier buigt zeer nederig. Een lakei opent een glazen deur, nadat de bezoeker
snel een viertal lage trappen heeft beklommen, en neemt zijn mantel van hem over.
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- ‘Is mevrouw de Markiezin in het salon, Jasmin?’
- ‘Om u te dienen, mon Prince!’
De Prins de Listenay klom eene breede trap op, die naar de eerste verdieping van
het hotel leidde. Hij opende eene hooge, dubbele deur, die hem in het salon bracht.
Dit vertrek was in alle opzichten vorstelijk ingericht. De wanden verdwenen onder
heerlijke gobelins, die met levendige kleuren het bekoorlijk sprookje van Apuleius,
de avonturen van Psyche en Amor, in beeld brachten. Leunstoelen bekleed met
hemelsblauw satijn, divans, tafeltjes, secretaires, consoles met wit marmeren busten,
eene schouw, waarvan de vooruitspringende kap op dunne zuilen van rooskleurig
marmer rustte, en waarin een groot vuur van houtblokken blaakte, kristallen
lichtkronen, en in een der hoeken een clavecimbel naast eene vergulde harp, vielen
terstond in het oog.
Te midden van al deze artistieke weelde lag in een fauteuil, met het blazoen der
Fontenay's aan de hooge rugleuning, de Markiezin, verdiept in de lectuur van een
fraai gebonden boek. Toen ze de deur hoorde opengaan, hief ze het hoofd op, en liet
het boek uit hare handen vallen. De Prins de Listenay snelde haastig toe, en raapte
het op.
Terwijl hij het met eene buiging aan de Markiezin ter hand stelde, las hij den titel:
Aventures du Chevalier de Faublas par Louvet. Terezia legde het op een tafeltje, en
reikte den Prins de hand.
- ‘Goed, dat je komt!’ - fluisterde ze met eene
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kwijnende stem. ‘Ik zit hier weer alleen met mijne doodelijke verveling!’
Schoon het drie uur in den namiddag was, heerschte er zekere schemering in het
salon door de zware gordijnen van hemelsblauw satijn voor de vier hooge ramen met
kleine vierkante ruiten, eigenaardig uitkomend bij den oranjekleurigen gloed, die
van den haard uitstraalde. Er was evenwel licht genoeg om te zien, dat de Markiezin
de Fontenay, nog geen twintig jaar oud, in den vollen luister harer gadelooze
schoonheid schitterde. Zij hield de oogen bijna geheel gesloten, terwijl de Prins hare
hand met den grootsten eerbied aan zijne lippen bracht.
- ‘Breng je nieuws?’ - vroeg ze met dezelfde matte stem.
- ‘Zeker! Er is veel beweging rondom de Tuilerieën. Zijne Majesteit is te een uur
in de Assemblée Législative verschenen en heeft zeer plechtig verzekerd, dat Keizer
Leopold II onze trouwe bondgenoot blijft, maar, dat Zijne Majesteit een schrijven
zal doen richten aan den Keurvorst van Trier, om dezen te vermanen, dat hij aan de
woelingen der uitgeweken Fransche edellieden bij onze grenzen een einde make, op
gevaar van anders als vijand der Fransche monarchie te worden beschouwd!’
Terezia tilde zich op in haar leunstoel.
Ze hief het krijtwit gepoeierde mooie kopje omhoog.
- ‘Niet onaardig gevonden!’ - sprak ze wat vlugger. - ‘Een leger van een paar maal
honderdduizend
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man met eenige goedgezinde generaals, kunnen Zijner Majesteit den materiëelen
steun geven, die zij zoo sterk noodig heeft!’
- ‘Je gelooft dus niet, belle amie! aan den ernst der koninklijke woorden!’
- ‘Arme Koning! Zijne positie wordt dagelijks slechter! Een mooi onderwerp om
over te babbelen met Louis!’
De Prins de Listenay zag met gadelooze vereering naar de jonge vrouw, die voor
hem meer beteekende dan alle koningen en alle koninkrijken der wereld. Hij had een
leunstoel aangeschoven, en zich aan hare zijde geplaatst. Terwijl zij sprak, had hij
even haar fijn handje gegrepen. Uit zijne heldere blauwe oogen straalde een vuur
van bewondering, dat met zijne gewone deftige droogheid een allerzonderlingst
contrast vormde. De Markiezin trok hare hand niet terug, maar viel met een zucht in
haar leunstoel terug.
- ‘En hoe staat het hier, chère amie?’
- ‘Och! Ik kwijn hier weg in dit groote salon, waar ik alle dag Psyche zie liggen
in de armen van Amor. Louis is onuitstaanbaar vervelend. Hij wordt met den dag
onmogelijker. Hij spreekt met eene uitvoerigheid over zijne kwaal, die hij eene
voorbijgaande rheumatische aandoening in de linkerknie noemt, alsof er niets
belangrijkers bestaat in de beide koninkrijken van Frankrijk en Navarre. Hij is geheel
hulpbehoevend - ik laat Jasmin en La Fleur maar in alles met hem omspringen, en
verbied hem in mijn boudoir te komen,
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daar ik den ganschen langen dag niets hoor dan geklaag.... Hij staat mij nauwelijks
toe in mijn rijtuig een bezoek te brengen aan Madame de Boisgeloup! Ieder, die hier
verschijnt, krijgt slecht bescheid. Hij heeft door zijne ruwe woorden mijn vriend
Charles de Lameth op de vlucht gedreven.... de lieve gravin de Lameth komt ook
niet meer.... och, ik word nog ziek van verveling!’
De Prins de Listenay had de schitterende juweelen ringen aan de fijne vingers van
de Markiezin met toenemende aandacht bewonderd. Hij wierp een blik vol angstigen
ootmoed op de betooverende jonge vrouw, en sprak aarzelend:
- ‘Maar ik heb toch dagelijks gepoogd u wat verstrooiing te brengen, chère amie!
Doch ik vrees niet altijd geslaagd te zijn!’
De Markiezin trok hare hand terug, en glimlachte voor het eerst.
- ‘Je bent een uitstekend goed vriend, mon cher Listenay. Je bent eigenlijk veel te
goed, te nederig! Als ik uit mijn humeur ben, durf je me niet tegenspreken - en al de
booze woorden van den Markies verdraag je met engelengeduld. Zulk een vriend te
hebben is een zeldzaam voorrecht!’
Plotseling zagen beiden elkaar verschrikt aan. Op het portaal voor het salon klonken
luide stemmen. Eene ruwe vloek werd gevolgd door een paar kreten van pijn. De
Prins stond op, en snelde naar de deuren van het salon. Doch deze werden al geopend.
De
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Markies de Fontenay, geheel gekleed in een paarsch fluweelen staatsierok met
goudborduursel, de rechterhand geklemd om een rotting, de linkerhand gelegd op
den schouder van een lakei, verscheen in het salon. Er was tijdens de beide verloopen
jaren wijziging gekomen in de uitdrukking zijner gelaatstrekken. Zijne pruik is even
onberispelijk wit als in vroegere dagen, zijne wenkbrauwen zijn koolzwart geverfd,
op zijne wangen bloeit een overmooi rood, maar de oogen zijn ingevallen, de rimpels
aan de ooghoeken veel scherper geworden, zijne houding is gebogen. De linkerknie
is omzwachteld, hij durft nauwelijks den linkervoet bewegen, en komt zeer langzaam
vooruit. Zoodra hij den Prins zag, riep hij:
- ‘Listenay! Help me even! Die vervloekte domoor heeft tegen mijne knie gestooten.
De Satan hale hem!’
De Prins haastte zich, om het werk van den lakei over te nemen, en bracht den
Markies zeer zorgvol naar een leunstoel bij den haard. Uiterst voorzichtig plaatst
deze zich, en legt het linkerbeen op een laag stoeltje, dat bij zijn fauteuil hoort.
- ‘La Fleur wordt dagelijks lomper. Het is niet meer om uit te houden!’ - mompelt
hij.
De Markiezin heft zich vlug van haren zetel op, en nadert den patiënt.
- ‘Hoe gaat het van daag, mon ami?’ - vraagt ze met dien bekenden, zilverreinen
klank harer stem, die dertig jaren later nog het hart van den Graaf de Caraman-Chimay
zou doen trillen.
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- ‘O, veel beter, ma chère! Nog een paar dagen, en ik ben heelemaal beter. Het is die
ellendige La Fleur, die mij zoo veel pijn deed!’
- ‘Ik wil het hopen! 't Is al een paar maanden geleden, dat ik het laatst naar de
opera ging! Je weet wel, dat ik niet van thuiszitten houd.’
- ‘We beleven een zoo allertreurigsten tijd, dat geen Fransch edelman zich in de
opera mag vertoonen. Heeft men bij de opening van de Législative niet voorgesteld
Zijne Majesteit met den titel van “Monsieur” toe te spreken, en is men niet blijven
zitten, toen Zijne Majesteit sprak?’
- ‘Maar, mon ami....’
- ‘Neen, neen. Hier komt geen: “maar, mon ami!” te pas. De Markiezin de Fontenay
heeft verplichtingen te vervullen, die haar rang haar oplegt. In de eerste plaats
onkreukbare trouw aan Zijne Majesteit....’
- ‘De Markies heeft evenzoo verplichtingen! Hij deele geene lessen aan zijne
vrouw uit in het bijzijn van derden!’
- ‘Listenay telt niet mee. Hij is zoo goed als van de familie!’
De woordenwisseling tusschen de echtgenooten was niet met verheffing van stem
uitgesproken. Voor het uiterlijk waren beiden volkomen bedaard, maar er gloeide
eene ingehouden woede in beider hart. De Markies had sedert de eerste aanvallen
van jicht in den linkervoet al zijn levenslust en opgeruimdheid verloren. Hij was er
in vroeger dagen gewoon aan, dat
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men hem hield voor een dertigjarig man. Hij had tot nog toe geloofd, dat hij als een
jong man van dertig jaar kon leven. Vóór zijn huwelijk met Terezia was hij altijd
gezond gebleven, gezond ondanks genot. Maar na zijn echt - nauwelijks een half jaar
later - begonnen kleine kwalen. En juist nu had hij zich zooveel van het leven, zooveel
van de liefde zijner verrukkelijke Terezia voorgesteld. Reeds in 1790 waren de
jichtaanvallen begonnen, nu kwamen ze telkens terug. En met diepe verontwaardiging
had hij ervaren, dat Terezia zich telkens meer terugtrok, naarmate hij ongestelder
werd. Hij vergat zijne eigen booze luimen, hij vergat, dat zijne vrouw maar negentien
jaar oud was. Dat hij tot machteloosheid gedoemd was, dat hij door zijne
kamerdienaars moest gekleed en ontkleed worden, dat zijne Terezia zich zooveel
mogelijk in hare vertrekken opsloot, en zoo min mogelijk in zijn gezelschap vertoefde,
was voor hem eene bloedige beleediging, die hem tot groot nadeel zijner gezondheid
van tijd tot tijd in hevige drift deed losbarsten.
Nog een ander, nog een grievender leed folterde hem. Hij was jaloersch tot
waanzinnig wordens toe. Het denkbeeld, dat vreemde oogen hare weergalooze
schoonheid zouden mogen bewonderen, prikkelde zijne woede dagelijks meer. Hij
wantrouwde alle mannen, zelfs Listenay, van wiens volmaakte loyauteit hij ten
stelligste overtuigd was. Hij eischte, dat de Markiezin de Fontenay niet in het openbaar
verschijnen zou zonder haar man, en kon het nauwelijks toezien, dat zij in een
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rijtuig bezoeken bracht bij hare vrienden. Terezia was hierover ten sterkste gebelgd,
en gevoelde nu bitter berouw, dat de titel van Markiezin haar zoo hoog werd
aangerekend. En, om alles nog moeilijker te maken, kwamen de gebeurtenissen der
Revolutie de hevigste oneenigheden strooien tusschen man en vrouw. De Markies
de Fontenay had als lid der Noblesse zitting genomen in de Assemblée des Etats
généraux, maar geweigerd zitting te nemen in de Constituante. Terezia verried
somtijds hare ingenomenheid met de helden van den dag, met Mirabeau, met
Lafayette, met Bailly.
En zoo werd er eene diepe kloof gegraven tusschen de echtgenooten, die onmogelijk
te dempen bleek.
De orkaan der Revolutie was tusschen beiden doorgegaan, en joeg ze voort in
geheel tegenovergestelde richting.
Terezia kon haar Spaansch bloed niet verloochenen. Ze bewonderde den moed
van Mirabeau. In de beroemde zitting der Etats généraux van 23 Juni 1789 - nadat
de Koning bevolen had, dat de drie standen elk in hunne afzonderlijke zittingzalen
zouden vergaderen, nadat de ceremoniemeester, de Markies de Dreux-Brézé
verschenen was, om de leden van den derden stand, die de zaal niet wilden verlaten,
aan te sporen heen te gaan - trad Mirabeau den verschrikten edelman te gemoet, en
antwoordde met luidklinkende stem: ‘Allez dire à ceux qui vous envoient que nous
sommes ici par la volonté du peuple, et que nous n'en sortirons que par la force des
baïonnettes!’
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Zulk een woord maakte even grooten indruk op het hart der jonge Spaansche vrouw,
als de vermetelheid van een geoefend torero, die met een enkelen degenstoot den
woedenden stier aan zijne voeten doet neerstorten. Zij bewonderde den moed van
Camille Desmoulins, die den 12 Juli 1789, na het aftreden van den populairen minister
Necker, in het Palais-Royal op een tafeltje sprong, en terwijl hij een pistool zwaaide,
luide uitriep: ‘Aux armes! Les Allemands du Champ de Mars entrent ce soir dans
Paris pour égorger les habitants. Arborons une cocarde!’ En hij plukte groene bladen
van de boomen, en versierde er zijn hoed mee, als met de kleur der hoop. Honderden
volgden zijn voorbeeld, honderden en duizenden vloeiden saam op 13 en 14 Juli
1789. Het ontslag aan Necker gegeven, de vijandige houding der gehuurde Duitsche
troepen, die overal met sabelslagen de opgewonden menigte uiteen deden stuiven,
alles prikkelde tot verzet. Eene onweerstaanbare kracht ging uit van de tallooze
massa's, die in den morgen van den 14 Juli het Hotel des Invalides binnendrongen,
die er 24 kanonnen en 30000 geweren, sabels en bajonetten buit maakten. En des
avonds van dien dag was de onneembaar gewaande staatsgevangenis, de Bastille,
ondanks grachten, wallen, bastions en torens, door dezelfde menigte genomen, en
werd het hoofd van den rampzaligen gouverneur, van den Markies de Launay, op
een bajonet door de straten van Parijs gedragen.
De Markies de Fontenay had met de uiterste verbittering dit alles moeten aanzien,
ten hoogste veront-
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waardigd, dat de Koning, te Versailles dag aan dag zijn vermaak zoekend in de jacht,
niet met alle hem ten dienste staande middelen deze wandaden van het gepeupel
onderdrukte. Terezia zweeg - zij durfde hare meening niet zeggen. Zij was
aangegrepen door het groote schouwspel. Zij gaf in stilte haar hart aan de Revolutie.
Na de Octoberdagen van 1789, nadat eene horde van hongerige wijven en
schreeuwende kerels van den Faubourg Saint-Antoine de koninklijke familie, ondanks
alles, had genoodzaakt zich naar Parijs te begeven, trok de Markies de Fontenay zich
geheel terug. Daarop was zijn persoonlijk lijden begonnen. Ieder dag werd de
scheuring tusschen de beide echtgenooten grooter. De Markies wilde het niet
gelooven, dat hij de genegenheid zijner jonge echtgenoote had verloren - hij poogde
zich zelf te beheerschen, en werd door tallooze bittere kwellingen geplaagd. Des
zomers had hij zooveel mogelijk in de parken van zijn heerlijk buitengoed te
Fontenay-aux-Roses genezing gezocht voor zijne kwaal, die naar zijne meening van
voorbijgaanden aard was. Hij noodigde, om Terezia te behagen, vele vrienden uit
zijne eigen wereld. Maar zelfs edellieden, als de drie Graven de Lameth, toonden
zich ingenomen met de gebeurtenissen. Charles de Lameth had, na eene
woordenwisseling met den Hertog de Castries, dezen uitgedaagd, en was in het duel
gewond. Na dit feit was de vriendschap tusschen de drie Graven de Lameth en den
Markies de Fontenay geheel afgebroken, voor Terezia des te onaangenamer, omdat
de echtgenooten
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dezer heeren haar met bijna nog grooter bewondering vereerden dan hare mannen.
Het werd langzamerhand ledig in het buitenverblijf en in het hotel Fontenay.
En nu was juist de oorzaak gekomen tot de grootste tweespalt tusschen de
echtgenooten. De Markies had telkens maanden, dat hij zich volkomen wel gevoelde,
en poogde dan zijn ouden levenslust te toonen, maar hij slaagde er niet in. Terezia
scheen zeer weinig ingenomen met het herleven zijner hoffelijkheden. De oude,
goede verstandhouding bleek moeilijk te herstellen. En sedert in den zomer van 1791
de koninklijke familie gedurende hare avontuurlijke vlucht te Varennes was
aangehouden, verklaarde de Markies, dat hij niet langer in een land wilde blijven,
waar alle eerbied voor het koninklijke huis en den adel met voeten getreden werd.
Hij kondigde zijner vrouw aan, dat zij zouden emigreeren. Zijn fortuin stelde hem
in staat overal elders te leven.
Maar Terezia wilde te Parijs blijven, als getuige van het groote historische drama,
dat voor hare oogen werd afgespeeld. Een vreemd verlangen, om eene rol in dit
drama te vervullen, maakte zich somtijds van haar meester. Het vooruitzicht, in den
vreemde met een ziekelijken, slechtgeluimden echtgenoot te moeten leven, lachte
haar niet aan. Zij verklaarde in Frankrijk te willen blijven - haar tweede vaderland en de Markies, die heimelijk vreesde de laatste resten van hare vroegere genegenheid
te zullen verliezen, gaf voorloopig zuchtend en diep teleurgesteld toe.
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Hoofdstuk V.
Storm bij de Jakobijnen.
Des avonds van denzelfden 14 December 1791, omstreeks acht uur, vertoonden zich
vele citoyens en citoyennes in de rue Saint-Honoré. Het had opgehouden met
sneeuwen. Er woei een felle, koude Oostenwind. Daar de straatverlichting alleen
door olievlammen in groote lantaarns werd aangebracht, viel het niet gemakkelijk
de gelaatstrekken der voorbijgangers te onderscheiden. Dit ondervond een als
fatsoenlijk burger gekleed man, die telkens stilstond, en omkeek. Hij zocht iemand,
die blijkbaar nog niet verschenen was. Uit de rue du Dauphin gekomen, bleef hij
voor het hooge perron der kerk van Saint-Roch heen en weer loopen. Het logge
gevaarte der kerk in den zoogenaamden Jezuïetenstijl van het laatst der zeventiende
eeuw gebouwd, was nauwelijks zichtbaar tegen den grauwen
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winterhemel zonder starren. Alleen, waar de wind een poeder van sneeuw op de
zuilen en kroonlijsten had neergeblazen, verrieden witte lijnen de omtrekken der
kerk.
Niet lang duurde het toeven. Eene gestalte, geheel in een donkeren mantel
verborgen, bleef voor den wachtenden burger stilstaan, en zei:
- ‘Hier ben ik. Heb je lang moeten rondloopen, Tallien?’
- ‘Op het oogenblik hier aangekomen, citoyenne!’
- ‘Het is bij achten! We moeten gaan!’
Ze haastten zich de rue Saint-Honoré in te slaan tot ze bij eene openstaande poort
gekomen waren, waarboven daags de nationale driekleur wapperde. Juist op dit
oogenblik schenen er velen naar diezelfde poort gekomen te zijn. Onder luide
gesprekken drongen telkens aangroeiende scharen naar een binnenplein. In de verte
brandde een lantaarn. Bij het flauwe licht werd men gewaar, dat die lantaarn brandde
voor een zeer eenvoudig kerkgebouw, waarvan het klokketorentje zich in de duisternis
verloor.
Tallien en zijne citoyenne traden niet door de geopende deur der van binnen goed
verlichte kerk, maar wendden zich naar eene zijdeur, waar eveneens een groote
toevloed, meest van vrouwen, zich vertoonde. Daar gekomen sprak Tallien met een
citoyen, die van alle binnentredenden eene toegangskaart vroeg. Na eenige woorden
werd de citoyenne toegelaten.
- ‘Na afloop der vergadering spreken we nader!’ - zei deze.

Jan ten Brink, Madame de Fontenay

58
- ‘Wacht me bij den hoofdingang der kerk!’ - antwoordde Tallien.
De citoyenne volgde eenige vrouwen, die een houten trap bestegen, verlicht door
een lantaarn uit de hoogte, en kwam toen door eene kleine deur in het oostelijk deel
der kerk, waar vroeger het altaar rees. Nu was er eene groote tribune met
omhoogrijzende banken gebouwd, geschikt om honderden en honderden toehoorders
te bevatten. De citoyenne ontdeed zich van haar mantel, dien ze over den linkerarm
wierp, en klom langs de tribunetrappen naar beneden, om op de laagste zitbank het
dichtst bij de daar vergaderde mannen plaats te nemen. De aanwezige mannen en
vrouwen weken met beleefdheid ter zijde in de tribune. Hier en daar fluisterde men:
‘La belle Liégeoise!’ maar het luid gerucht van stemmen in de kerk verdoofde elken
afzonderlijken uitroep. Zij, die ‘la belle Liégeoise’ genoemd werd, zat nu op de
laagste bank der tribune in het volle licht der kaarsen, die overal aan de wanden in
tal van luchters waren bevestigd.
Toen zij zich neerzette, klonken kreten van toejuiching in de kerk. La belle
Liégeoise was eene zeer in het oog vallende jonge vrouw. Hare rijzige gestalte en
slanke leest waren omkleed met eene scharlaken amazone, afgezet met donkerblauw
fluweel en voorzien van een kleinen schoudermantel, eveneens van donkerblauw
fluweel. Een groote grijs vilten hoed met naar boven omgekrulden rand dekte haar
ongemeen bekoorlijk gelaat. Zij was geene schoonheid in streng classieken
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zin. Hare trekken waren niet regelmatig genoeg. Maar de frissche blankheid van haar
wezen, de glinsterende zwarte oogen, de brutale, doch geestig omhoogwippende
neus, en de stroomen wild krullend zwart hair, die om rug en schouders golfden,
schonken haar een eigenaardige schoonheid, haar boven duizenden van door de
natuur bevoorrechte vrouwen onderscheidende.
De talrijke vergadering in de kerk kende haar, en vereerde haar, want haar naam
was Théroigne de Méricourt, en haar leven eene voortdurende toewijding aan alles,
wat met de jongste staatkundige gebeurtenissen in verband stond. Ieder sprak over
haar; men wist allerlei gebeurtenissen uit haar leven te vertellen; maar niemand kon
voor de waarheid zijner meeningen instaan. In een groot aantal der revolutionaire
dagbladen, sedert Mei 1789 ontstaan, werd zij vergood of verguisd, maar eenig zeker
bericht over hare geschiedenis en vroeger leven was nog niet bekend geworden. Zij
was gewoon de zittingen van de Assemblée législative bij te wonen, en des avonds,
als nu, verscheen zij in de vergadering der Jakobijnen-club. Daar het soms moeilijk
was toegangskaarten tot de tribune te krijgen, omdat de bestuurders der club de meest
wettige regelmatigheid in acht namen, had zij zich gewend tot Tallien. En met een
enkel woord wist deze haar telkens eene plaats op de tribune te verschaffen.
Tallien was sedert korten tijd een man van beteekenis geworden. Hij bekleedde
nu het ambt van meesterknecht ter drukkerij van den Moniteur. Hij had Mlle
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Théroigne ontmoet op den 14 Juli 1789 bij de bestorming der Bastille, en sedert bij
alles wat in de straten van Parijs was voorgevallen. Beiden blaakte dezelfde koorts.
Zij wilden heldenrollen vervullen in het groote historische drama, dat de Parijzenaren
in 1789, 1790, 1791, 1792, 1793 en 1794 voor het belangstellend Europa zouden
afspelen. Théroigne had daarbij idealen, Tallien praktische uitkomsten - eer, aanzien,
goud - voor oogen. Hij was al vrij aardig op weg, daar zijne rede, in het najaar van
1791 voor de Jakobijnen uitgesproken, en afzonderlijk verschenen onder den titel:
Discours prononcé aux Jacobins sur les causes de la Révolution, hem zoozeer naar
den voorgrond had gedreven, dat er een plan gevormd was door de hoofden der
Jakobijnen, om hem redacteur te maken van een dagblad, dat onder den titel L'Ami
des Citoyens op kosten der club zou verschijnen.
Het was nu over achten. De zitting der Jakobijnen-club zou beginnen. De kerk,
waarin Tallien zijne geestverwante gebracht had, was de kerk van het nu ontruimde
en verlaten klooster der Jakobijnen. In 1789 was te Versailles, na het openen der
vergadering des Etats Généraux eene club van leden uit den Tiers-Etat ontstaan, die
zich noemden: Les amis de la Constitution. Toen het grauw in het begin van October
de koninklijke familie uit Versailles naar Parijs dreef, ging de Assemblée eveneens
naar Parijs, en vergaderde de club van Les amis de la Constitution voorloopig in de
eetzaal van het klooster der Jakobijnen in de rue Saint-
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Honoré. Daar de club al zeer spoedig in ledental toenam, werd de eetzaal te klein,
en gingen de Amis de la Constitution naar den zolder der kerk, waar de boekerij der
kloosterbroeders onder dak was gebracht. De uitbreiding der club, de belangstelling
in hare discussiën, klom gedurig. Na de gebeurtenissen van 1789 wilde ieder aan
politiek doen, over politiek lezen, over politiek spreken. Van daar de menigte der
nieuw opkomende dagbladen, de stichting van politieke clubs. Ieder wilde zijn
gevoelen uitspreken, voorstellen doen, moties indienen.
Het doel der zittingen van de club der Amis de la Constitution was doodeenvoudig,
en in hun reglement omschreven als volgt: ‘L'Objet de la Société est de discuter
d'avance les questions, qui doivent être décidés par l'assemblée nationale, et de
correspondre avec les sociétés du même genre, qui pourraient se former dans le
royaume.’ Te Parijs werden de Amis de la Constitution kortweg les Jacobins genoemd
naar hun zittingslokaal, en weldra volgde men in de departementen hun voorbeeld.
In Augustus 1791 bestonden er in Frankrijk al 400 Jakobijnen-clubs, welk getal in
1792 verdriedubbeld zou worden.
Binnen korten tijd vormden zij een imperium in imperio, een officieus
gouvernement, soms veel invloedrijker dan het uitvoerend bewind zelf. De leden der
Parijsche Jakobijnen-club behoefden geene leden der wetgevende vergadering te
zijn. Ieder, die door twee leden werd voorgesteld, en door de meerderheid was
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aangenomen, kon als lid optreden. Men ontving eene kaart met zijn naam, die men
verplicht was gedurende de zitting in het knoopsgat te dragen. Daar het getal der
leden altijd toenam, en de Jakobijnsche monniken het klooster hadden verlaten, hield
men sedert den 29 Mei 1791 de vergaderingen in de kerk zelve.
En daar vergaderde nu op 14 December 1791 de club met het zeer gewichtig doel
over de gebeurtenissen van den dag te spreken. Het kerkgebouw was een groot
langwerpig vierkant. Er waren houten banken, zeer hoog omhoogrijzend langs de
wanden, voor de talrijke leden aangebracht. De tribunen voor het publiek verrezen
tegenover den hoofdingang. De zoldering bestond uit een tonvormig houten dak. De
verwarming werd verkregen door twee cylindervormige ijzeren kachels, waaruit
smalle ijzeren pijpen naar het dak stegen, om met een elleboog een uitweg te vinden
door eene der dakopeningen. Aan den eenen zijwand was eene verhooging getimmerd
voor de tafel van het bestuur en den fauteuil van den voorzitter. Boven het hoofd van
den voorzitter stonden op een soort van boekenkast de busten van Jean Jacques en
van Mirabeau. Tegenover de bestuurstafel verrees de tribune der sprekers. Naast die
tribune hing even als in de Wetgevende Vergadering het tableau, vermeldende: La
déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Op dit oogenblik is de toevloed van leden buitengewoon groot. Alle plaatsen zijn
ingenomen. Het gerucht der elkander begroetende leden, de luide gesprek-
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ken worden eindelijk gestoord door de schel van den voorzitter, Camille Desmoulins,
den held van 14 Juli 1789 - klein, slank, zenuwachtig, met onrustig rollende zwarte
oogen. De Jakobijnen waren zeer ontroerd door het voorgevallene van dien morgen
in de Assemblée législative. De verklaring van Louis XVI, dat de Keizer van
Oostenrijk een trouw bondgenoot zou blijven, maar dat den Keurvorst van Trier zou
worden aangezegd ten spoedigste een eind te maken aan de woelingen der Fransche
émigrés op zijn grondgebied, werd zeer verschillend beoordeeld. Daarenboven, de
minister Narbonne had verklaard, dat hij instaat was binnen eene maand 150000 man
op de been te brengen, die in drie legers zouden verdeeld worden onder de
maarschalken Luckner en Rochambeau en den generaal Lafayette. Vooral de naam
van den laatste had veel van zijn goeden klank verloren door de slachting in het
Champ de Mars op 17 Juli 1791.
Camille Desmoulins moest vrij lang luiden met zijne bel, voordat er stilte ontstond.
Toen gaf hij het woord aan den burger Biauzat, vroeger lid der Constituante, die nu
van de tribune tot kalmte aanmaande. Men moest nu, meende deze, den Koning zijn
volkomen vertrouwen schenken, en de club der Jakobijnen moest zich onthouden
eenig advies uit te brengen, nu een oorlog aanstaande was. Terstond daarop beklom
Robespierre het spreekgestoelte. Hij verscheen, als altijd, zeer net gekleed met een
zwarten rok, voorzien van zeer groote glinsterende stalen knoopen. Zijne pruik
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was krijtwit gepoeierd, zijn jabot met een fijn kantje geboord. Zoodra zijne heldere,
doordringende stem werd vernomen, heerschte volkomen stilte.
- ‘Niet alzoo, mijne vrienden!’ - begon hij. - ‘De verklaring des Konings moet wel
degelijk een onderwerp onzer beraadslagingen uitmaken. Het vraagstuk van oorlog
of vrede mag niet alleen door de regeering van een constitutioneelen staat worden
beslist. Ieder staatsburger heeft hier recht van spreken. Een vrij volk moet deze
levensquaestie in het openbaar behandelen. Het geldt hier niet de vraag of er
vertrouwen aan den Koning moet geschonken worden, maar wel degelijk het veel
hoogere belang, of het vrije volk zijne stem zal uitbrengen in zake van oorlog of
vrede. Ik stel voor de beraadslaging over dit onderwerp voort te zetten!’
Van eene der hoogste banken klonk met eene donderende stem:
- ‘Voortgaan! Ik ondersteun het voorstel van den burger Robespierre!’
Een algemeen handgeklap bevestigde het gevoelen van beide laatste sprekers.
De luide stem kwam uit den mond van een der meest bekende leiders der
revolutionnaire beweging - Danton.
Maar nu verscheen in de tribune der redenaars een slank jonkman met ongepoeierde
lange zwarte hairen en een fijnbesneden gelaat - de leider der Girondijnen van de
Assemblée législative, Brissot.
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- ‘Burgers!’ - begon deze. - ‘Ik moet het den vorigen spreker toegeven, dat het
vraagstuk van oorlog of vrede door ieder vrij staatsburger dient overwogen te worden.
De regeering moet weten, hoe de meerderheid der kiezers denkt. En daarom juist
moet in deze vergadering duidelijk uitgesproken worden, wat wij willen. Mijn advies
zou zijn, dat de minister Narbonne moet gesteund worden door de vertegenwoordigers
des volks. De oorlog tegen de Keurvorsten van Trier en van Mainz is noodzakelijk
geworden, omdat beiden de complotten der émigrés in het openbaar begunstigen. Ik
zeg u, onze grootste vijand intrigeert te Coblentz....’
Er ging een luid gejuich op uit de tribunes. Théroigne de Méricourt riep met luider
stem: ‘Bravo!’ en werd gevolgd door allen, die in hare nabijheid zaten.
Brissot vervolgde met groote geestdrift:
- ‘Als ge met mij den oorlog wilt, dan is het uw plicht de uitvoerende macht te
steunen! De tijd tot handelen is gekomen.’
En terwijl Brissot onder hernieuwd gejuich de spreekplaats verliet, verscheen
Robespierre er voor de tweede maal, terwijl wederom plotseling stilte heerschte. De
uitdrukking zijner trekken was veranderd, zijne stem klonk doordringender, toen hij
aanhief:
- ‘De oorlog! Dit eischt het Hof, dit eischt het ministerie! Dit wenschen vele goede
burgers, meer geneigd aan hunne vaderlandslievende geestdrift gehoor te geven, dan
na te denken over de geheime plannen der hovelingen. Ik wil ook oorlog, een oorlog
in het
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belang van ons volk - een oorlog tegen onze binnenlandsche vijanden, later zullen
we met de buitenlandsche afrekenen. Neen, onze gevaarlijkste vijanden schuilen niet
in Coblentz, ze zijn hier - in de kabinetten onzer ministers, in de salons van den
hofadel. Eene regeering, die onbezorgd, die de coeur léger zich waagt aan een oorlog,
is het alleen om uitbreiding van haar gezag te doen....’
- ‘Dat ontken ik!’ - riep eene luide vrouwenstem. Het was Théroigne, die de
woorden van Robespierre met wrevel had aangehoord. Onmiddellijk klonk de schel
van den voorzitter. Er heerschte terstond weder volkomen stilte.
- ‘Bovendien,’ - ging Robespierre zeer kalm voort, - ‘een oorlog is in het algemeen
schadelijk voor de ontwikkeling der volksvrijheden, uitputtend voor de financiën
van den staat. Gedurende een oorlog wordt de algemeene aandacht gevestigd op de
krijgsgebeurtenissen! Generaals en ministers winnen dagelijks aan invloed. De
geschiedenis bewijst het met de voorbeelden van Caesar en Cromwell! En wie
verklaren zich nu het meest voor dezen oorlog? Het zijn de vrienden der ministers,
de journalisten, die door het Hof worden gesteund. Is het niet billijk in zulk een staat
van zaken een heilzaam wantrouwen te koesteren? Is het raadzaam een oorlog te
voeren tegen buitenlandsche vijanden, als in het vaderland zelf complotten gesmeed
worden tegen de constitutie? Het grootste gevaar is niet te Coblentz - het grootste
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gevaar is in ons midden, schuilt in de Tuilerieën. Daarom mag de oorlog op dit
oogenblik niet verklaard worden. En bovendien, men is niet gereed. De nationale
garde moet beter gewapend worden - al gaf men het volk alleen maar pieken. Het
volk begeert geen oorlog te voeren - en de vertegenwoordigers des volks dienen wel
toe te zien, dat zij niet afwijken van den zoo duidelijk uitgedrukten volkswensch!’
Luide toejuichingen klonken van de banken der Jakobijnen. Op de tribune scheen
minder tevredenheid te heerschen.
Tallien had het woord gevraagd, en verscheen in het spreekgestoelte. De
uitdrukking van zijne regelmatige trekken was op dit oogenblik zeer levendig. Zijne
grijze oogen fonkelden van ontroering. Hij schudde de lange donkerbruine hairen
met eene trotsche beweging van het hoofd langs hals en schouders.
- ‘Burgers, broeders!’ - klonk het met heldere, trillende stem. - ‘Ik behoor tot
degenen, die het talent en de welsprekendheid van den burger Robespierre
bewonderen. Maar nu moet ik waarschuwen tegen zijn advies. Het wantrouwen tegen
het hoofd van den staat en zijne ministers kan te ver gaan. We weten allen, dat de
Europeesche mogendheden de gebeurtenissen onzer gezegende revolutie met afkeer
gadeslaan. Het is met zekerheid aan te nemen, dat ons dierbaar Frankrijk in een
oorlog zal gewikkeld worden. Zoodra er van oorlog sprake is, moeten Franschen van
alle richtingen schouder aan schouder

Jan ten Brink, Madame de Fontenay

68
staan. En het is juist zeer pijnlijk voor onze patriottische harten te weten, dat de
uitgeweken Fransche adel alle krachten inspant, om de wapenen der Duitsche vorsten
tegen onze grenzen te richten. Onze bitterste vijand schuilt dus wel degelijk te
Coblentz....’
Daverend werd gejuicht op de tribunes.
- ‘Weg met Coblentz!’ - schreeuwde de schelle stem van Théroigne de Méricourt.
De Voorzitter poogde door luid schellen de tribune tot zwijgen te brengen.
- ‘Ik vraag het woord!’ - gilde Théroigne.
Een algemeen gelach volgde op de banken der Jakobijnen.
‘Ik vraag het woord!’ - herhaalde Théroigne. - ‘Ik heb de Bastille helpen nemen
- ik heb recht van spreken!’
Het gelach werd luider - en voegde zich bij een oorverdoovend geraas van stemmen
in de zaal en op de tribunes. Tallien verliet het spreekgestoelte - hij wilde Théroigne
tot andere gedachten brengen. Maar deze ergerde zich aan het lachen. Ze stond op,
sprong vlug over de balustrade, en stond plotseling te midden der Jakobijnen.
Er volgde een tooneel van onbeschrijflijke verwarring. Vele leden der club snelden
toe, om haar te bewegen naar hare plaats terug te keeren. Maar zij bleef bij haar
voornemen, en riep steeds luider: ‘Ik vraag het woord! Ik vraag het woord!’ Niemand
kon haar
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tegenhouden. Zij stiet de mannen terug, die haar in den weg traden. Zij klom op de
tribune der redenaars, en overschreeuwde het ontzettend geraas met de woorden:
- ‘Ik heb het recht hier te spreken! Weg met Coblentz!’
Maar Camille Desmoulins, wetende, dat de Jakobijnen het niet zouden dulden,
dat eene vrouw, die geen lid was hunner club, het woord zou voeren in hunne zitting,
stond op, en greep zijn hoed, ten teeken dat de vergadering gesloten werd.
Te midden van het oorverdoovend geraas klom Tallien op het spreekgestoelte, en
riep haar toe:
- ‘Ga met mij mee, Théroigne! Ik zal zorgen, dat niemand u beleedigt.’
Théroigne wierp Tallien haar mantel toe, greep een der pistolen uit haar gordel
van wit leder, en verliet de kerk te midden van gelach, geraas en geschreeuw, op den
voet gevolgd door Tallien.
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Hoofdstuk VI.
Rue de Tournon, nummer 77.
Omstreeks half tien des nachts na diezelfde stormachtige vergadering der Jakobijnen
bevonden zich Tallien en la belle Liégeoise vóór het hoekhuis van de rue de Tournon,
nummer 77, waar deze straat gekruist wordt door de breede rue de Vaugirard in de
nabijheid van het Palais du Luxembourg, op den linkeroever der Seine.
Beiden hadden den langen weg van de rue Saint-Honoré bijna geheel zwijgend
afgelegd. Théroigne was zeer verontwaardigd, zij wilde niet begrijpen, dat in de club
der Jakobijnen alleen mocht gesproken worden door de leden. Tallien poogde te
vergeefs haar dit eenvoudig feit te verklaren. Sedert de verovering der Bastille was
alles geoorloofd, meende zij. Welke beteekenis was er te hechten aan het woord:
Vrijheid, als
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aan eene vrouw niet dezelfde rechten toegekend werden, die men den mannen gegeven
had in de Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen.
Tallien was verlegen met het geval. Beiden haastten zich vooruit door de glibberige
besneeuwde straten, over den Pont au Change, voorbij het Paleis van Justitie, over
den Pont Saint-Michel naar de rue de Tournon. De oostenwind blies hun zeer fel in
't gelaat. Théroigne dook geheel weg in haar wijden mantel, en sprak niet meer. Toen
zij bij het huis waren gekomen, waarvan Théroigne een viertal vertrekken op de
tweede verdieping bewoonde, snelde zij Tallien vooruit. Bij de tweede verdieping
aangekomen, vond deze haar ontdaan van hoed en mantel in de deuropening van
haar salon, terwijl eene bejaarde vrouw, opmerkelijk door een schilderachtig
boerinnenkostuum, de kaarsen van een kroonluchter aanstak.
- ‘Kom binnen in mijn eenvoudig kluisje, mon ami! Laat ons eens ernstig samen
spreken! Mijne brave Manon heeft gezorgd, dat het vuur brandt in den haard, en dat
de kaarsen zijn aangestoken!’
Tallien trad in een eenvoudig, maar fatsoenlijk gestoffeerd vertrek. De wanden
waren met ouderwetsch goudleer behangen; onder den kroonluchter stond eene ronde
tafel van mahoniehout, daarbij eene stijve, ongemakkelijke sofa, bekleed met zwart
trijp. Ouderwetsche stoelen met ronde rugleuningen waren hier en daar door de kamer
verspreid. De vlammende houtblokken op den haard verspreidden eene voldoende
warmte.
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De oude bediende, als boerin gekleed, had zich spoedig verwijderd, na een blik van
vriendelijke verstandhouding met Théroigne te hebben gewisseld. Zoodra ze de deur
gesloten had, greep deze Tallien bij de hand, en voerde hem naar de sofa.
- ‘Ga hier zitten, Tallien! Ik wil niet meer over de Jakobijnen spreken. Bij de
Cordeliers mag ik van tijd tot tijd iets in het midden brengen - maar genoeg, genoeg....
Heb-je den tijd om wat te praten?’
- ‘Natuurlijk. Het is mij eene groote onderscheiding hier ontvangen te mogen
worden....’
- ‘Tallien.... geene complimenten! Ik duld ze niet!’
Ze had haar schoudermanteltje van blauw fluweel, haren gordel en hare pistolen
afgelegd, en stond vóór de sofa in hare roode amazone. Het kwam nu duidelijk uit,
dat hare rijzige figuur volmaakt harmonisch was ontwikkeld. Zonder hoed, het lange,
natuurlijk krullende zwarte hair over schouders en rug golvend, werd de uitdrukking
van haar gelaat veel zachter, bijna kinderlijk. Toen ze de laatste woorden sprak,
scheen er een straal van toorn uit de groote zwarte oogen te fonkelen.
Tallien zag verschrikt op.
- ‘Ik heb geen compliment bedoeld!’ - zei hij met zachte stem. - ‘Ik bedoel het in
vollen ernst. Sedert 14 Juli 1789 heb ik u telkens op mijn weg ontmoet, en heb ik
uw fieren moed bewonderd, Théroigne! Ik ken niemand onder de mannen van onzen
kring, die in vermetelheid je nabij komt, als alleen Danton. We
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stemmen geheel met elkaar overeen in al onze wenschen voor de toekomst. Ik acht
en vereer je, of je mijn broeder en mijn beste kameraad waart.’
Théroigne reikte hem hare hand.
- ‘Pardon, mon ami! Ik ben nog wat uit mijn humeur over dat tooneel van zooeven.
En daarenboven ik heb zeer vele onaangename ervaringen gehad. Alle jonge mannen,
die mij te Parijs hebben toegesproken, beginnen met de lafste vleierijen. Ik leg ze
onmiddellijk het zwijgen op. Ik behoor niet tot die vrouwen, aan wie men het hof
maakt. Het leven is mij te ernstig! Ik wil mij niet met dergelijke futiliteiten inlaten.
Ik weet, wat de vurigste betuigingen van liefde waard zijn....’
Ze zweeg plotseling, terwijl eene hevige gramschap opnieuw uit hare donkere
oogen straalde. Ze nam plaats op de sofa naast Tallien, en verzonk in eene diepe
mijmering....
- ‘Onze jonge Parijzenaars meenen, dat iedere mooie jonge vrouw moet gehuldigd
worden met eene reeks van hoffelijke volzinnen, die ze uit een heroïschen roman of
uit een herdersverhaal hebben overgenomen....’
- ‘En daarom verbied ik die lafbekken mij te naderen.... Ik vrees, dat ik mij veel
vijanden zal maken!’
- ‘Maar je zult ook vele serieuze vrienden winnen, die, omdat ze je hoogachten
en vereeren, je zullen verdedigen tegen elken aanval!’
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- ‘Och, ik heb niet veel vrienden hier. De boekverkooper Momoro, met Madame
Momoro, beiden mij prijzend om mijne daden. De magere, gele Madame Momoro
benijdt mij, omdat ik den 14 Juli vóór de Bastille stond, omdat ik op 5 en 6 October
de vrouwen naar het koninklijk paleis heb gebracht te Versailles; omdat ik door mijne
revolutionnaire woorden vele soldaten van het régiment de Flandre bewoog de zijde
des konings te verlaten. Dan zie ik hier Camille Desmoulins en zijne Lucille en den
ouden Romme, die soms met een zijner leerlingen, een Rus, Graaf Strogonoff,
verschijnt. Deze laatste zal wel niet weer terugkomen. De vorige reis fluisterde hij
mij in het oor, dat ik eene “goddelijke taille” bezat - ik heb hem toen op zeer luiden
toon verboden tot mij in fluisterenden toon te spreken!’
Tallien zag haar met bewondering aan.
Hij dacht, dat zij in hare mannelijke kloekheid de beste incarnatie was van den
geest der Revolutie. Théroigne, verheven boven alle vrouwelijke zwakheid, elk galant
man oogenblikkelijk bestraffend, de triumf der revolutionnaire denkbeelden boven
alle goederen en genietingen dezer wereld plaatsend, Théroigne scheen hem de
levende Genius der omwenteling.
Hij vroeg na eenig zwijgen:
- ‘Maar, chère amie! Gaat je fierheid niet wat heel ver! Graaf Strogonoff is een
groot vriend onzer natie en onzer denkbeelden!’
Théroigne schudde driftig het hoofd, zoodat de wild
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krullende, golvende lokken gelaat en zwellenden boezem bedekten. Maar snel wierp
ze het rijke hair naar de schouders terug, en antwoordde ze levendig.
- ‘Neen Tallien! Ik kan niet anders! Mijn grootste grief is, dat sommige lieden hier
te Parijs me niet genoeg au serieux nemen. Dat gelach bij de Jakobijnen daar even
deed mij bittere pijn. De menschen kennen mij niet - en vertellen elkander allerlei
dwaasheden over mij, over mijn leven.... En, o dat er goddelooze schelmen bestaan,
die, zonder mij ooit ontmoet te hebben, de verachtelijkste lasteringen tegen mij
uitbraken...’
Ze sprong van de sofa, en beide vuisten ballende, riep zij met vonkenschietende
oogen:
- ‘Als ik ooit Suleau ontmoet, jaag ik hem een kogel door de hersenen. Tot nog
toe zocht ik hem te vergeefs - maar ik zal hem vinden, en dan slaat zijn laatste uur....’
Hevig hijgde haar boezem; twee dikke tranen biggelden over hare wangen. Met
de handen voor de oogen zat ze weer op de sofa ter neer. Tallien was diep getroffen
door de ontzettende uitbarsting van haar hartstocht. Als de wildschoone Furie der
wraak zat ze naast hem, nu kinderlijk nederig schreiende over de onverdiende
beleedigingen haar aangedaan....
Inderdaad had Suleau, die men den Marat der aristocratie noemde, zoowel in de
Acte des Apôtres als later in zijn Journal de Suleau Théroigne op het hevigst
beleedigd, gelijk hij alle voorstanders der Revolutie beleedigde. Hij haatte de
Revolutie, en poogde haar
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bespottelijk te maken. Omtrent Théroigne had hij eene zeer krenkende aardigheid
bedacht - hij sprak van haar telkens al maitresse van den ‘député Populus’ - hiermede
haar diep in hare eer en eerbaarheid aantastende. Zij had pogingen in het werk gesteld
hem uit te dagen, maar hij verborg zich, en liet haar sedert eenigen tijd met rust.
Tallien begreep volkomen de bitterheid van hare smart. Hij greep zacht hare
rechterhand, en zei:
- ‘Schrei niet, Théroigne! De schoft is het niet waard! Wij allen kennen je - we
weten, hoe edel en fier je leven is!
Théroigne zag op met een blik vol haat en toorn.
- ‘De ellendeling heeft allerlei uit de lucht gegrepen leugens van mij verteld.
Volgens Suleau ben ik de maitresse geweest van een Luiksch edelman. Gelogen!
Volgens Suleau ben ik naar Engeland gevlucht, om daar de maitresse te worden van
den Prins van Wales! Gelogen! Volgens Suleau ben ik door den Hertog van Orleans
geschaakt uit Londen, en naar het Palais Royal overgebracht. Gelogen! Ik ben nooit
in Engeland geweest, ik heb den Hertog van Orleans nimmer gesproken!’
Plotseling rees zij van de sofa, en twee vingers van de rechterhand omhoogstekend,
riep zij luide:
- ‘Ik zweer, dat ik nooit de maitresse geweest ben van wien ook! Ik zweer, dat ik
mijne liefde nooit aan eenig man heb geschonken, omdat de eerste, die mij van liefde
sprak, een laaghartig bedrieger was! Ik
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zweer, dat ik Suleau zal vermoorden, zoodra ik hem in het oog krijg!’
Een gevoel van groote sympathie en groote bewondering sprak uit Tallien's
levendige grijze oogen, toen hij met geestdrift uitriep:
- ‘Voor mij was die eed overbodig, ma chère amie! Je bent voor mij de reine,
jonkvrouwelijke incarnatie van den vrijheidsgeest onzer Revolutie - de Jeanne d'Arc
van Juli en October 1789 - Nôtre Dame de la Bastille!’
Van kinderlijke blijdschap tintelden de mooie zwarte oogen der jonge vrouw. Met
gadelooze dankbaarheid drukte ze Tallien zwijgend de beide handen, terwijl een
purpen blos hare wangen overstroomde.
Er werd aan de deur getikt.
Manon, de oude huishoudster, keek even in de kamer en vroeg:
- ‘Mademoiselle Terwagne! Zal ik u de thee brengen?’
- ‘Heel goed, Manon! Geef thee voor ons beiden.’
Manon kwam bijna oogenblikkelijk terug met twee groote koppen dampende thee,
een karaf met eau-de-vie d'Orléans en twee likeurglazen, alles zeer net bijeengeschikt
op een presenteerblad, prijkende met rood-wit-blauwe strepen, te midden van welke
een speer, gekroond door eene purperen vrijheidmuts, en geflankeerd door twee
Romeinsche bijlbundels, die met linten der drie nationale kleuren waren omkranst.
Vroolijk glimlachend bood Théroigne Tallien thee aan,
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en sprak met haar hoogst eigenaardig Luikerwaalsch accent:
- ‘Nu is de geheele indruk van de Jakobijnen weg! Nu ben ik geheel gerust gesteld,
grace a vous, mon ami!’
Tallien had eene pooze gezwegen, en vroeg plotseling:
- ‘Ik hoorde je daar zooeven zeggen, dat de man, die je het eerst van liefde sprak,
een bedrieger was. Ik stel veel belang in je, Théroigne! Waar en wanneer heb je die
treurige ondervinding opgedaan?’
- ‘O, dat is meer dan tien jaren geleden, Tallien! Je beschouwt me als je beste
kameraad! Ik zal je alles vertellen, alles, wat niemand hier weet! Maar ze mogen het
allen weten - je moogt het gerust aan anderen zeggen. Je zult zien, dat ik volkomen
de waarheid sprak!’
Théroigne dronk eerst zwijgend hare thee - en begon toen met eene stem, waarin
groote ontroering trilde:
- ‘Ik ben nu negen en twintig jaar oud, want ik werd in 1762 geboren. Mijn vader
heette Jean Terwagne - en daarom noemt mijne trouwe Manon mij altijd Mademoiselle
Terwagne. Hij bezat eene groote hoeve met uitgestrekte landerijen in de nabijheid
van Marcourt aan de Ourthe in Luxemburg. Hier te Parijs heeft men mij Mademoiselle
Thérouenne, eindelijk Mademoiselle Théroigne de Méricourt genoemd. Mijn naam
is Anne Joséphine - ik geloof niet, dat iemand te Parijs dit weet. Mijn vader was een
vermogend man, van een zeer zacht, al te toegevend karakter. Mijne moeder
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heb ik vroeg verloren - zij liet mij een deel van haar vermogen na - zoodat ik het
vooruitzicht had onafhankelijk te kunnen leven. Als klein meisje werd ik trouw
verzorgd door mijne voortreffelijke Manon, die mij als eene moeder liefhad, en sedert
mij nooit heeft willen verlaten. Toen ik zes jaar oud was, vertrok ik naar het klooster
van Robermont, omdat de Supérieure eene zuster van mijne overleden moeder was.
Tien lange eentonige jaren heb ik in dat klooster doorgebracht. Ik leerde er mijne
belijdenis, leerde er vloeiend Fransch en Duitsch spreken, verder wat handwerken
en wat muziek. Ik heb heel wat boeken gelezen, strenge boeken over Grieksche en
Romeinsche geschiedenis - maar toonde weinig neiging om den sluier aan te nemen,
zooals mijne tante, de Supérieure mij ried!’
Tallien glimlachte snel.
- ‘Jonge meisjes met eenig fortuin worden altijd hoog geacht bij de réligieuses!’
- mompelde hij.
- ‘Mijne tante vreesde voor mij, zoodra ik in de gewone wereld zou zijn
teruggekeerd, want ik was trotsch, opvliegend en hartstochtelijk. Maar ik liet mij
niet bewegen, en keerde op mijn zestiende jaar naar mijn vader te Marcourt terug.
Deze was al eenige jaren hertrouwd met de veertigjarige dochter van een armen
pachter, die mijn goedhartigen vader op eene listige, sluwe wijze tot een huwelijk
had gedwongen. Deze stiefmoeder was een ware ramp voor mij. Zij was koket,
heerschzuchtig en door en door valsch. Van het begin af leefden wij op een voet van
oorlog tot groot verdriet van mijn
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armen vader, die zeer veel van mij hield, en nu de booze luimen zijner tweede vrouw
moest verdragen. Sedert ik te Marcourt was teruggekomen, bleek het mij, dat ik er
goed uitzag. Al de mannen, ouden en jongen, vertelden het mij dagelijks. Ik hoorde
het gaarne, maar bleef geheel onbewogen. Bij gelegenheid van jaarmarkten of andere
plaatselijke feesten, als ik met mijn vader en stiefmoeder in eene zaal verscheen,
waar muziek gemaakt of gedanst werd, waren aller oogen vol bewondering op mij
gevestigd. De jongelieden van hooger of lager stand zwermden om mij heen,
fluisterden mij allerlei vleierijen in de ooren, bedelden om één glimlach, smeekten
om een handdruk. Ik was vroolijk, levenslustig, en lachtte ze allen hartelijk uit.
Marianne Delâtre, mijne stiefmoeder, zag dit alles met verknepen nijd. Ze meende,
dat ze mij ver overtrof in schoonheid, en waande elke hulde mij gebracht, aan haar
ontstolen....’
Théroigne fronste de zware zwarte wenkbrauwen, en balde de vuist. Ze bleef een
oogenblik zwijgen. Tallien zag haar vragend aan. Terstond hernam zij glimlachend:
- ‘Pardon, mon ami! Het is de oude boosheid, die mij weer naar de keel welt maar ik ga voort. Marianne Delâtre maakte mij thuis het leven zoo onaangenaam
mogelijk. En nu greep iets plaats, dat over mijn volgend leven zou beslissen. Het
geschiedde in het najaar van 1779 des namiddags te vier uren ongeveer. - Het was
een heerlijke dag vol
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gouden zonneschijn. Ik bevond ik mij in onzen boomgaard achter de hoeve van mijn
vader. Die boomgaard was afgesloten door eene hoogopgaande heg van doornige
struiken. Langs deze heg liep een smal voetpad. Ik hield mij bezig eenige mooie rijpe
peren te plukken, toen ik eene luide stem hoorde, die haastig riep: “Mademoiselle!
mademoiselle!” Ik keek op, en zag een jongmensch, als edelman gekleed, in een
groenen jachtrok, een geweer aan een draagband over den schouder torsende, gevolgd
van blaffende honden en twee knechts. Ik liep naar de heg, waar hij achter stond, en
vroeg hem wat hij verlangde. Hij antwoordde: “Ik ben de Chevalier de Bomal, op
de vossenjacht sedert den vroegen morgen. Ik heb den heelen dag gedwaald in het
woud van Bovigny - en ben zeer ongelukkig geweest. De eenige vos, dien wij op het
spoor kwamen, verdween in dichte struiken, gevolgd door mijn besten jachthond.
Wij hebben noch den een, noch den ander kunnen terugvinden. Maar ik geloof stellig,
dat de vos naar dezen kant gevlucht is. Heeft u misschien een grooten bruinen
jachthond met lange ooren en eene witte vlek boven op den kop hier zien
voorbijrennen?” Ik antwoordde ontkennend. Hij nam den kleinen met goud geboorden
steek af - wischte zijn rood brandend voorhoofd af, en zuchtte. - “Mademoiselle!” ging hij voort - “onze veldflesschen zijn leeg. Ik ben geheel afgemat. Zou ik u om
een glas koel water mogen vragen?” Ik lachte vroolijk, en verzocht hem mij langs
de heg te volgen. Zoo kwamen
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wij bij onze hoeve, en noodigde ik hem binnen te komen. Ik bracht hem in het groote
vertrek, waar eigenlijk de keuken was, en mijn vader met mijne stiefmoeder en heel
ons personeel - vijf knechts en drie meiden - den maaltijd gebruikten. Marianne
Delâtre was alleen aanwezig. - “Maman!” - zeide ik, - “hier is de Chevalier de Bomal
- een vossenjager, die om een glas water vraagt!” Daar de jonge edelman er zeer
gunstig en voornaam uitzag, putte mijne stiefmoeder zich uit in allerlei beleefdheden.
Zij bracht eene flesch van onzen besten wijn op tafel. Ze bracht vruchten, kaas en
beschuit met de allervoorkomendste toeschietelijkheid. De Chevalier de Bomal deed
zijn best zijne dankbaarheid te toonen, maar terwijl hij at en dronk, bleven zijne
blikken op mij gevestigd - hij verloor mij geen moment uit het oog!’
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Hoofdstuk VII.
Théroigne vertelt verder.
Tallien had met klimmende belangstelling geluisterd. Hoogst eigenaardig was het
op te merken, hoe Théroigne zich geheel in het verleden terugdacht, en al het andere
vergat. Dit bleek, toen zij gestoord werd door Manon, die naar den haard kwam zien,
eene niet overbodige zorg. De oude getrouwe schudde glimlachend het hoofd, en
zei, dat ze wel eens terugkeeren zou, daar Mademoiselle Terwagne toch vergat naar
den haard te zien.
Deze zweeg een oogenblik, en sprak toen met eenigszins heesche stem:
- ‘Ik ben nu genaderd tot een tijdvak in mijn leven, dat mij de allertreurigste
souvenirs naliet. De Chevalier de Bomal scheen dikwijls in de omstreken van
Marcourt te jagen. Hij had ons na de eerste ont-
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moeting verrast met allerlei geschenken - manden met bloemen, ooft en wild - met
een aan mij persoonlijk gericht adres. Hij kwam vervolgens bedanken voor het
vriendelijk onthaal, als hij zeide. Hij redeneerde zeer voorkomend met mijn vader
en mijne stiefmoeder, die beiden zeer vereerd schenen met zijn bezoek. En daarbij
bleef het niet, zijn landhuis lag op een uur afstands van onze hoeve. Hij noodigde
mij herhaaldelijk uit hem met mijne ouders te komen bezoeken, maar ik weigerde
zeer beslist. Ik was mij zeer wel bewust, dat ik te veel belang in hem stelde.
Onbedreven, zonder eenige ervaring, wantrouwde ik mij zelve. Het ontluiken van
deze eerste liefde ontroerde mij bijna pijnlijk. Ik wist, dat ik de dochter was van een
welgesteld landbezitter, maar, dat er een afgrond gaapte tusschen mij en den Chevalier
de Bomal. Hem lief te hebben was mij zelve wikkelen in de grootste moeilijkheden.
Ik nam mij voor deze opkomende neiging met geweld te onderdrukken - maar ik
rekende buiten mijn zwak, overgevoelig hart....’
Tallien keek haar vragend aan. Zij had de laatste woorden in een Waalsch patois
uitgesproken, dat hij niet verstond. Théroigne begreep terstond zijne ver bazing.
- ‘Ik droom!’ - riep ze uit. - ‘En ik verveel je, want ik spreek de taal van Marcourt.
Alles treedt zoo levendig voor mijne herinnering, dat ik de taal van mijne jonkheid
weer begon te gebruiken. Laat ik liever met korte woorden zeggen, welke ellende
mij nog

Jan ten Brink, Madame de Fontenay

85
wachtte. De Chevalier de Bomal, die mij voortdurend bedelde om de gunst hem bij
zijn doopnaam Gontran te noemen, scheen uitstekend te weten, waar hij mij vinden
moest. Later bleek het mij, dat Marianne Delâtre met hem tegen mij had
samengespannen. Als ik uit de kerk kwam te Marcourt, trad Gontran mij te gemoet.
Hij vroeg mij nederig, of hij mij vergezellen mocht, en sprak dan allerlei vleierij, die
ik nog de goedheid had aan te hooren. Als ik eene kleine wandeling ondernam door
de lage bosschen en heuvelen in de buurt van onze hoeve, zag ik Gontran mij naderen.
Hij was zeer nederig, zeer onderworpen en bekende mij gestadig, dat hij, sinds hij
mij gezien had, geen rustig oogenblik meer gesleten had. Hij toonde mij eene zoo
eerbiedige, zoo hartstochtelijke liefde, dat ik ontroerd werd, en het hoofd afwendde,
opdat hij niet in mijne oogen zou lezen, wat in mijn hart omging. Onder eindelooze
gesprekken poogde hij mij een woord van wederliefde te ontlokken - maar ik
beheerschte mij zelve. Het werd zeer moeilijk dezen strijd vol te houden. Ik wist,
dat ik hem liefhad, maar tevens, dat de dochter van een kleinen landeigenaar uit
Marcourt nooit de vrouw zou kunnen worden van een Chevalier de Bomal. Eindelijk
besloot ik hem dit ronduit te bekennen, en hem te verzoeken mij verder ongemoeid
te laten. Wij dwaalden te zaam in het woud van Bovigny. Ik zeide hem alles, en
bezwoer hem de rust van mijn leven niet verder te verstoren, indien het waar was,
dat hij mij liefhad. Plotseling
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omklemde hij mij met beide zijne armen, en drukte mij aan zijne borst. Doch maar
voor enkele sekonden. De natuur heeft mij een paar sterke, gespierde vuisten gegeven,
en ik wist hem van mij af te slingeren. Ten hoogste verontwaardigd, verbood ik hem
mij verder te volgen. Hij zonk voor mij neer op zijne knieën, de tranen sprongen uit
zijne oogen. - “Anne Josephine!” - zei hij. - “Je bent wreed en onmeedoogend! Want
je hebt mij even lief, als ik je aanbid! Heb medelijden met mij! Zeg mij, wat ik doen
moet om je liefde te verdienen!” Ik antwoordde hem zeer vastberaden, dat niemand
mij zou aanroeren, tenzij ik het hem vergunde, omdat hij voor God en de menschen
mijn wettig echtgenoot was. Ik beval hem zijn weg te vervolgen, en keerde snel op
mijne schreden terug. Nu duurde het eenigen tijd, vóór ik hem weder ontmoette. Ik
wist toen niet, dat hij in het geheim met mijne stiefmoeder sprak, maar wel, dat deze
mij dagelijks lastig viel met verwijten. Ze beweerde, dat ik door mijn dwazen trots
een zoo beminnelijk jonkman als de Chevalier de Bomal op de vlucht dreef. Ik
antwoordde, dat hij mij met de betuigingen zijner liefde lastig viel, en dat ik zeer
goed wist, dat zijn rang een onoverkomelijk beletsel was voor een huwelijk....’
Plotseling sprong Théroigne van de sofa, en liep driftig de kamer op en neer.
- ‘Ik kan bijna niet verder gaan, Tallien! Ik sidder van woede, nu alles mij weder
voor de oogen komt, zoo duidelijk of het gisteren gebeurde!’
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En nu ging ze plotseling zich bezig houden met allerlei kleinigheden. Ze wierp
houtblokken in den haard - ze nam de beide likeurglaasjes, en vulde ze met brandewijn
van Orléans. Daarop nam ze een paar kleine teugjes, en sprak:
- ‘Je moet alles weten, mon ami! Je hebt beloofd een goed kameraad voor me te
zijn - me te verdedigen, welnu - ik zal je niets verbergen!’
Ze zweeg weer eene poos, en begon toen plotseling met doffe stem:
- ‘Ik kom tot een der treurigste dagen uit mijn leven. Ik had Gontran niet weer
ontmoet na mijn verklaring op deze laatste wandeling. Het was op een warmen
Augustusmiddag. Ik zat in mijn klein kamertje, dat met een dubbel openslaand raam
het uitzicht had op onzen boomgaard. Mijn arm gevoelig hart had veel geleden. Ik
had ondanks mij zelve Gontran met veel te groote belangstelling aangehoord. Hij
had iets zeer wegsleepends in zijne wijze van spreken - en, als hij zweeg, was zijn
glimlach bijna onweerstaanbaar. Ik poogde mij zelve tot kalmte te stemmen - en
dacht aan het klooster en mijne tante, de Supérieure.
Geheel onverwacht werd mijne deur geopend - en trad Gontran glimlachend binnen.
Mij overviel een gevoel van hevigen schrik. Ik stond driftig op, en vroeg hem, wat
hem zoo vermetel maakte, om zonder mijne vergunning mijne kamer binnen te
komen. - “Mijne onuitsprekelijke groote liefde, Anne Josephine! Ik kom om je te
vragen, of je mijne vrouw wilt worden?” Ik
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antwoordde, dat niet hij, maar zijn vader, de hoogbejaarde Chevalier de Bomal mijne
hand moest komen vragen aan mijn vader, en dat ik in dat geval mijn antwoord zou
geven, 't welk ik hem nu weigerde, omdat hij op onbeschaamde wijze in mijne kamer
verscheen. Hij knielde weer voor mij neder, en poogde mijne hand te grijpen, maar
ik deinsde terstond terug. Hij bezwoer mij zijne vrouw te worden - en voegde er bij:
“De toestemming van mijn vader heb ik niet kunnen krijgen, maar dat is immers
geen bezwaar. Hij is over de vijf-en-zeventig, en ziekelijk. Met wat geduld zullen
we er wel komen. Niemand zal mijne vrouw worden, dan jij alleen! In je hart is er
eene stem, die voor mij pleit. Zeg, dat je mijne vrouw wilt worden.” Ik moest eene
pooze nadenken, voordat ik antwoord gaf. Gelukkig verliet mijn rustig overleg mij
niet. Ik verklaarde, dat zijn voorstel mij zeer vereerend voorkwam, maar dat het
geene waarde kon hebben, omdat zijne familie zich tegen zijne plannen verzette.
Zijne vraag was dus niet ernstig gemeend - daar hij wel kon voorzien, dat ik nooit
mijne hand zou geven, zoolang zijn vader weigerde toestemming te verleenen. Hij
stond op met eene uitdrukking van de diepste verslagenheid. - “Anne Josephine!” zei hij bijna weenend. - “Je maakt me zoo gadeloos ongelukkig met dit antwoord.
Maar ik berust in alles, omdat ik je zoo vurig lief heb! Ik zal geduldig wachten, tot
mijn vader zijne toestemming zal geven, of wel door zijn dood mij vrijmaakt. Maar
wees dan ten minste zoo
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edelmoedig mij eenige hoop te geven! Zie, dezen schitterenden juweelen ring uit de
erfenis mijner moeder had ik tot je verlovingsring bestemd. Laat me ten minste de
kleine voldoening, dat ik dezen ring aan je vinger mag steken.” Hoe het kwam, ik
weet het niet - ik had op dat oogenblik eenig mededoogen met hem, en liet toe, dat
hij mijne rechterhand vatte, en den ring aan mijn pink schoof. En daarop sloeg hij
snel zijn arm om mijne leest, en trok mij met de wanhopige kracht eener lang
onderdrukte begeerte aan zijn borst, terwijl hij mijn gelaat met een stroom van kussen
overdekte. Door deze geheel onverwachten aanval was ik voor enkele sekonden
mijne bezinning kwijt. Maar daarop begon ik luidkeels te schreeuwen, en worstelde
hevig, om mij vrij te maken. Hij gevoelde, dat hij mij zoo moeten loslaten, ondanks
zijn ijzeren greep. Een donkerroode blos verfde zijn gelaat. De hevigste gramschap
straalde uit zijne oogen. - “Schreeuw maar, bégueule! schreeuw maar! Niemand kan
je hooren. De sleutel van je deur is in mijn zak. De knechts en meiden zijn op het
veld met je vader - je stiefmoeder is op bezoek bij den curé!” Ik begreep, dat ik met
een verraderlijken aanslag te doen had - en wist met eene uiterste inspanning mij van
zijn arm vrij te maken. Maar in de worsteling bleef mijn batisten pouffe, die kruiselings
over hals en boezem geslagen was, haken aan een knoop van zijn rok, en werd deze
plotseling weggescheurd. Dit ontlokte mij een nog heviger kreet. Ik voelde zijn adem
en zijne lippen op mijn
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ontblooten hals en boezem. Ziedende van drift greep ik hem bij de keel, en slingerde
hem met mijne laatste kracht achterover tegen een kastje met glaswerk, dat onder
hevig geraas naast hem nederstortte. Luid gillend vloog ik naar mijn openstaand
raam, dat maar eenige voeten van den beganen grond was verwijderd. Ik slingerde
mij over de vensterbank, en liet mij vallen. Ik kwam op mijne knieën in het gras
terecht. Mijne hand was gewond door een spijker, en bloedde hevig. Toen ik opstond
zag ik van verre mijn vader langs het voetpad bij de heg naderen. Ik vloog
luidroepende naar hem toe. Hij was onverwachts teruggekeerd, daar hij zich onwel
gevoelde. Niet gering was zijne ontsteltenis, toen hij mij zag zonder pouffe met
loshangende hairen en bebloede hand. Weinige woorden waren voldoende, om mijn
armen vader op de hoogte te brengen - hij begreep de lage bedoelingen van den
Chevalier de Bomal, en dat deze met mijne stiefmoeder had samengespannen, om
mij, geheel alleen op de hoeve, in mijne kamer te overvallen, de deur af te sluiten,
en onder allerlei valsche voorstellingen mij van mijne eer te berooven!’
Théroigne liet het hoofd op de borst vallen, en hijgde naar adem. Tallien greep
eerbiedig hare hand.
- ‘Welk eene geestkracht, welk eene fierheid, ma divine Théroigne!’ - fluisterde
hij met groote ontroering. - ‘Je zult veel geleden hebben!’
- ‘Ik was der wanhoop, den waanzin nabij. Toen mijn vader naar mijne kamer
vloog, om rekenschap
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van den ellendeling te vragen, vond hij de deur wijd geopend. De nobele Chevalier
was ontvlucht door eene achterdeur der hoeve. Op den vloer van mijn vertrek waren
sporen van bloed. Hij had dus bij zijn val een wond opgedaan. Maar eerst eenige
dagen later kwam ik tot de volle ontdekking van zijne laagheid. Het werd bekend,
dat de Chevalier de Bomal verloofd was met Mademoiselle de Remouchamps, dochter
van een Baron uit het land van Luik. Al, wat hij mij gezegd had van een huwelijk,
was laaghartige logen, om mij in zijne armen te lokken, om mij te onteeren. Mijne
stiefmoeder Marianne Delâtre toonde zich zeer ontsteld. Zij beweerde, dat hij haar
met duizend eeden bezworen had mij tot zijne vrouw te zullen nemen, zoodra de
oude Chevalier zou gestorven zijn.... Het is mogelijk, dat zij de waarheid heeft gezegd,
maar ik verachtte haar, en weigerde met haar te spreken. Kort daarop nam ik een
gewichtig besluit. Ik vroeg mijn vader verlof, om in Luik te gaan wonen bij eene
oude deftige nicht. Ik wilde niet langer in de hoeve te Marcourt blijven. De goede
oude man zuchtte, en gaf toe als altijd. Hij beloofde mij getrouw de rente te zullen
betalen van het kapitaal, dat mijne moeder mij naliet, en dat ik bij mijne
meerderjarigheid in handen zou krijgen. Ik wist, dat ik geheel onafhankelijk zou
kunnen leven, doch dit bekommerde mij weinig. Het kwam er op aan te weten hoe,
met welk doel ik zou leven? Mijn hart was verscheurd tot in zijne innigste vezelen.
De korte, bange droom mijner angstige
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liefde was gevolgd door een verschrikkelijk ontwaken. Ik heb te Luik mij geheel
gewijd aan studie. Ik heb geschiedenis gestudeerd, en elke letter van Jean Jacques
verslonden. Ik heb mij geheel teruggetrokken uit al wat naar gezellige kringen geleek.
Het gezelschap van mijne bejaarde nicht was mij voldoende. In 1785 werd ik
meerderjarig, en begon ik te wenschen naar een meer bedrijvig leven. De
gebeurtenissen te Parijs vervulden mij met de levendigste belangstelling. Ik wist, dat
er gewichtige dingen in aantocht waren. Ik bemerkte, dat de gisting voortdurend
toenam. En het deed mij innig goed te vernemen, dat het vraagstuk van de
praerogatieven der standen aan de orde zou gesteld worden. Het geluk van mijn leven
was verwoest door een edelman - ik wilde afrekenen met de aristokratie....’
- ‘En dat heb je op schitterende wijze gedaan, o ma grande Théroigne! Ik heb je
gezien op den onvergetelijken Bastille-dag, dapperder dan al de bestormers onder
de mannen. Het Comité révolutionnaire van la section des Piques heeft je met
volkomen recht eene eeresabel geschonken! Ik heb je gezien, toen we naar Versailles
trokken, met sabel en geweer op een kanon gezeten, de wanhopige vrouwen
bemoedigend met vurige woorden!’
Voor het eerst glimlachte nu Théroigne.
- ‘Ja, maar het bekwam mij slecht. Je weet, dat men mij in hechtenis wilde nemen,
en dat ik naar Luik vluchtte, waar het mij niet beter ging....’
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- ‘En toen werd je door de Oostenrijksche regeering in hechtenis gesteld.... Ik weet
eigenlijk niet waarom.’
- ‘Ik had te Luik aanspraken gehouden voor het volk, omdat ik propaganda wilde
maken voor mijne revolutionnaire overtuiging....’
- ‘Ben-je lang gevangen geweest?’
- ‘Bijna een half jaar. In Mei 1791 werd ik te Luik gearresteerd. Men heeft mij
onder toezicht van tien gendarmes, die verheugd waren, dat ik Duitsch verstond, en
mij zeer goed behandelden, naar het fort Kuffstein in Tyrol gebracht. Na een paar
maanden van strenge hechtenis begon mijn proces. Ik was vol moed, en verdedigde
mij met groote geestdrift in het Duitsch. Mijne woorden schijnen de algemeene
aandacht op mij gevestigd te hebben, want mij werd bevolen naar Weenen te reizen
en te verschijnen voor Keizer Leopold II. Het bleek mij, dat ik een gunstigen indruk
maakte, 't zij met mijne woorden, 't zij door mijne persoon. Leopold werd plotseling
zeer beleefd, en beval, dat ik in vrijheid zou gesteld worden, onder voorwaarde, dat
ik mij nimmer weer op Oostenrijksch terrein zou vertoonen. Hij had de beleefdheid
mij eene vrij groote som voor reisgeld te doen aanbieden. Zes weken geleden kwam
ik te Parijs terug, waar de Cordeliers mij met luide bravo's ontvingen, en mij
vergunden van mijne gevangenschap ter wille der Revolutie te spreken. Maar die
letterknechten van Jakobijnen hebben het mij van avond verboden!’
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Tallien stond van de sofa op. Hij stak beide handen toe aan zijne vriendin.
- ‘Théroigne! Je hebt mij zeer gelukkig gemaakt door mij dit alles zoo duidelijk
te zeggen. Niemand kan-je met meer hoogachting en vereering de hand drukken dan
ik. We zijn nu vast verbonden door de warmste sympathie - voor het geheele leven,
niet waar?’
Théroigne beantwoorde den krachtigen druk zijner vingers, en zag hem stralend
van blijdschap aan. Toen wendde ze het karakteristieke, mooie hoofd ter zijde - een
donkerroode blos trok over hare wangen, er trilde een traan onder de lange, zijden
wimpers....
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Hoofdstuk VIII.
Bij den traiteur van de barrière de Chaillot.
'n Heerlijke voorjaarsdag was het 28 Mei 1792.
De zonneschijn vloeide over de kastanjes en olmen in de Champs-Elysées, over
de statige lanen van oude eiken, die warme schaduwen wierpen over den breeden
rijweg van Saint-Germain-en-Laye. Het jonge groen was schitterend ontloken bij de
prachtige lente van 1792. De zonnestralen werden nog niet volkomen afgeweerd
door den jongen bladertooi, maar wierpen trillende vlakken van goud op de stoffige
wandelwegen onder de boomen. De hemel was geheel onbewolkt. Er klonk een
gerucht van nieuw ontwakend leven uit de toppen der hooge boomen, waar allerlei
vogelgetier en allerlei vogelgetjilp zich deed hooren. Het was een dag, om met blij
kloppend hart het naderend zomerseizoen te gemoet
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te gaan, om met volle borst de lentelucht in te ademen, om zich gelukkig te voelen
in de zalige weelde der herboren natuur.
Binnen Parijs, door heel Frankrijk, scheen de stemming niet zoo feestelijk. De
ontevredenheid over de moeilijkheden van het materiëele leven, door de steeds
mislukte oogsten, klom dagelijks. Sedert de gebeurtenissen van 1789 bleek het aan
ieder, die nadacht, dat het tijdperk van krisis nog maar nauwelijks begonnen was. Er
heerschte een algemeen angstig gevoel, dat nieuwe orkanen zouden losbreken. De
Fransche staat, de Fransche samenleving, leden aan allerlei chronische ziekten. De
landbouw kwijnde, omdat de pachters van kleine stukken grond door te hooge
belastingen gedrukt werden. Nijverheid en handel werden geplaagd door allerlei
staatsmonopoliën. Toen een Engelsch ekonomist in 1789 eene reis door Frankrijk
maakte, oordeelde hij, dat de produktieve kracht van den bodem niet tot haar recht
kwam, omdat de bodem in veel te kleine afdeelingen werd verdeeld, en de boeren
geen kapitaal bezaten om grootere stukken te pachten.
De deerniswaardige toestand der staatsfinancien had eene vergadering der drie
standen noodig gemaakt, en sedert te Versailles het donderend woord van Mirabeau
was gehoord, trokken er steeds dreigender stormen over het hoofd van den
rampzaligen Koning. In de Tuilerieën opgesloten, beproefde hij in Juli 1791 de
noodlottige vlucht, die te Varennes werd gestuit, en meende hij alles goed te maken
door den 13 September 1791 den
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eed op eene constitutie af te leggen, waarvan de hoofdbeginselen lijnrecht indruischten
tegen zijne overtuiging. In de Assemblée législative brak nu de strijd tusschen de
staatkundige partijen uit, waarbij monarchalen en royalistische constitutioneelen in
het nauw werden gebracht door twee afdeelingen eener liberale partij, die naar den
schijn het constitutioneele koninkrijk duldden - de Girondijnen en de Jakobijnen.
Beide wilden van den Koning, die van Varennes gevankelijk was overgebracht naar
Parijs, niets meer weten. Louis XVI vertrouwde op zijn droit divin, en beschouwde
zijn eed op de nieuwe constitutie als eene noodzakelijke komedie, door den nood
hem afgedwongen.
Hoe zonnig en wolkloos de hemel zich op 28 Mei 1792 boven Parijs en omstreken
ook mocht welven, loodzwarte luchten boven de daken en torens der Tuilerieën
zouden beter aan den werkelijken toestand hebben beantwoord. En toch vertoonden
er zich zeer vele wandelaars en ruiters in de Champs Elysées, eene wereld van bont
gekleede mannen en vrouwen, te midden van welke de nationale kleuren het meest
in het oog vielen. Aan den westelijken grens der Champs-Elysées begon de heerlijke
rijweg, die men toen den naam gaf van Route de Saint-Germain-en-Laye, aan beide
zijden door eene dubbele rij van eiken en olmen afgesloten. In de schaduw van dit
hoog opgaand geboomte wandelden destijds meestal de Parijzenaars, die een tocht
ondernamen naar de barrière de Chaillot.
Dicht bij dit eindpunt wandelden op dezen blijden
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lentedag een tweetal druk sprekende personen. De eene, een jonkman met heldergrijze
oogen en regelmatige gelaatstrekken, gekleed in eene houppelande van gestreepte
stof, lichtgroen en wit, luisterde naar eene jonge vrouw, die druk en vroolijk
doorsprak. Deze droeg op het loshangende lange zwarte hair eene muts van rood
satijn, den bonnet rouge, sedert weinige maanden algemeen in de mode gekomen.
Haar kleed van wit en rood gestreept mousseline, de breede witte pouffe over de fraai
gevormde borst, deden de warme tint van haar gelaat, de fonkelende zwarte oogen
en zwarte wenkbrauwen zeer voordeelig uitkomen.
- ‘Ik voel me van daag zoo opgewekt, zoo gelukkig, als ik in jaren niet geweest
ben. We gaan dineeren in het café de Jean Bart, bij den traiteur, waar we de laatste
reis zoo prettig zaten. Vindt-je het goed?’
- ‘Uitmuntend, Théroigne! Ik heb den heelen dag vrij bij den Moniteur. En het
nummer van L'Ami des Citoyens is geheel klaar, om van avond uit te komen!’
Théroigne glimlachte.
- ‘Ik hoorde laatst in het Palais-Royal zeggen, dat je titel alleen niet goed gekozen
was - je krant had moeten heeten: L'Ami des Citoyennes!’
Tallien lachte luid.
- ‘Niet onaardig gevonden!’ - antwoordde hij. - ‘Het voornaamste is evenwel, dat
mijne krant door duizenden gekocht en gelezen wordt. En daarmee wordt de triomf
onzer beginselen voorbereid.’
Ze waren nu aangekomen bij de twee groote blok-
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huizen, die even als bij andere barrières de barrière de Chaillot flankeerden, en tot
woonplaats dienden der kommiezen van het octrooi. Reeds een jaar geleden waren
deze ambtenaren geschorst in hunne funktiën, en mochten alle landbouwprodukten,
alle goederen, vrij Parijs worden in- en uitgevoerd. Buiten de barrière strekte zich
de weg naar Saint-Germain-en-Laye verder uit, terwijl men van onder het loof der
hoogopgaande boomen vele kleine huizen met groote uithangborden kon waarnemen,
op welke uithangteekens allerlei fraaie beloften gedaan werden aan de wandelaars.
Tallien sloeg met Théroigne een zijweg in onder de boomen, tot zij bij eene
schilderachtige villa aankwamen, waar een uithangbord verkondigde, dat er van alles
te krijgen was voor hongerigen en dorstenden. Men las er: Café de Jean Bart, du
Sieur Lafond ainé, à la Renommée des bonnes langues fourrées. De vrienden traden
er binnen, liepen een corridor en eene breede gang door, traden daarop den tuin
binnen, die voorzien was van talrijke met dicht loof omhangen priëeltjes, in een
halven cirkel rondom gras- en bloemperken aangelegd.
Théroigne trad zacht neuriënd een der priëeltjes binnen.
- ‘De lucht is te zoel, de zon te heerlijk om binnen te zitten. Hier is het goed,
Tallien!’
- ‘Zeker - en we kunnen ongestoord babbelen. Er is hier nog niemand!’
Zoodra ze naast elkander voor het kleine, groen
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geverfde tafeltje plaats hadden genomen, verscheen een deftige bediende in een
bruinrooden rok. Hij telde eene lange reeks van fijne schotels op, die bij den traiteur
te krijgen waren. Tallien bedacht zich niet lang, en stelde het diner saam uit soupe
à la cocarde, anchois de Fréjus, tourtes aux rognons, ham van Bayonne, een pastei
van Amiens en ten slotte Glocestersche kaas. Hij verzocht terstond eene flesch Barsac
te brengen.
- ‘Het is een uitgezochte dag!’ - riep Tallien opgeruimd. - ‘De zomer is begonnen!
En daarenboven hebben we nog zooveel andere redenen om tevreden te zijn. De
zaken worden steeds beter. Groote dingen zullen geschieden, onze beurt is eindelijk
gekomen!’
- ‘Ja - maar ik vrees, dat de Jakobijnen de hoofdrol zullen vervullen!’
- ‘Daar is niets van te zeggen. Vooreerst zijn nu de Girondijnen aan het woord.
Ze heerschen in het ministerie, door Roland, Clavière en Servan. Dit is voornamelijk
het werk van Dumouriez, die nu zeer gezien is bij de Girondijnen.’
- ‘Och, Dumouriez is als een hongerig paard - hij eet uit alle ruiven! Denk maar
eens aan het figuur, dat hij bij de Jakobijnen maakte - een paar maanden geleden.
Hij verscheen met de roode muts, maar de schoolmeesterachtige Robespierre en de
plompe Péthion raadden den broeders het dragen der roode muts af, omdat de vijanden
der vrijheid er misbruik van zouden kunnen maken!’
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Het gesprek werd een oogenblik gestaakt. De bediende van den traiteur, le sieur
Lafond ainé, kwam met een helper opdagen. Ze legden heldere servetten over het
groene tafeltje, brachten borden, couverts, glazen, eene flesch Barsac, en eindelijk
twee borden met soupe à la cocarde. De eigenaardigheid van deze soep was, dat er
rosetten van kool, roode, witte en blauwe kool, in ronddreven.
Théroigne schepte veel genoegen in deze kleine rosetten, en beweerde, dat hun
diner eene patriottische daad was.
Daarna weer in haren vorigen gedachtengang vervallend, zei ze:
- ‘Ik kan Robespierre mijne achting niet langer geven. Hij houdt preeken bij de
Jakobijnen - hij heeft het altijd druk over la Providence, over zijn geloof in den God,
die de Fransche Revolutie beschermt. Het is maar goed, dat Guadet hem op de
dwaasheid van deze superstitie gewezen heeft.’
- ‘Ja maar, ma bonne Théroigne! Robespierre is zeer knap! Hij tart al de
Girondijnen met zijne welsprekendheid. Hij wordt langzamerhand een der populairste
mannen van Parijs. Het komt mij voor, dat we hem vooreerst te vriend moeten houden.
Wordt hij gevaarlijk, dan kunnen we later zien!’
- ‘Intusschen heeft hij nu weinig invloed - en is de oorlog aan Duitschland verklaard
tegen zijn advies bij de Jakobijnen. Dumouriez en de Girondijnen hebben hun zin
gekregen!’
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- ‘Het moet nog blijken, hoe het met den oorlog zal gaan! De Duitschers zijn uiterst
langzaam in hunne bewegingen. Misschien hoopt Dumouriez op een commando. En
ik geloof met Robespierre, dat onze voornaamste vijanden niet in Duitschland leven!’
En nu begon Tallien een uitvoerig betoog over den binnenlandschen toestand. De
Koning moet constitutioneel regeeren, maar kan het niet. Daar ligt het gevaar. Nog
den vorigen dag heeft de Assemblée législative het dekreet bevestigd, waarbij al de
priesters, die weigerden den eed af te leggen op de constitutie, buiten Frankrijk
verbannen worden. En juist uit dit decreet zal een geduchte strijd geboren worden.
De ministers zullen het Louis XVI ter teekening voorleggen. Hij zal weigeren. Hij
laat de priesters niet aan hun lot over, omdat dezen aan zijn droit divin gelooven, en
met leede oogen toezagen, toen hij door nood gedrongen den eed op de constitutie
aflegde. De Koning zal weigeren het decreet te onderteekenen, en hieruit zal een
conflict ontstaan. Wat ook moge geschieden, de positie van Louis XVI zal voortdurend
zwakker worden. De Jakobijnen en Cordeliers zullen door hunne opwekkende
discussiën het volk ten strijde roepen. Er zal eene journée aanbreken vol gewichtige
feiten, waarbij la Fête de la Liberté en de optocht der Zwitsers van het regiment
Châteauvieux op 15 April geheel niet te vergelijken zullen zijn. Dan zal hij - Tallien
- met Théroigne schouder aan schouder staan, dan zullen zij omhoog stijgen, en
invloed op den gang
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der gebeurtenissen zien te verkrijgen. Hunne namen zullen genoemd worden in de
geschiedenis der Omwenteling - hunne hoofden gekroond met laurieren.
Terwijl Tallien, toegejuicht door la belle Liégeoise zich dus in de toekomst
verdiepte, hadden de knechts van den traiteur Lafond ainé gezorgd voor de
verschillende schotels van het diner. De anchois de Fréjus hadden niet veel bijval
gevonden, maar daarentegen had men veel lof voor de tourtes aux rognons en de
pastei van Amiens. Het bleek, dat de heerlijke lentelucht honger en dorst had
opgewekt, daar eene tweede flesch Barsac noodzakelijk werd geacht.
Théroigne, die geene enkele zelfzuchtige gedachte koesterde voor de toekomst,
die de triomf der Revolutie alleen hoopte, omdat ze, als kind des volks, de nederlaag
verlangde voor de bevoorrechte klassen, wier laaghartigheid haar maar al te duidelijk
gebleken was - Théroigne staarde met schitterende oogen naar Tallien. Zij boog het
hoofd, bloosde, en herhaalde fluisterend:
- ‘Onze namen zullen genoemd worden in de geschiedenis der Revolutie!’
Tallien hief zijn glas op, en zei vol geestdrift:
- ‘Op ons onvergankelijk verbond!’
Théroigne stootte met hem aan, en zag hem diep in de oogen, terwijl plotseling
de blos van hare wangen week.
- ‘Ik heb aan mijn kameraad iets zeer gewichtigs te zeggen!’ - begon ze met eene
zachte, bedeesde stem. - ‘Je kent nu mijne heele historie, niet waar,
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mon seul ami? Je weet wie ik ben. Je weet, hoe men mij beschimpt en belastert,
omdat ik mij gemengd heb in den loop dezer groote gebeurtenissen. Hoe krachtig
en moedig ik mij ook gevoel, ik heb behoefte aan steun - ten slotte blijf ik eene
vreemde vrouw, die niet het recht heeft een enkelen Franschman om bescherming
te vragen. O, indien ik luisteren wilde naar de vleiende taal van honderden en
honderden mannen, die rondom mij heen zwieren - dan had ik eene groote lijfwacht
tot mijn dienst. Maar ik heb gezworen, dat geen man een vinger naar mij zal
uitstrekken zonder mijne volledige toestemming....’
Tallien had met groote belangstelling geluisterd, maar sloeg zijne oogen neer. Hij
kon den onderzoekenden blik uit de fiere, zwarte kijkers van Théroigne niet langer
weerstaan. Een gevoel van angst bekroop hem. Wat had zij hem mee te deelen?
Théroigne ging voort met eenigszins luidere stem:
- ‘Tallien! Je hebt zoo even gedronken op ons onvergankelijk verbond! En je weet
niet, hoe mijn hart zwelt bij dit woord van gadeloos groote beteekenis voor mij! Ik
heb nu jaren lang geleefd zonder te denken, dat dit gefolterde hart ooit weer zou
kunnen ontwaken tot zachtere aandoeningen. En toch ik kan het niet langer
verzwijgen.... toch ben ik er zeker van, dat ik een man lief heb.... en ditmaal voor
goed, onherroepelijk. Ik ben nog jong, ik ben geheel nieuw in alles wat liefde heet,
maar ik kan mijn onstuimig gevoel niet langer betoomen! Ik moet spreken.... Tallien!’
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Eensklaps wierp zij het mooie hoofd, verborgen achter stroomen van glinsterend
zwart hair, aan Talliens schouder, terwijl de muts van rood satijn weggleed naar den
grond. Zij huiverde van aandoening, en fluisterde met eene zachte stem, alsof zij
zong:
- ‘O, mijn eenige vriend! Heb-je dan niet gelezen in mijne oogen, heb-je dan niet
verstaan, wat ik niet verbergen kon? Moet ik het zeggen, dat ik je liefheb, dat je mijn
afgod, mijn koning bent - dat ik je wil toebehooren, voor het eerst in mijn leven, met
lijf en ziel! Tallien, ik wil je eigen Anne Josephine zijn - je eigendom, je gehoorzaam
vrouwtje - en als het moet zijn, je nederige slavin! Ik geef me aan je,.... neem, o neem
me....’
Ze hief de vochtige oogen op naar Tallien's gelaat. Ze legde haar arm om zijn hals
- zij wachtte....
Een ontzettende storm woelde er in Tallien's binnenste. De mooie jonge vrouw,
die hij bewonderde om hare daden, om haar mannelijk karakter, schonk hem op het
onverwachtst hare liefde. Waarom zou hij die liefde niet aanvaarden? Zij was rein,
nobel, zij werd gekrenkt door geheel onverdienden laster! Hoe zou ze hem loonen
voor het geringste blijk van liefde! Zou hij haar terugstooten, juist nu, terwijl ze
beiden naar overtuiging en wenschen volkomen overeenstemden? Hij was immers
zoo heel fijngevoelig niet? Zijn leven was niet rijk aan nobele daden. Hij had besloten
niet terug te deinzen, als het er op aankwam, meester te worden van genot, goud,
macht, eer en onderschei-
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ding! Zou hij Théroigne verbitteren door haar te weigeren - terwijl zij met hare
woest-wilde schoonheid hem begeerlijk voorkwam boven duizenden?
En toch klonk eene waarschuwende stem in zijn hart.
Ook hij had zijn heiligdom, zijne hoop. Zou hij, wat hij tot nog toe voor het
allerhoogste, het allerheiligste gehouden had, verraden door een leugen?
Theroigne klemde hem vast in hare armen, en bleef wachten met gesloten oogen.
Tallien richtte zich plotseling uit zijne gebogen houding op. Théroigne liet hare
armen vallen, en zag hem met ademlooze spanning aan.
- ‘Anne Josephine!’ - zei hij met onvaste stem. - ‘Je bent de oprechtheid, de
eerlijkheid in persoon. Ik zou in dit gewichtig oogenblik voor niets ter wereld een
leugen willen zeggen. Ik vereer je, en heb den diepsten eerbied voor je mannelijk
karakter. Je bent zeer mooi, zeer betooverend, ma belle Liégeoise! Het zou mij niet
de minste moeite kosten me te verbeelden, dat ik je hartstochtelijk liefheb, maar....’
Théroigne hief de hand op, en legde die gebiedend op zijne lippen.
- ‘Zwijg! Ik weet alles! Je hebt eene andere lief! Wie is het?’
Tallien kromp in elkaar. Hij schaamde zich. Maar toch - hij zou alles zeggen. En
nu kwam een verhaal van wat voor drie jaren geschied was op het atelier van Madame
Vigée-Lebrun, toen hij als letterzetter daar met eene proef binnenkwam. Hij had toen
Ma-
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dame de Fontenay voor het eerst gezien - en van dat oogenblik haar met altijd
stijgenden hartstocht aangebeden. Hij had alle mogelijke middelen in het werk gesteld
haar weer te ontmoeten. Hij had dagelijks door de rue de Paradis gedwaald - en
wanneer haar rijtuig voorkwam, wanneer zij instapte, had hij gepoogd een blik van
haar op te vangen. Hij wist, dat dit alles dwaasheid was, maar hij kon de schitterende
vrouw, die hem zoo welwillend had toegesproken, niet vergeten. Het was hem gelukt
haar herhaaldelijk terug te zien, zonder dat zij hem herkende. Hij rekende op zijn
fortuin en op de dagen, die komen zouden.
De indruk, dien hij van zijne ontmoetingen met Madame de Fontenay behield,
was zoo beslissend, dat hij dag aan dag haar beeld vóór zich zag staan. Hij had
vriendschap aangeknoopt met zekeren Saint-Flour, den hofmeester van den Markies
de Fontenay, hij had zich verstout des avonds bij den ingang van de porte-cochère
met dezen lange gesprekken te voeren over de zegeningen der Revolutie - en soms
het geluk gehad de Markiezin te zien terugkomen van eene soirée. Hij wist, dat de
echtgenooten op zeer gespannen voet leefden - dat de Markies aan hevige
jichtaanvallen leed, en dat beide echtgenooten het plan hadden opgevat te scheiden
- een plan, alleen nog uitgesteld door de groote politieke gisting, die steeds toenam.
Zijne bewondering voor Madame de Fontenay had hem tot nog toe uitsluitend
beheerscht - en nu moest hij als eerlijk man dit alles bekennen. Een kameraad, die
hij met zooveel
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sympathie aanhing, als Théroigne, had recht de volle waarheid te weten....
Théroigne had met doodsbleeke wangen en wijd geopende oogen dit alles
aangehoord. Met groote moeite en heesche stem zei ze eindelijk:
- ‘Het is goed! Je hebt me ten minste niet bedrogen! Ga heen. Laat mij alleen. Ik
moet nadenken!’
Ze wees gebiedend naar den uitgang van het priëel.
Tallien aarzelde - maar Théroigne's oogen fonkelden.
Hij ging met gebogen hoofd, telkens omziende.
Toen hij verdwenen was, knielde zij voor den stoel, waar hij op gezeten had, legde
het mooie kopje op beide handen, en weende, weende....
Arme Théroigne! Hare vurige hoop, hare nobele jonge liefde - alles was ijdelheid.
De zonnestralen van den namiddag drongen in het priëel - nog altijd lag zij gebogen
en weende.... Arme Théroigne!
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Hoofdstuk IX.
Midden in den storm.
Luid klept de stormklok door heel Parijs in den nacht van den 9den op den 10den
Augustus.
De groote dag der afrekening is gekomen.
Heel het Parijsche volk beweegt zich. Het gerucht der optrekkende benden, het
tromgeroffel, is oorverdoovend. Duizenden van stemmen stijgen met daverend lawaai
omhoog, en overstemmen bijna het eentonig klokgeklep van Saint-Roch, van
Saint-Jacques la Boucherie, van Saint-Germain l'Auxerrois, van Nôtre-Dame, van
al de kerken en kapellen te Parijs.
De verbittering van het volk is gestegen in den hoogsten top.
De Girondijnsche ministers: Roland, Clavière en Servan hebben den Koning
genoopt den oorlog te verklaren aan den Keizer van Oostenrijk, en den Koning
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van Pruisen, nadat deze beide vorsten in de beruchte verklaring van Pilnitz hun
allergenadigsten afkeer omtrent de gebeurtenissen te Parijs hadden uitgesproken. De
Girondijnen meenden, dat de oorlog hun lang aan het bewind zou doen blijven alleen de Jakobijnen, vooral Robespierre, zagen groote gevaren in den krijg.
Terstond daarop barstte de strijd uit in den boezem van het ministerie. De minister
van oorlog, Servan, stelt niet zonder geheime bedoelingen voor al de troepen, die
het garnizoen uitmaken van Parijs, naar de grenzen te zenden, en een kamp van 20000
man vrijwilligers te vormen ter bescherming van de hoofdstad. Dumouriez, Minister
van Buitenlandsche zaken, verzet zich tegen dat dekreet, door de wetgevende
vergadering goedgekeurd. De Koning weigert voorloopig te teekenen. Daarenboven
weigert Louis XVI het dekreet te teekenen, waarbij de priesters, die den eed aan de
Constitutie weigerden, buiten Frankrijk verbannen worden.
Roland dringt aan op de bekrachtiging der beide dekreten - de Koning ontslaat
Roland, Clavière en Servan (13 Juni 1792). Hij benoemt een behoudend ministerie,
en spreekt zijn veto uit over de beide dekreten. Heel Parijs komt in opstand - de
wijven uit den Faubourg Saint-Antoine dringen in de Tuilerieën, aangevoerd door
Théroigne de Méricourt. De maire Péthion komt in het paleis, en zendt de tierende
menigte weer naar huis. In eene proclamatie tot het Fransche volk heeft de Koning
den moed te zeggen, dat hij protesteert tegen het met geweld binnendringen
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in zijn paleis, dat hij beide dekreten nooit zal goedkeuren.
Het Fransche leger onder den maarschalk Luckner, dat België was
binnengedrongen, trok zonder bepaalde oorzaak zich terug. De welsprekendste
redenaars onder de Girondijnen, vooral Vergniaud, stellen voor de zwarte vlag te
laten waaien uit Nôtre-Dame, en eene plechtige verklaring af te leggen: La Patrie
est en danger. Met onbeschrijfelijke geestdrift snelt de jongelingschap naar de
bureelen van werving in het openbaar op de straten, pleinen en bruggen geopend.
Het verzet tegen het koningschap wordt door de Jakobijnen georganiseerd in een
comité insurrectionnel. Louis XVI koestert den heimelijken wensch, dat de
Oostenrijkers en Pruisen zullen overwinnen, om hem in zijne voormalige koninklijke
macht te herstellen. Hij maakt zich groote illuzieën, sedert (1 Augustus) de
opperbevelhebber der keizerlijke en koninklijke legers, de Prins van
Brunswijk-Luneburg, eene ‘declaratie’ had gezonden aan de inwoners van Frankrijk,
waarbij hij verklaart aan de regeeringloosheid in Frankrijk een einde te zullen maken,
tevens aankondigende, dat hij de aanvallen tegen kroon en altaar zal weten te doen
ophouden, daarbij de bewoners van Parijs bevelende zich onmiddellijk aan hun
koning te onderwerpen en dezen in al zijne rechten te herstellen.
En nu barstte de woede van het Parijsche volk voor goed los. Men zal den Hertog
van Brunswijk een antwoord geven door den troon omver te werpen, dien
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hij beschermt. De uit Marseille gekomen nationale-garden, die een federatie-feest te
Parijs zullen vieren, zingen voor het eerst het lied van Rouget de l'Isle. De telkens
in het refrein terugkeerende aanmaning: ‘Aux armes citoyens! Formez vos bataillons!’
wijst aan de Parijzenaars den weg. Van beide zijden wordt de strijd voorbereid. Het
paleis der Tuilerieën zal verdedigd worden door 4000 uitmuntend gedisciplineerde
Zwitsersche soldaten; door 16 detachementen uit de Parijsche nationale-garde,
waarvan een klein deel aan koning en constitutie getrouw wilde blijven; door eene
batterij van 12 kanonnen en honderden edelen, van alle zijden saamgevloeid, om
hun koning bij te staan met hun degen. De koninklijke familieleden brengen een
bangen nacht door, den laatsten, dien zij als soevereinen onder het dak der Tuilerieën
zullen slijten. In den vroegen morgen, bij het aanbreken van den dag, nadert de
stroom, de steeds sterker bruisende stroom van gewapende benden, voorafgegaan
door het ontzaglijk gerucht van duizenden en duizenden stemmen - ontzaglijker en
angstwekkender dan de huilende kreet van den stormwind in de toppen van de
koningen der wouden. De detachementen der nationale garden willen den broederstrijd
niet beginnen, en keeren hunne wapenen tegen de Tuilerieën.
Waarom hebt gij, o zestiende Lodewijk! op dat oogenblik u niet aan het hoofd der
trouwe Zwitsers gesteld? Uwe positie was zeer sterk! Ge kondt u verdedigen achter
de massieve muren van uw koningshuis! U
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werd geweld aangedaan, omdat ge u niet buigen wildet voor den wil der massaas.
En hadde ook de overmacht getriumfeerd, het ware a beter geweest, dat uw bloed
hadde gevloeid langs de marmeren trappen van uw paleis, dan dat het later geplengd
werde door beulshanden op het Plein der Revolutie, aan de voeten van het standbeeld
der Vrijheid!
Even vóór acht uur des morgens van den 10den Augustus werd aan den noordervleugel
der Tuilerieën in de nabijheid van het Pavillon de Marsan, tegenover de écuries du
Roi, een klein deurtje geopend, en traden drie personen naar buiten - twee mannen
in den blauwen uniformrok met witte revers der nationale garde, voorts in witte
nauwsluitende culottes en witte slobkousen, zorgvuldig toegekoopt van den enkel
tot aan de knie. Een zware sabel hing in een witten lederen draagband. De derde was
eene vrouw geheel in het zwart, witte pouffe, en hooge witte linnen muts met
lichtblauwe linten. Alle drie droegen op de borst eene kokarde met de nationale
kleuren.
De lucht weergalmde van kanonschoten en musketvuur. Er werd in den tuin der
Tuilerieën aan den westelijken voorgevel van het paleis wanhopig gestreden. De
Koning en de geheele koninklijke familie hadden op raad van Roederer, lid van den
departementalen raad van de Seine, zich naar het gebouw der wetge-
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vende vergadering begeven om het leven te bergen. Na dit lafhartig vertrek hielden
de Zwitsers stand, en ontstond er een bloedig gevecht met het gewapend volk, dat
zijne kanonnen richtte tegen den hoofdingang der Tuilerieën beneden het Pavillon
de l'Horloge.
De twee nationale garden en de vrouw in het zwart keken zeer voorzichtig om
zich heen. Zij bevonden zich bij den ingang der breede rue de l'Echelle. Woeste
drommen volks ijlden door deze straat, komende uit de rue Saint-Honoré. Zij vliegen
langs de koninklijke stallen naar den tuin der Tuilerieën, om mee te doen in den
strijd, en later in de plundering van het kasteel. In hun ijver letten zij niet op de drie
personen, die zwijgend in de schaduw der huizen voortspoedden. Haastig sloegen
deze de rue Saint-Louis in, die nagenoeg verlaten scheen.
De vrouw in het zwart, wier doodsbleeke trekken en groote zwarte oogen hevigen
angst verrieden, zei fluisterend:
- ‘Het best zal zijn.... kalm door de rue Saint-Honoré en over het Vendôme-plein
naar de rue des Capucines!’
- ‘De weg is niet lang! Zoodra we mijn hotel bereikt hebben, zijn we in veiligheid!’
- antwoordde de jongste der nationale garden.
De andere zuchtte diep.
- ‘Mij valt het gaan zoo moeilijk!’ - klaagde hij. - ‘Maar ik heb mijn plicht gedaan!
Toen zijne Majesteit het kasteel verliet, was onze zaak verloren. Dit is de jongste
dag! Alles, wat edel en groot is, wordt in
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Frankrijk met voeten getreden. Het is gedaan, gedaan....’
- ‘Wij beiden zullen voorop gaan! Laat mevrouw de Markiezin ons op een kleinen
afstand volgen - dan vallen we niet zoo terstond in het oog!’ - zei de jongste der
nationale garden.
De voorzorg was niet overbodig. De Markiezin kon zich achter de beide mannen
eenigszins verschuilen, terwijl zij de rue Saint-Honoré insloegen, en aan de zuidzijde
in de smalle schaduw der huizen bedaard voortstapten. De Augustuszon klom hoog
aan den wazig blauwen hemel om een dag van bloedigen burgerkrijg, een dag van
naamlooze ellende voor de zwaar beproefde koningsfamilie te verlichten. Het mooie
kopje der Markiezin vertoonde eene uitdrukking van folterenden zielsangst, terwijl
het gedreun van geschut- en geweervuur haar telkens deed rillen. Zij weerhield met
geweld hare tranen, om niemands aandacht te trekken, maar haar hart werd verscheurd
door groote smart - zij had in dien verschrikkelijken nacht beiden, Louis XVI en
Marie Antoinette, bitter zien weenen.
De Markiezin de Fontenay had met al de fierheid van haar Spaansch bloed besloten
haar man niet te verlaten, toen deze den vorigen avond verklaarde zich met den Prins
de Listenay door de woelige straten van Parijs te zullen wagen, om naar de Tuilerieën
te gaan, en den Koning zijn leven en zijn degen aan te bieden. De Markies de Fontenay
stond scherp tegenover zijne beeldschoone vrouw. Hij vloekte den ellen-
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digen tijd, dien hij beleven moest, zij zag alles met verbazing en belangstelling. Hij
had herhaalde malen besloten Frankrijk te verlaten, maar nieuwe aanvallen van zijne
kwaal - jicht in knie- of handgewricht - en de groote moeilijkheden van de reis hadden
het hem tot nog toe belet, terwijl daarenboven Terezia steeds duidelijker hare weinige
ingenomenheid met zulk eene vlucht aan den dag legde.
De echtgenooten leefden in gestadig conflict. Zij vermeden het zooveel mogelijk
elkander te ontmoeten, en verborgen zich, als het eenigszins doenlijk was, in hunne
bijzondere vertrekken. De Prins de Listenay deed steeds zijn best als vredestichter
op te treden, en smaakte soms de voldoening een kleinen wapenstilstand te doen
aanbreken. Toen beide mannen den vorigen avond gereed stonden, eenvoudig in het
zwart gekleed, om de rue de Paradis te verlaten, gebood hare fierheid haar ze niet
alleen te laten gaan, maar in hunne gevaren te deelen.
Ze hadden een nacht vol van jammer doorgebracht, en alle hoop verloren, toen de
Koning besloot de Tuilerieën te verlaten. Ze moesten toen voor eigen veiligheid en
lijfsbehoud zorgen. Het was hun gelukt twee nationale garden voor veel geld te
bewegen van kostuum te verwisselen, en uit eene achterdeur van den noordervleugel
te ontsnappen. Op dit oogenblik hing alles af van het toeval. Ze moesten rustig verder
wandelen, om naar het hotel van den Prins de Listenay in de rue des Capucines te
komen.
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In de rue Saint-Honoré zag het er zonderling uit. Alle winkels, cafés en traiteurs
hadden gesloten, uit vrees voor geweld. De ramen waren door luiken verzekerd.
Alles scheen verlaten. In de straat zelf was eene zeer bonte menigte op de been. Luid
krijschend vlogen benden van havelooze wijven naar de Tuilerieën, gevolgd door
kerels met ouderwetsche geweren of pieken. Allerlei kreten gierden door de lucht,
kreten van verwensching tegen le gros Monsieur Veto, en l'Autrichienne. Van rustige
burgers was weinig waar te nemen. Allerlei groepen stonden tegen elkander te
schreeuwen. Men meldde het laatste nieuws, en vloog dan met haastige schreden
verder. Overal vertoonde zich koortsachtige belangstelling, terwijl het geluid van 't
geweervuur bij de meesten de grootste aantrekkingskracht scheen te oefenen. Talrijke
scharen verdwenen in de richting der Tuilerieën. Van alle zijden stroomden
afdeelingen nationale-garden met luid tromgeroffel voorbij. De Markies de Fontenay
en zijn vriend, op den voet gevolgd door Terezia, gingen zoo rustig mogelijk hun
weg te midden der woelende menigte. Toen zij voorbij de rue du Dauphin het Hotel
de Noailles bereikt hadden, werden zij in hunne wandeling gestuit.
Aan het Hotel de Noailles paalde het klooster der Feuillants, eigenlijk Cisterciënser
monniken, die nu al voor goed hun klooster hadden verlaten. In 1790 en 1791 hadden
vele gematigde en conservatieve burgers uit de rue Saint-Honoré en de rue Richelieu,
gegoede
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winkeliers, kooplieden en renteniers, daar club-vergaderingen gehouden, en zich le
club des Feuillants genoemd. Maar reeds den 28 Maart 1791 was een troep gepeupel,
aangevoerd door eenige leden der Cordeliers, in het klooster binnengevallen, en had
men de club der Feuillants met geweld verdreven. Sedert was in het klooster een
corps-de-garde gevestigd door de section des Tuileries, en werden bij alle oploopen
of volksbewegingen de gevangen genomen suspecten of geweldenaars er in bewaring
gegeven.
Op dit oogenblik verzamelde zich eene dichte, luid tierende menigte voor het
corps-de-garde. De rue Saint-Honoré werd er door versperd. Vreeselijke kreten
gingen op uit die menigte. De Markies de Fontenay en zijn gezelschap moesten
blijven staan. Hij keek angstig naar Terezia, die zich aan den arm van den Prins de
Listenay vastklemde. Er was geen twijfel meer aan. Het noodgegil steeg op uit de
keel van slachtoffers, die men met sabelslagen afmaakte. Eene nieuw aanvloeiende
massa drong de drie vrienden naar voren, zoodat ze opgesloten raakten, en niet voorof achteruit konden.
Het was een akelig, afschuwelijk oogenblik.
Terezia boog het hoofd, en verborg het tegen den arm van den Prins. Deze was
nu getuige van ruwen boosaardigen moord. Een reusachtig priester - hij heette l'abbé
Bougon - hield een geweer met beide handen omvat, en zwaaide met de kolf om zich
heen. Naast hem bevond zich een soldaat in de uniform der
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voormalige garde du corps van Louis XVI, die met zijn degen in de vuist achter- en
vooruit sprong, naarmate zijne belagers hem nauwer insloten. De abbé bracht hevige
kolfslagen toe aan eene overmacht van woedende kerels met roode mutsen en lange,
groezelige, gescheurde, witte broeken. Gierend van drift stiet een dezer hem een
bajonet van achteren in den rug, zoodat hij met een hartverscheurenden kreet
ineenzonk. De soldaat der garde du corps had de voldoening een der bonnets-rouges
met den degen in de zijde te treffen, maar viel oogenblikkelijk op het lijk van den
abbé, doorboord van verschillende pieken.
De Prins de Listenay had de grootste moeite Terezia op de been te houden, daar
de hevigste angst haar alle kracht dreigde te ontnemen. Hij zelf durfde geen woord
te uiten, om de aandacht niet gaande te maken. De Markies de Fontenay beefde van
woede, maar moest zich met alle kracht inhouden, uit vrees voor zijn leven en dat
zijner vrouw.
Plotseling klinkt eene luid gillende stem.
Op den dorpel van het corps-de-garde vertoonde zich Théroigne de Méricourt,
met de roode muts en de roode amazone, pistolen in haar gordel, en een sabel aan
een wit leeren draagband. Hare zwarte oogen bliksemen van woede, het lange donkere
hair golft als een mantel over hare schouders. Met de rechtervuist heeft ze een net
gekleed jongmensch bij de keel gevat, met de linker zwaait zij een harer pistolen.
- ‘Je bent Suleau, godvergeten schoft! Je bent
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Suleau! Eene plieuse van de Actes des Apôtres heeft het me verzekerd! Je bent Suleau!
Ellendeling! Ik heb gezworen, dat ik je een kogel door de hersenen zal jagen, en....’
Suleau deed eene uiterste poging om zich los te worstelen. Zijn das van batist
scheurde tusschen de ijzeren greep van Théroigne's vingers, maar hij vloog een paar
passen de straat op, midden tusschen de bonnets-rouges. Bliksemsnel haalde hij een
pistool uit zijn borstzak, en boven al het getier klonk zijne forsche stem:
- ‘Naar de hel met Madame Populus!’
Door drift richtte hij het schot te hoog, en vloog de kogel boven het hoofd van
Théroigne. Uit de borsten der kerels met roode mutsen ging nu een getier en gebrul
op, alsof eene losgebroken bende wolven in aantocht was. Met sabels en pieken werd
Suleau in stukken gescheurd, terwijl zijn bloed zich mengde onder dat der twee vorige
slachtoffers.
Het was een der afschuwelijke episoden van den tienden Augustus.
In den nacht, bij het aanbreken van den dag, werd eene patrouille van elf man
aangehouden door de schildwachten van het corps-de-garde bij het klooster der
Feuillants. Zij werden verdacht zich naar het paleis der Tuilerieën te begeven, om
den Koning te helpen verdedigen. De tegenwoordigheid van den abbé Bougon in
geestelijk kostuum, en van le beau Vigier in uniform van ex-garde du corps verried
hen. De journalist
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Suleau had gepoogd de manschappen van de wacht te overreden hen vrij te laten
gaan, maar de commandant van de wacht wantrouwde de zaak, en deed hen opsluiten
in eene kleine binnenplaats van les Feuillants. Even vóór acht uur was Théroigne
bij het corps-de-garde verschenen, vergezeld van een groot gevolg gewapenden, die
haar op straat hadden herkend en toegejuicht. Eene vrouw uit het volk, die als plieuse
bij het dagblad Les Actes des Apôtres had gediend, zag Suleau in de binnenplaats
van het klooster, en gaf er onmiddellijk kennis van aan Théroigne. Tengevolge van
deze feiten greep het verschrikkelijk tooneel plaats, waarbij de Markies de Fontenay
en zijn gezelschap geheel onvrijwillig getuigen waren. Ze wisten geen van drieën
hoe grievend Suleau Théroigne had beleedigd en belasterd, en daarom hielden ze
haar voor eene der razendste Furiën uit den Faubourg Saint-Antoine.
Onmiddellijk na den moord van Suleau werden onder hevig getier nog andere
royalisten door de woedende menigte gedood. De Prins de Listenay deed nu eene
voorzichtige poging, om de sidderende Terezia uit de samenscholing te verwijderen.
Hij wist zich een weg te banen zonder aanstoot te geven, maar ongelukkig stiet hij
met zijn arm tegen een nieuwsgierig burger, die wilde zien, wat er te doen was. Deze
omkijkend, zag het doodsbleeke, verschrikte gelaat van Terezia, en riep luid:
- ‘Wat doe-je hier, aristokrate! Je hoort hier niet!’
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Oogenblikkelijk voegde zich een viertal bij hem, luid schreeuwend:
- ‘Eene aristokrate! Aanhouden! Naar het corps-de-garde!’
Nog meer personen uit den oploop omringden hen. Terezia waande, dat zij in
zwijm zou vallen, maar zich oogenblikkelijk bedwingende, hief zij fier het hoofd op
te midden van het gevaar. Een algemeen geschreeuw volgde. Ieder riep:
- ‘Naar het corps-de-garde!’
- ‘Neen!’ - schreeuwde eene luide, trillende stem. - ‘Neen citoyens! Jelui hebt het
recht niet eerlijke patriottische burgers aan te randen! Je kent me, niet waar? Ik ben
Tallien, de schrijver van L'Ami des Citoyens! Je kunt me gelooven. We hebben saam
gearbeid voor de Bastille, in October, op den 20 Juni. Ik ken deze citoyens en deze
citoyenne! Ze wonen in de rue de Tournon. Deze citoyen heet Louis Menin, en is
ébéniste - dit is zijne dochter Thérèse - de derde is een vriend!’
Tallien, die in de samenscholing was doorgedrongen, had met doodelijken schrik
den wanhopigen toestand van Madame de Fontenay ontdekt.
De menigte zweeg. Eenige stemmen riepen:
- ‘Vive Tallien!’
Een gemeen wijf met eene wollen roode muts, gilde:
- 't Is eene aristokrate! Zie maar eens naar hare witte handen!’
- ‘Je liegt, canaille!’ - antwoordde Tallien, zie-
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dend van drift. - ‘Ze is eene goede patriotte. Vraag het maar aan Mademoiselle
Théroigne, die woont ook in de rue de Tournon!’
Théroigne stond onder de voorsten, en keek met groote aandacht naar Terezia.
Daarop ontmoette zij een blik van Tallien - een blik, waaruit vrees, hoop, verwachting,
vertrouwen straalde, een blik, die haar een plotseling besluit deed nemen.
- ‘Burgers! De citoyen Tallien heeft waarheid gesproken!’ - riep ze met luide stem.
- ‘Ik ken den burger Menin en zijne dochter Thérèse. Ze wonen in de rue de Tournon!
Hei-daar, maakt als de weerga plaats, en laat de menschen vrij loopen!’
Onder algemeen gejuich ter eere van Théroigne, die het Parijsche straatpubliek
kon kneden als was, maakte men ruimte, en bracht de Prins de Listenay Terezia uit
het gedrang naar de overzijde, op een afstand gevolgd door den Markies de Fontenay,
die maar zeer langzaam kon loopen. Weldra hadden ze het Vendomeplein bereikt,
en waren ze in veiligheid.
Théroigne greep den arm van Tallien.
- ‘Ik heb alles begrepen!’ - fluisterde ze met eene trillende stem. - ‘Het is Madame
de Fontenay, de vrouw, die je liefhebt - terwijl ze nauwelijks weet, dat je bestaat. Ik
heb alle reden die vrouw te haten, maar ik vond het edelmoediger haar leven te
redden. Mijne wraaklust is geboet door den dood van Suleau!’
Théroigne huiverde, en wendde de oogen af van den
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volkshoop, die zich verdrong rondom de lijken. Hijgend liet ze haar hoofd even
rusten aan den schouder van Tallien. Deze zag haar aan met gadeloos mededoogen.
Zacht fluisterde hij in haar oor:
- ‘O, ma divine Théroigne! Je bent subliem! Je moogt de allergrootste victorie
vieren. Je hebt je zelve overwonnen!’
En zich vooroverbuigend, drukte hij een eerbiedigen kus op haar brandend
voorhoofd.
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Hoofdstuk X.
Terezia wordt gastvrij ontvangen te Bordeaux.
De avondschemering was gevallen, den 30 September 1793, toen een rijtuig, geheel
overdekt met het witte stof der groote wegen, stilstond in de rue de la Corderie, dicht
bij de Place Saint-Germain te Bordeaux. De koetspoort werd snel opengemaakt, het
rijtuig reed binnen. Het was zoo donker onder de poort, dat de concierge zich haastte
eene kaars op te steken, en de reizigers te verwelkomen. Eerst sprong snel uit de
berline eene jonge vrouw van even twintig jaar, daarna kwam een man van middelbare
jaren te voorschijn, zeer eenvoudig gekleed, eindelijk hielpen deze beiden een vrij
bejaard heer met wit gepoeierde pruik, om uit het rijtuig af te dalen, 't geen niet
zonder inspanning geschiedde. De oude heer was zeer pijnlijk, en zocht met de
grootste voor-
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zichtigheid, waar hij zijn linkervoet zou plaatsen, daarna greep hij den arm van zijn
reisgenoot, die hem zeer eerbiedig bejegende, en klom hij langzaam eenige trappen
op, die naar eene vestibule leidden.
Door twee bedienden ontvangen, werden zij langs een paar gangen gebracht naar
eene ruime eetzaal, waarvan de deuren openstonden, en een groot licht hun
tegenstroomde. De heer des huizes, een vrij corpulent man van even vijftig jaar,
gekleed in een deftigen rok van donkerbruin laken, wit vest en zwarte culotte, kwam
hun tegemoet, met groote voorkomendheid.
- ‘Welkom, meneer de Conseiller! welkom, chère nièce! Alles is dus goed gegaan
op reis?’
- ‘In elk geval veel beter, dan wij hadden mogen verwachten!’ - antwoordde de
oude heer, die nog altijd den arm van zijn geleider vasthield.
De gastheer schoof snel een leunstoel naar de gedekte tafel, die met keur van kristal
en porselein was bereid - en deed den grijsaard plaats nemen. Deze wenkte zijn
reisgenoot, en zei:
- ‘Saint-Flour! Draag zorg voor de koffers!’
- ‘Zeker, meneer de Markies!’
Saint-Flour, de trouwe hofmeester van den Markies de Fontenay boog, en verdween.
De gastheer wendde zich nu tot de Markiezin de Fontenay, en zei glimlachend:
- ‘Ik heb u in jaren niet gezien, ma belle nièce! maar het schijnt, dat ieder nieuw
jaar u nieuwe be-
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koorlijkheid brengt. Na zulk eene vermoeiende reis zoo frisch, zoo bloeiend!’
Terezia boog even, en antwoordde:
- ‘Ons liep alles mee, mon oncle! De hofmeester van den Markies heeft zich zeer
verdienstelijk gemaakt. Alle moeilijkheden zijn onder weg door hem geëffend. In
de verschrikkelijke tijden, die wij beleven, is zulk een man goud waard!’
De Markies knikte toestemmend.
- ‘Mijn maitre-d'hotel is een zeldzaam persoon, mon cher Cabarrus! Hij heeft te
Parijs zich bij de révolutionnairen aangesloten, alleen om mij te dienen. Hij is lid
van de club des Cordeliers - en kan alles gedaan krijgen. Onze reispas, onze
veiligheid, alles hing van hem af!’
Er was veel waars in wat daar door den Markies werd gezegd, maar toch kende
hij zelf de toedracht van zaken niet volkomen. Het was een wonder, dat hij en zijne
vrouw van den 10 Augustus 1792 tot het begin van September 1793 ongemoeid op
hun buitengoed te Fontenay-aux-Roses en in hun hotel te Parijs, rue de Paradis,
hadden kunnen wonen, zonder dat zij gemoeid werden in den staatkundigen storm,
die boven hunne hoofden woedde. Zij erkenden beiden, dat zij op den 10 Augustus
aan doodsgevaar waren ontkomen. Ze wisten, dat de burger Tallien, redacteur van
L'Ami des Citoyens, en de algemeen bekende oproermaakster, Théroigne de Méricourt,
hen uit de klauwen van het woedende grauw hadden gered, maar ze
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begrepen niet waarom - ze hadden beide beruchte persoonlijkheden nimmer meer
ontmoet.
De Markies kon zich geene verklaring van dit feit geven, en ergerde zich bij de
overweging, dat hij zijn leven misschien verschuldigd was aan een ellendigen
Jakobijn, wiens naam in de dagelijksche berichten over de gebeurtenissen te Parijs
herhaaldelijk genoemd werd. Tallien werd na den 10 Augustus lid van de
revolutionnaire Commune van Parijs, zelfs secretaris-griffier. Terezia had te midden
van haar doodsangst in den morgen van den 10 Augustus de stem en den persoon
van Tallien herkend. Ze herinnerde zich volkomen goed, wat er in het voorjaar van
1789 op het atelier van Madame Vigée-Lebrun gebeurd was. Bij intuïtie begreep ze,
dat deze volkstribuun haar redde, omdat hij haar bewonderde, en onwillekeurig nam
zij genoegen met dit feit, als een tribuut, dat haar toekwam. Ze had evenwel telkens
naar Tallien gevraagd, en haar trouwe, geduldige vriend, de Prins de Listenay - nu
reeds voor maanden in veiligheid te Londen - had haar al het politieke nieuws bericht.
Dat de afgrijselijke Septembermoorden ongestraft hadden kunnen plaats grijpen,
weet men aan oogluiking van den gemeenteraad van Parijs, en dus viel een deel van
de schuld op Tallien. In een gesprek met Listenay had Terezia zelfs eenmaal de
verdediging van Tallien op zich genomen, en gezegd, dat een enkel persoon, zelfs
als hij secretaris-griffier van den gemeenteraad is, tegen zulk eene uitbarsting van
de volks-

Jan ten Brink, Madame de Fontenay

129
woede niet bestand is. En heimelijk deed het haar genoegen, dat Tallien gedurig meer
omhoogkwam, dat het departement van Seine et Oise hem tot lid der Conventie koos.
Sedert was er tusschen de echtgenooten nooit meer over Tallien en den 10 Augustus
gesproken. De Markies maakte gedurig plannen tot vluchten, maar men was buiten
op Fontenay-aux-Roses betrekkelijk veilig. Daarenboven gevoelde hij in het laatste
jaar zijne krachten afnemen - niets hechtte hem meer aan het leven. De sympathie
zijner mooie, jonge vrouw had hij verbeurd door de bitterheid, waarmeê hij hare
denkbeelden had bestreden, door de ruwheid, waarmeê hij tegen haar uitviel, als hij
door aanvallen van jicht werd gekweld. Het stond bij beiden vast, dat hun huwelijk
ontbonden zou worden, maar niet te Parijs, om opzien te vermijden. En daarom werd
Bordeaux gekozen. Terezia had daar een oom, een zeer vermogend reeder, Jacques
Cabarrus, in wiens huis zij ten allen tijde bij uitstek welkom zoude zijn. De Markies
telde te Bordeaux zeer vele vrienden, daar hij in vroegere jaren geruimen tijd
Conseiller in het Parlement van Bordeaux was geweest. En daar er te Parijs altijd
afschuwelijker gruwelen gepleegd werden, daar het leven er bijna onmogelijk werd
door volkomen gebrek aan de meest gewone levensmiddelen, die tegen fabelachtige
prijzen nauwelijks te krijgen waren, hadden beide echtgenooten eindelijk besloten
hun heil te Bordeaux te zoeken. De Markies had zijn maitre-d'hôtel,
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Saint-Flour, met zijne plannen bekend gemaakt, en deze verzekerde hem, dat hij
alles, de reispas, het rijtuig, de relais-de-poste, de veiligheid der reizigers, op zich
nam, door zijne vriendschappelijke relatiën met voorname staatslieden van den dag.
De Markies glimlachte, maar nam de onverwachte hulp met beide handen aan.
Zoodra Terezia de weelderige eetzaal van haar oom was binnengetreden, had zij
een lichtgrijzen vilten reishoed afgelegd en een paar malen de groote ruimte
doorloopen, daar de gedwongen rust in het rijtuig haar vermoeid had. Oom Cabarrus
wilde, dat zij eerst hare appartementen zou gaan zien, maar zij verklaarde, dat zij
honger had, en de Markies, die wat opleefde, sedert hij rustig zat, vereenigde zich
met dit gevoelen.
Weldra verscheen eene oude, deftige dame, Mademoiselle de Querhoënt, eene
ci-devante, die als huishoudster fungeerde bij den weduwnaar Cabarrus. Ze was over
de vijftig jaar, en een beklagenswaardig voorbeeld van vrouwelijke verwording. Haar
beenig en knokig gelaat was even scherp van lijn, als hare royalistisch-katholieke
overtuiging. Daar zij meestal met waardigheid zweeg, gaf zij weinig aanstoot. Nu
kon de maaltijd beginnen. Terezia zette zich naast den gastheer, die tegenover den
Markies had plaats genomen. De huishoudster zat aan het uiteinde der tafel, om de
knechts te bevelen. Gedurende eenigen tijd werd niet gesproken.
Eindelijk zei de gastheer:
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- ‘Heeft de reis lang geduurd, meneer de Conseiller?’
- ‘Tamelijk lang, mon cher Cabarrus! We hebben maar zeer korte dagreizen
gemaakt. Sinds langen tijd ben ik lijdende, en daarom ging alles zeer langzaam. We
hebben in Tours een paar dagen uitgerust, daarna te Poitiers, en wederom te Limoges.
Maar overal konden we rustig vertoeven - niemand heeft ons iets in den weg gelegd.
Er werd meestal geklaagd over de hooge oorlogsbelasting en de requisitieën. De
algemeene stemming is zeer gedrukt!’
- ‘In Bordeaux is het niet veel beter!’ - mompelde Mademoiselle de Querhoënt.
Terezia, die in hare bloeiende schoonheid het sprekendst kontrast vormde met de
spookachtige magerheid der adellijke huishoudster, zag eenigszins onthutst op. Ze
wendde zich tot haar oom, en vroeg:
- ‘Is er hier iets ongewoons, mon oncle? Ik heb op reis maar weinig politiek nieuws
gelezen! De Conventie heeft buitengewone commissarissen gezonden naar
Bordeaux.....’
De rijke reeder Cabarrus knikte met eene zeer bezorgde uitdrukking. Hij dronk
snel een glas uit van den heerlijken wijn, Château-Yquem, dien hij zijne gasten
schonk - waarvan zich de Markies, ondanks zijne kwaal, veroorloofde een paar glazen
te nemen - en zei toen:
- ‘Het is hier te Bordeaux sedert 23 September even prachtig georganiseerd als te
Parijs. Het spijt
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mij voor u, maar veel heeft u niet gewonnen, door hierheen te reizen. Te Parijs
regeeren Collot d'Herbois, Billaud-Varenne en Robespierre - hier Tallien en Ysabeau!’
- ‘Tallien!’ - riepen Terezia en de Markies te gelijk uit.
Op beider gelaat uitte zich de verbazing zeer verschillend. De Markies werd
hoogrood, Terezia doodsbleek. De Markies herstelde zich het eerst.
- ‘Maar, dat had die ezel van een Saint-Flour mij moeten zeggen! Ik had hem last
gegeven op onze reis, nu meer dan drie weken geleden, alles te lezen, wat in de
dagbladen of vlugschriften zou voorkomen, en mij er 's avonds rapport van te komen
brengen. Ik had dan de aangename taak de Markiezin van alles in te lichten!’
En nu deelde hij aan den gastheer en de grimmige Mademoiselle de Querhoënt
mede, wat hun op 10 Augustus 1792 in den vroegen morgen was geschied. Hij
verklaarde destijds zeer wel te hebben begrepen, dat zijn leven gevaar had geloopen,
maar tevens, dat hij nooit had kunnen uitleggen, waarom een hem volkomen onbekend
Jakobijn zoo edelmoedig voor hem in de bres was gesprongen.
Oom Cabarrus had door allerlei korte uitroepingen zijne hoogste verwondering te
kennen gegeven.
- ‘Ik wensch u geluk, mes amis! De hooge bescherming van Tallien zal u zeer wel
te pas komen te Bordeaux. Onze toestand is alles behalve rooskleu-
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rig. Wij zijn hier in het algemeen geene vrienden der Jakobijnen - de meerderheid
staat aan de zijde der Girondijnen....’
- ‘Al te zaam koningsmoorders!’ - bromde Mademoiselle de Querhoënt.
- ‘Het was dus te verwachten, dat het Comité de Salut public, na de nederlaag der
Girondijnen in dezen zomer, zich met eene Girondijnsche stad als Bordeaux zou
gaan bemoeien. Door ons departement der Gironde waren de eerlijksten en
aanzienlijksten der Girondijnen naar de Conventie afgevaardigd. Toen het bericht
hier aankwam, dat Tallien en Ysabeau als buitengewone commissarissen naar onze
stad zouden gezonden worden, ontstond er groote gisting. Tallien is te Parijs lid van
het Comité de Sureté générale - en juist dit Comité heeft de meeste verdachten doen
in hechtenis nemen, gaf aanleiding tot de meeste doodvonnissen. Er leven tal van
edelen en royalisten te Bordeaux, die zich niet veilig achten, zoo spoedig een
voorstander der Parijsche Terreur hier verschijnt. Daarom werd er hier gesproken,
om de stad aan Engeland in handen te spelen - maar het getal goede staatsburgers is
hier te groot. Zulk eene taal werd hier niet geduld. Intusschen maakten zich velen
uit de voeten - en verschenen Tallien en Ysabeau voor acht dagen geleden!’
- ‘Maar ik begrijp dien Saint-Flour niet!’ - riep de Markies uit. - ‘Waarom verzwijgt
hij mij dit alles?’
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- ‘Er is in deze laatste acht dagen hier veel gebeurd, waarvan de tijding misschien
nog niet in de andere departementen is doorgedrongen! Al wat hier te Bordeaux
Jakobijnsch is - de ouvriers aan de scheepstimmerwerven, de touwslagers, de
zeilenmakers, de kleinhandelaars in scheepsbehoeften en victualiën, trokken den
beiden Proconsuls te gemoet met lauwertakken en eikenkransen, onder het luid geroep
van: “Vive la République! Vive la Montagne!” Er was zelfs een eerewacht van
Jakobijnsche jongelui te paard. De Maire, die een eerlijk Girondijnsch republikein
is, ontving de beide leden der Conventie met groote waardigheid - maar ik vrees
zeer, dat hij niet lang meer zal blijven aan het hoofd onzer Commune. Tallien en
Ysabeau werden in een plechtigen optocht naar het prachtig gebouw gebracht van
het Grand Séminaire, op den hoek van de Place Dauphine, die nu herdoopt is in
Place de la Loi. Den dag na hun intocht gaven de beide Commissarissen der Conventie
eene proclamatie aan de burgerij van Bordeaux. Zij verklaren gezonden te zijn, om
een eind te maken aan alle Girondijnsche woelingen, en tot het doen eerbiedigen van
de zuivere Republikeinsche grondbeginselen, aangenomen in de nieuwe Constitutie
van 1793. Tot bereiking van dit doel, gelasten zij, dat alle vuurwapenen moeten
ingeleverd worden binnen tweemaal 24 uren, zullende zij, die hieraan niet voldoen,
en in wier huizen wapenen mogen ontdekt worden, terstond gevangen genomen
worden. Zij eischen voorts van de ingezetenen extra-
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oorlogsbelasting, nader vast te stellen, en allerlei soorten van goederen, die voor den
staatsdienst zullen noodig bevonden worden. Door hen wordt ingesteld eene
buitengewone Commission militaire et révolutionnaire onder voorzitterschap van
den burger Lacombe, die hier president is van de klub der Jakobijnen - en het eerst
in het openbaar verscheen met de roode muts. U ziet dus, dat wij in geen enkel opzicht
Parijs behoeven te benijden, mon cher Conseiller!’
De Markies zuchtte.
- ‘Och, laat ik er niet aan denken!’ - antwoordde hij. - ‘Dat was een betere tijd,
toen ik hier conseiller was!’
- ‘Toen men God en de Heilige Jonkvrouw diende, en den Koning gehoorzaamde
als gezalfde des Heeren!’ - prevelde Mademoiselle de Querhoënt.
De gastheer vervolgde:
- ‘U kunt wel nagaan, dat we nu het zeldzame voorrecht genieten al de zegeningen
der Parijsche Terreur op onze hoofden te zien nederdalen. Op de Place Dauphine is
de guillotine verrezen tegenover de residentie van de beide Proconsuls. De
Commission Militaire, samengesteld uit de hevigste Jakobijnen, houdt zitting in het
zelfde gebouw van het Grand Séminaire. Voor al de toegangen van dat gebouw staan
gewapende nationale garden - voor den hoofdingang zijn twee vuurmonden geplant.
Eene reusachtige nationale vlag, gekroond met eene kolossale Phrygische muts,
wappert van het dak. Zeer vele van onze aan-
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zienlijke en gegoede jongelui hebben hunne wapenen niet ingeleverd, maar uit woede
in de Garonne geworpen. Sedert een paar dagen worden er tallooze gefortuneerde
burgers en rijke jongelui gevangen genomen. De geheele stad Bordeaux siddert van
vrees. Wat vluchten kan, maakt zich uit de voeten. - Wees evenwel gerust! Bij mij
zijt ge beiden volkomen veilig. Ik ben zeer populair bij de tallooze ouvriers van de
groote scheepstimmerwerven, daar ik als reeder veel heb doen bouwen, en het
werkvolk altijd naar mijn beste weten royaal heb behandeld.’
Mademoiselle de Querhoënt mompelde iets van ‘te royaal’, maar de gastheer nam
er geen notitie van en vervolgde:
- ‘De burger Lacombe heeft gelast, dat niet alleen in de zaal, waar hij over dood
of leven heeft te beschikken, busten van Marat zouden worden geplaatst, maar, dat
in alle gebouwen en vertrekken, waar regeeringsambtenaren verblijf houden,
borstbeelden van Marat moeten worden bewonderd. Tot veler ontzetting zijn gisteren
vier rustige burgers, in wier huizen men geweren en pistolen heeft in beslag genomen,
op de Place Dauphine geguillotineerd. Er heerscht groote gisting. De Jakobijnsche
partij, gesteund door de tallooze ouvriers aan dokken en werven, juicht Tallien toe,
- de gezeten burgerij ziet met de hoogste woede de tyrannie aan, waarvoor het nu
raadzaam is het hoofd te buigen. Vandaag is de agitatie op nieuw toegenomen - het
leven van een
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driehonderdtal adellijken, priesters en royalisten staat op het spel!’
Terezia zag verschrikt op en vroeg:
- ‘Wat bedoelt u, mon oncle?’
- ‘Het is eene zeer treurige geschiedenis. Sedert eenige dagen hebben de meeste
adellijke familiën, die nog gebleven waren, zich des nachts naar een groot Engelsch
koopvaardijschip laten voeren, dat onder Fransche vlag in stilte hier handel komt
drijven. Het ligt een half uur boven Bordeaux op stroom voor anker. Het heeft al de
vluchtelingen aan boord genomen - meer dan driehonderd personen van allerlei
leeftijd uit de beste kringen dezer stad, waaronder niet weinig arme priesters, die
geweigerd hebben den eed op de constitutie af te leggen. De Engelsche gezagvoerder
heeft een buitensporig hoogen prijs voor hun overtocht naar Londen geëischt. Ze
hebben gaarne toegestemd, doch hun ontbreekt op dit oogenblik nog een som van
zesduizend livres. En het schip zal niet vertrekken, voordat deze som is voldaan,
waartoe aan deze ongelukkigen een termijn van driemaal vierentwintig uren is
toegestaan. U begrijpt, dat dit een zeer moeilijke zaak is. Als iemand uit Bordeaux
hier tusschen beide komt, en hij wordt ontdekt, dan is hij een kind des doods. Ik durf
niet handelen - de Engelsche kapitein heeft een Fransch cargadoor, die nog aan wal
is, en mij sinds jaren kent. Stel ik mij met hem in relatie, dan moet het uitkomen, dat
ik de ongelukkige menschen gered heb, en dan wacht
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mij de guillotine! Als er morgen vóór drie uur geen redding komt opdagen, zijn ze
allen verloren!’
Terezia's schitterende zwarte oogen fonkelden van verontwaardiging.
- ‘Voor zesduizend livres zijn driehonderd menschenlevens te redden!’ - riep ze
met trillende stem. - ‘En niemand heeft den moed zijn leven te wagen!’
- ‘Men hoopt, dat de Engelsche gezagvoerder ten slotte in zee zal steken!’ antwoordde de gastheer.
- ‘De Engelschen zijn als de kinderen Belials!’ - sprak ditmaal Mademoiselle de
Querhoënt zeer luid. - ‘Van dezulken is niets goeds te verwachten!’
Terezia hief het prachtige hoofd fier omhoog.
- ‘Ik heb er wat op gevonden!’ - riep ze. - ‘De driehonderd menschen zijn gered!’
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Hoofdstuk XI.
Terezia in doodsgevaar.
Des morgens van den eersten October 1793, tegen elf uur des voormiddags, stond
de Markiezin de Fontenay uiterst eenvoudig gekleed, misschien ware het beter te
zeggen: uiterst zorgvuldig vermomd, in het groote kantoor van haar oom Cabarrus.
Zij droeg eene hooge muts met zwarte fluweelen linten en eene in 't oog vallende
nationale cocarde. Ze had om hals, rug en schouder een gesteven kamerijksche doek
geplooid; zij droeg een zwarte japon zonder eenig sieraad, en eene écharpe, rood,
wit en blauw, om het middel. Het prachtige donkere haar was zoo veel mogelijk
onder de muts verborgen, terwijl de stroken van deze hare fijne trekken minder in
het oog poogden te doen vallen. Ze zag er uit als eene zeer gewone citoyenne - de
vrouw van een
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koopman of winkelier, maar ook in dit kostuum straalde hare zeldzame schoonheid
ieder in de oogen.
Jacques Cabarrus stond van zijne schrijftafel op, zoodra zij binnentrad. Er zaten
eenige klerken aan den arbeid, die zeer nieuwsgierig opkeken, toen de Markiezin
binnentrad. Maar de patroon wierp hun een bestraffenden blik toe, en deed Terezia
snel in een klein spreekkamertje treden, waar ze ongestoord konden overleggen.
- ‘Ik kwam u zeggen, dat ik driehonderd menschenlevens ga redden, mon oncle!’
- begon ze, terwijl ze aan een klein tafeltje plaats nam. - ‘Maar u moet me helpen!’
- ‘Ma charmante nièce bedenkt niet, dat zij met haar leven speelt, en doodsgevaar
brengt over al de bewoners van dit huis!’
Terezia zag verschrikt op.
- ‘Dat zal ik trachten te voorkomen!’ - zei ze vastberaden. - ‘Zie hier mijn plan!
Niemand kent mij in Bordeaux, niemand kent mijn naam. Ik wil den cargadoor van
den Engelschen kapitein spreken, en hem zesduizend franks brengen. Hij behoeft
mijn naam niet te weten. Van u vraag ik het adres van den cargadoor. Ik zal te voet
uit dit hotel gaan, en onder weg een fiacre nemen. Niemand zal weten, dat ik hier
verblijf houd. Ik rijd naar den cargadoor, breng hem de zesduizend livres - en laat
mij door de fiacre naar een of ander plein brengen dicht bij de rue de la Corderie.
Niemand zal ontdekken, dat ik de ongelukkige edelen en priesters gered heb!’
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Jacques Cabarrus bleef stilzwijgen met de armen over elkander geslagen. Hij zag de
Markiezin met groote bewondering aan. Eindelijk zei hij:
- ‘Mijne dappere nièce vergeet, dat we in zeer treurige tijden leven! Uw plan schijnt
heel goed overlegd.... Maar bij den minsten tegenspoed bedreigen u de grootste
gevaren! Wordt uw naam bekend, dan komt de Markies, dan kom ik zelf in de grootste
ongelegenheid. Ik mag er niet aan denken, ma chère! Het volk is sterk Jakobijnsch!
Als men maar in de verte uw plan vermoed, zal men u geweld aandoen!’
- ‘Voor dat geval ben ik gewapend!’ - antwoordde Terezia zeer rustig, en bracht
uit hare pouffe - den witten doek over haar boezem - een pistool en een dolk te
voorschijn.
De rijke reeder glimlachte even, maar schudde toen weder het hoofd.
- ‘Je bent even vermetel als bekoorlijk, lieve nicht! Maar het is mijn plicht je dit
stoute plan ten sterkste af te raden!’
De Markiezin verborg hare wapenen, en hernam:
- ‘Ik begrijp u zeer goed, mon oncle! Maar ik kan niet anders. Driehonderd edelen
en priesters mogen niet geofferd worden, als men ze kan redden. Ik heb er mijn leven
voor over! Aan mijn leven is niet veel verloren. Ik ben zeer ongelukkig getrouwd mijn man is langzamerhand mijn bitterste vijand geworden - ik zeg het u vrijmoedig,
want ik reken op uwe discretie. Ons plan is te scheiden - te Parijs zou dit
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te veel de aandacht op onze namen gevestigd hebben. Daarom komen we naar
Bordeaux! U ziet, dat ik niet veel te verliezen heb.... Vandaag vóór drie uur moet de
Engelsche kaptein het geld hebben, anders zet hij zijne passagiers weer aan wal....
Ik bid u, laat mij gaan!’
Jacques Cabarrus wist niet wat te doen. Hij had twee dagen zich moe gedacht, om
een middel te vinden tot redding van zulk een groot getal aanzienlijke en
achtenswaardige stadgenooten! En nu was het plan der Markiezin misschien
uitvoerbaar met goed gevolg. Hij beproefde nog eenmaal zijne nicht met allen ernst
het gevaarlijke van hare onderneming onder het oog te brengen - het baatte niet.
Terezia was vast besloten.
- ‘Lieve nicht!’ - zei hij eindelijk. - ‘Ik geef het op. Ik zou u toch niet kunnen
weerhouden! Maar ik zelf zal u zooveel mogelijk ter zijde staan! De cargadoor heet
Jean Bergeon - is op dit uur altijd te vinden in een café van de Porte Saint-Pierre,
waar hij met zeelui, kapteins en victualiemeesters onderhandelt. Ik zal u naar de
Place Saint-Germain brengen, waar waarschijnlijk een fiacre zal te vinden zijn. In
dezen fiacre zal men u rijden naar de Porte Saint-Pierre - en gij hebt niets anders te
doen, dan het café binnen te gaan, en aan een bediende te vragen naar den citoyen
Jean Bergeon. Gij laat den fiacre wachten - maakt uwe onderhandeling zoo kort
mogelijk, en dan zal het rijtuig u brengen naar de Place Dauphine, zeer dicht bij de
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rue de la Corderie. Ik zal u daar afwachten - en zoo alles goed afloopt, zijn we
spoedig weer hier!’
Terezia sprong met een uitroep van blijdschap van haar stoel.
- ‘Ik wist wel, dat u mij zoudt helpen, mon oncle!’ - riep ze stralend van edele
vreugde. - ‘Ik zou heel mijn leven geen gerust uur meer hebben gesleten, als ik
geaarzeld had hier redding te brengen!’
De reeder geleidde zijne nicht door eene zijdeur naar buiten, zoodat ze niet weer
door het kantoor met de klerken behoefden te gaan. In een oogenblik zijn ze in de
rue de la Corderie. Buiten is het een heerlijke najaarsdag. De Octoberzon fonkelt
aan een wolkeloozen hemel. De zuidenwind strijkt zacht over de toppen der
lindenlaan, die ze nu snel inslaan. De grond is met dorre bladeren bedekt, de takken
der linden zijn schier bladerloos. Spoedig komen ze op een breed cirkelvormig plein,
Place Saint-Germain. Na eenig zoeken gelukt het Jacques Cabarrus voor zijne
moedige nicht een fiacre te vinden. Terezia werpt zich in het rijtuig. Haar oom geeft
den koetsier zeer nauwkeurige inlichtingen en eindigt met de woorden:
- ‘Eerst naar de Porte Saint-Pierre - dan wachten bij het café de la Gironde, dan
naar de Place-Dauphine!’
Terezia bedankt haar oom met een vroolijken blik. Zij is geheel vervuld van haar
groot plan. Ze is gelukkig eindelijk eens te kunnen handelen. Te midden der geweldige
Parijsche stormen heeft ze in ledige
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rust alles moeten aanzien. Het grootste deel der vijf laatste onrustige jaren moest ze
slijten in het allerliefst gelegen Fontenay-aux-Roses, waar de Markies zich verborg
in zijn achter dicht groen verscholen landhuis. Haar eenig groot avontuur in den
morgen van 10 Augustus 1792 heeft voortdurend hare gedachten bezig gehouden.
En nu gaat ze zich wagen in een nieuw avontuur, maar ditmaal heeft ze zelve het
initiatief genomen. De gedachte, dat zooveel ongelukkigen, op het punt gered te
worden, door gebrek aan geld weder zouden moeten terugkeeren in de stad, waar zij
door hunne vlucht ‘hors la loi’ waren verklaard, had haar machtig aangegrepen. Ze
wilde redden - of ze zelve gevaar liep, was haar geheel onverschillig.
Ze lette niet op den weg, dien de fiacre nam. Aanvankelijk reed ze door eene
breede laan met ontbladerde boomen, daarna door zeer drukke straten, eindelijk over
een statig plein met een monumentale fontein (Place Royale), waar ze plotseling de
breede rivier - de Garonne - in het zonlicht zag flikkeren. Het rijtuig volgde de
rivierkade, en stond op eens stil. Terezia wist, dat zij nu geheel en al op zich zelve
vertrouwen moest. Ze stapte vlug uit den fiacre. Een huis van drie verdiepingen met
een reusachtig uithangbord: Café de la Gironde rees voor hare oogen. Zij snelde naar
binnen, zonder zich een oogenblik te bedenken.
Ze treedt in eene langwerpige groote zaal, laag van verdieping. De opengeschoven
ramen zien allen uit op
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de Garonne, die bij iedere windvlaag met gouden vonken werd bezaaid. Vier of vijf
tafeltjes zijn bezet met druk sprekende mannen - voor het grootste deel zeelui en
varensgasten. Bordeaux is het paradijs voor schippers van de groote en kleine vaart,
daar de halvemaanvormige rivierarm der Garonne diepte genoeg aanbiedt voor groote
zeeschepen. Alleen wordt de rivier aan de stadskaden te ondiep, en moeten de grootere
schepen in het midden der rivier op stroom blijven liggen.
Terezia ziet eene statige, corpulente dame achter de toonbank, met veelkleurige
flesschen geflankeerd. Zij zegt zeer bedaard:
- Is de burger Jean Bergeon hier?’
- ‘Ja, Mademoiselle!’
- ‘Wil u hem even laten roepen.... ik moet hem spreken!’
Een bejaarde knecht werd afgezonden. Terezia ging aan een tafeltje bij een der
vensters zitten. Na eenig wachten zag zij een jong mensch met een steek en eene
grijze houppelande, die buigend aan het tafeltje plaats nam. Nu begon het volgende
onderhoud:
- ‘Is u de citoyen Jean Bergeon, cargadoor?’
- ‘Om u te dienen, citoyenne!’
- ‘Het Engelsche schip onder bevel van kapitein Farrar....’
- ‘Heeft heden morgen te tien uur het anker gelicht, en is onder zeil naar Londen!’
- ‘Ik hoorde, dat de kapitein niet vertrekken wilde,
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omdat hem zesduizend livres voor de vracht ontbraken!’
- ‘Ik bid u! Spreek zachter! Er wordt misschien geluisterd!’
- ‘Dus is er geen gevaar meer?’
De cargadoor Jean Bergeon boog zich over het tafeltje, en antwoordde bijna
onhoorbaar:
- ‘Geen gevaar, neen! Maar wat moet er van die menschen worden, als ze te Londen
aankomen? Velen, vooral de curé's, hebben niets kunnen meenemen!’
- ‘Kan ik iets voor hen doen?’
- ‘Alle bijdragen zijn welkom! Ik verklaar u plechtig - en des noods verbind ik
mij onder eede - dat ik het lot der vluchtelingen zeer ter harte zal nemen! Citoyenne!
ik ben geen Jakobijn. u kan mij vertrouwen!’
Terezia zag den cargadoor Jean Bergeon uitvorschend aan. 's Mans
gelaatsuitdrukking en stem boezemden haar vertrouwen in. Zonder zich lang te
bedenken, bracht ze eene portefeuille te voorschijn - en zeide:
- ‘Zesduizend livres had ik voor hun vertrek bij mij gestoken. Ik geef ze u, en
vertrouw u volkomen, maar ééne voorwaarde! Geef mij de namen der vluchtelingen....’
De cargadoor nam het geld zeer kalm aan. Hij greep een notitie-boekje uit den
borstzak zijner houppelande, en scheurde er twee blaadjes uit.
- ‘Zie hier, citoyenne! Dit zijn de hoofdpersonen! Laat niemand ooit vermoeden,
dat ik ze u gaf!’
Terezia stond snel op - en zonder zelfs te groeten
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vloog ze naar de deur. Ze vond den fiacre wachtend, en klom er haastig in.
Maar juist dit schielijk vertrek werd algemeen opgemerkt.
De zeelui en toevallige bezoekers, die den cargadoor Jean Bergeon zeer goed
kenden, toonden zich uiterst nieuwsgierig om te weten, wie de beeldschoone citoyenne
was, waarmee hij zoo zacht had zitten fluisteren. Het hielp hem niet, dat hij beweerde
haar naam zelfs niet te kennen. Men geloofde hem niet.
Er werden allerlei gissingen gemaakt. De citoyen Jean Bergeon stond in zeer
vriendschappelijke betrekking tot vele mooie en jonge citoyennes. Dit was eene
nieuwe verovering - en luid gelach ging op van alle zijden. De cagadoor Jean Bergeon
ergerde zich aan dit alles, zoodat het gerucht steeds luider werd. Plotseling in drift
opvliegende, riep hij uit:
- ‘Zwijgt, zeg ik u! Ik ken de citoyenne niet. Zij bracht mij geld voor de passagiers
van kapitein Farrar!’
- ‘Dan is het eene aristocratische bedriegster!’
- ‘Spoedig haar achterna! Wij moeten weten, wie ze is!’
Al de aanwezigen sprongen te gelijk op. De cargadoor vermocht ze niet tegen te
houden. Eenige hadden gezien, dat zij in een fiacre naar de Place Royale werd
gereden. Zij stormden luid schreeuwend naar buiten.... Jean Bergeon bleef roerloos
staan - een enkel onvoorzichtig woord, in drift gesproken, zou die beeldig mooie
jonge vrouw misschien in gevaar brengen. In
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grooten angst besloot hij de schreeuwende mannen te volgen....
De koetsier van den fiacre had Terezia zonder veel haast te maken over de Place
Royale naar de rue Saint-Remy gereden. Met een gevoel van verademing dook ze
achter in het rijtuig weg. Ze zag niet uit naar de tallooze voetgangers in de drukke
straten. Toen de koetsier de rue de la Porte Dyaux bereikt had, moest hij stilstaan.
Een geweldige volksoploop vulde de straat. Een drietal tamboers van de nationale
garde naderden onder luid getrommel, terwijl een twintig man met geweren en sabels
in hun midden twee priesters wegvoerden, terwijl honderden en honderden, waaronder
vele wijven met roode mutsen, deze groep volgden. Terezia zag met schrik de
uitdrukking van wanhoop op de ontstelde gelaatstrekken der priesters. Zij schenen
veel geweld te hebben geleden. Blootshoofds, met gescheurde soutanes en op den
rug gebonden handen, werden zij weggeleid, onder het afgrijselijk gejoel van het
gepeupel.
Een hevige angst maakte zich van haar meester.
Zij tastte onder de plooien van hare pouffe, en omklemde haar pistool, maar men
lette niet op haar. De menigte volgde onder luid wraakgeroep de beide rampzalige
priesters. Het duurde geruimen tijd, voordat deze tierende hoop volks was
voorbijgestroomd. Eindelijk vatte de koetsier de teugels weer op, en reed wat sneller
voort. Het was niet rustig in de rue de la porte Dyaux. Allerlei kreten werden luid
uitgegalmd.
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De koetsier reed gedurig sneller. Terezia poogde door het portier te zien. Zij zag
niets verontrustends. - Alleen klonk een aanhoudend geschreeuw uit de verte. De
fiacre bereikte nu een ruim plein, la place Dauphine, en stond stil. Terezia hoopte,
dat haar oom in de nabijheid zou zijn, daar zij gedurig angstiger werd. Zij sprong uit
het rijtuig, en gaf den koetsier een assignaat van vijftig franken - snel voortijlend
zonder om te zien.
Onder de vele fraaie pleinen te Bordeaux mocht la Place Dauphine - nu Place de
la Loi - op dat oogenblik zeker gezegd worden een middenpunt van verkeer uit te
maken. Men zag er nu met groote ontzetting de hooge wit houten stijlen der guillotine
omhoogrijzen. Des namiddags te vier uren verdrong er zich een dichte volkshoop,
om de terechtstellingen der door de Commission révolutionnaire veroordeelde
rampzalige burgers bij te wonen. Aan de Noordzijde van dit plein bij den ingang der
rue Judaique verhief zich een zeer aanzienlijk gebouw, vroeger als Grand Séminaire
door eene groote kolonie van geestelijken bewoond. Nu wapperden er nationale
vlaggen van het dak, nu stonden er vuurmonden voor den ingang, en macht van
schutters met roode mutsen. Uit dit gebouw ging nu de schrik over Bordeaux. Juist
daarom kwamen tallooze leegloopers naar la Place Dauphine, verwachtende, dat er
iets belangrijks zou voorvallen. De Commissarissen der Conventie - Tallien en
Ysabeau - zetelden in het Grand-Séminaire, en ondanks de vrees
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voor deze tyrannen vertoonde zich macht van Bordeleezen op het plein, om de
Terreur-mannen van aangezicht tot aangezicht te zien.
Terezia snelde haastig het plein op, angstig om zich heen ziende, of ze haar oom
Cabarrus niet gewaar werd. Reeds meende ze hem te herkennen aan zijn
donkerbruinen rok - en repte ze zich hoe langer hoe meer in de richting van de rue
de la Corderie. Gejoel en geschreeuw klonk in hare onmiddellijke nabijheid. Het
kwam steeds nader, terwijl ze altijd sneller vooruitvloog.
- ‘Daar is ze! Daar is ze - die geld geeft aan aristocraten!’
Zoo schreeuwde een hoop mannen, waarvan de meesten uit het Café de la Gironde
haar spoor hadden gevolgd - en door het oponthoud in de rue de la Porte Dyaux er
in geslaagd waren den fiacre in te halen.
In weinige sekonden werd ze omringd door eene joelende menigte, die altijd
aangroeide. En steeds luider klonk het:
- ‘Daar is ze, daar is ze, die geld geeft voor aristocraten!’
Terezia had haar pistool gegrepen - en zag onverschrokken in het rond.
- ‘Die eene hand naar mij uitstrekt, is een kind des doods!’ - riep ze met volle,
krachtige stem.
De menigte week achteruit. De lafhartige schreeuwers deinsden wat af, maar het
getier werd luider en luider.
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- ‘Naar het corps de garde!’ - klonk het alom.
Een reusachtige kerel drong op haar aan, en hief zijn hand op....
Plotseling klonk eene luide stem:
- ‘Terug, terug, burgers! Ik verbied u hier geweld te plegen!’
Eene hooge gestalte baande zich een weg door den oploop, men week eerbiedig,
men herkende den gevreesden Proconsul. Zijne stem beefde van toorn. De grootste
schreeuwers waren het eerst gereed het hoofd te buigen. Tallien stond met
bliksemende oogen tegenover Terezia. Zijn steek met driekleurigen vederbos, zijn
lichtblauwe rok met purperen omslagen, zijne sjerp met gouden franjes, - alles toonde
duidelijk genoeg, wie hij was. En de hand opheffend zeide hij:
- ‘Citoyenne! zoo ge schuldig zijt, zal de rechter over u oordeelen! Maar ik verbied
aan wien het ook zijn moge eene vrouw in het openbaar aan te randen. U kan gaan,
citoyenne!’
Terezia had Tallien herkend, en was op het punt haar bewustzijn te verliezen, toen
een krachtige arm haar steunde - haar oom Jacques Cabarrus.

Jan ten Brink, Madame de Fontenay

152

Hoofdstuk XII.
Terezia in den kerker.
Het voormalig Grand-Séminaire was een der statigste en ruimste gebouwen van
Bordeaux. Nog geen jaar geleden klonken op de trappen, de portalen en de
binnenpleinen de schreden van meer dan vierhonderd seminaristen, van een groot
aantal leeraren, hoogleeraren en administrateurs. Na September van 1792 was het
seminarie langzaam ontvolkt. De meeste priesters uit de zuidelijke departementen
hadden den eed op de constitutie van 1791 niet willen afleggen - en zagen zich
gesteund door de houding van Louis XVI tegenover den minister Roland. Maar na
den 10 Augustus, na de Septembermoorden, begon voor de meesten de lucht te
betrekken. Sommigen trokken zich terug naar de Vendée of Bretagne, en namen deel
aan den oorlog van edelen,
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geestelijken en boeren tegen de Republiek. Anderen begaven zich naar Engeland,
en vonden bezigheid in het vervaardigen van valsche assignaten. De meesten
vertoonden zich te Coblentz, of te Padua aan het zoogenaamde hof van den Hertog
van Provence, zich noemende Regent van Frankrijk.
Het Grand-Séminaire was in het voorjaar van 1793 geheel leeggeloopen, maar
leven en beweging waren er teruggekeerd, toen de beide Commissarissen der
Conventie, Tallien en Ysabeau, er den 23 September 1793 hun intrek namen. De
beste vertrekken werden zoo fraai mogelijk ingericht; de binnenpleinen wemelden
van nationale garden met roode mutsen; de keukens kregen hun personeel weer terug;
eene der groote zalen werd ingenomen voor de zittingen van la Commission
révolutionnaire, gevolgd door tal van kleinere bureelen. Daar Bordeaux de stad der
Girondijnen was, kon men sommige leden der meest gegoede burgerij van landverraad
beschuldigen, wanneer het bleek, dat zij de meeningen hunner nobelste
volksvertegenwoordigers deelden.
De kleine burgerij te Bordeaux, die van scheepvaart en handel leefde, het
scheepstimmervolk der werven, de zeilenmakers, de matrozen, dweepten met Tallien
en Ysabeau, met de ideeën der Jakobijnen, met de Terreur. Tallien toonde zich
onmiddellijk een geweldenaar. Bondgenooten der overwonnen Girondijnen, priesters
non-jureurs, tegenstanders der revolutie, werden suspect verklaard, en konden ieder
oogenblik hunne
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inhechtenisneming te gemoet zien. Tallien legde den vermogenden burgers eene zeer
drukkende oorlogsbelasting op, en eischte al het zilver uit de kerken ten bate van het
leger. Weldra werd zijn naam door duizenden met doodsangst gehoord.
Bordeaux had zich hevig bij de Conventie beklaagd over de gevangenneming der
Girondijnen. De stad had hulp gezocht bij den generaal Custine, maar deze had
geweigerd tot burgeroorlog mede te werken. Bordeaux was vol edelen, émigrés en
priesters. Daarom begon Tallien met de instelling van la Commission révolutionnaire,
aan het hoofd van welke hij den Jakobijn Lacombe plaatste - Lacombe, die tot nog
toe slechts aan het hoofd stond van een kostschool. Tallien en Ysabeau toonden
grooten ijver, en begonnen na de ontwapening der stad met hunne proscriptiën.
Reeds vroeg in den morgen hielden Tallien en Ysabeau zitting in de Regentenkamer
van het Grand-Séminaire. Het was zeker de prachtigste zaal uit heel het gebouw,
maar te groot en te ongezellig voor een woonvertrek. De wanden waren bedekt met
verrukkelijke Gobelins, in verschillende tafereelen het leven van Jozef voorstellende.
Het plafond was door eene kunstrijke hand beschilderd met eene afbeelding van
hemelsche Heirscharen aangevoerd door Sint-Michaël. De hoefijzervormige groene
tafel en de vergulde fauteuils, op eene van welke de aartsbisschop van Bordeaux als
voorzitter zetelde, waren behouden, en strekten nu ten gebruike voor de beide
Proconsuls, wanneer zij ver-
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schillende regeeringspersonen hadden te [r]aadplegen.
Op den tweeden Oktober 1793 des morgens te tien uur zit Tallien aan den arbeid
in deze Regentenkamer. Er liggen heele stapels van stukken en b[r]ieven voor hem.
Achter hem op den breeden rand va[n] een monumentalen schoorsteenmantel, bevindt
zich [d]e buste van Marat, bedekt met de roode muts. Hij is verdiept in de lectuur
der brieven. Aan het andere eind [d]er tafel zit Ysabeau, insgelijks verdiept in stukken.
Y[s]abeau was een gezet man van negenendertig jaar, m[e]t een rond, glimmend
gezicht, waarover een flauwe gl[i]mlach van groote sensualiteit speelde. In 1791 was
hij [n]og priester en groot-vicaris van den Bisschop van [T]ours. Desniettemin wierp
hij zijne soutane in den donkersten hoek zijner sacristie, kwam te voorschijn [a]ls
een gewoon burger, en huwde oogenblikkelijk. D[a]arna sloot hij zich bij de
Jakobijnen aan, en werd in September 1792 tot lid der Conventie voor het
departem[e]nt Indre et Loire gekozen. Hij nam terstond zijne pla[a]ts in op de banken
der Montagne, en onderscheidde zich door groote heftigheid in taal en gevoelens.
Eene poos lang arbeidden beide Proconsuls zwijgende voort.
Plotseling klonk een luide uitroep van Tallien:
- ‘Alweer een!’
- ‘Wat bedoel-je?’
- ‘Een anonieme brief, die mij met den dood bedreigt!’
- ‘Ter hand stellen aan Lacombe, die door middel
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van een onzer observateurs de l'esprit public moet ontdekken, wie de vermoedelijke
auteur is!’
Tallien trok aan eene schel achter zijn stoel.
Er verscheen een deurwaarder.
- ‘Roep den citoyen Lacombe!’
Een oogenblik daarna verscheen deze - een man van kleine gestalte, met een op
de borst hangend hoofd, glurende oogen, en een sluwen trek om den mond. Hij had
zich zeer onderscheiden in huldebetooningen aan de beide Commissarissen der
Conventie, en zich als voorzitter der club van de Amis de la Constitution (Jakobijnen)
altijd gekweten als een zuiver patriot.
Tallien zag hem onderzoekend aan, en een brief opnemend, sprak hij:
- ‘Citoyen Lacombe! Ik ontvang weer een nameloos schrijven met dreigementen!
Doe uw uiterste best te ontdekken, wie de schrijver er van is. Laat dit werk verrichten
door een der bekwaamste geheime agenten.’
- ‘Het zal geschieden, burger-representant! Maar men bedenke wel, dat het niet
gemakkelijk zal zijn!’
Tallien bewoog even het hoofd, ten teeken dat hij dit toegaf.
- ‘Heeft de Commission révolutionnaire nieuwe suspecten gevangen doen nemen?’
- ‘Zeker. Ik wenschte het u mee te deelen. Vooreerst is gearresteerd de burger
Allardot de Nivelles, ci-devant graaf, zijn vrouw en oudste zoon, de burger
Desportanes, réfugié, en de burger Fontenay, ci-devant markies, met zijne vrouw.’
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Tallien sprong op uit zijne liggende houding.
- ‘Met welk recht heb-je beide laatsten gegrepen?’
Lacombe zag verschrikt op, en antwoordde:
- ‘Ik dacht, dat u de zaak bekend was!’
- ‘Je spreekt in raadselen, citoyen-président!’
- ‘Gisteren is, volgens een politierapport, omstreeks half twaalf des voormiddags
verschenen in het Café de la Gironde, Porte Saint-Pierre, eene jonge citoyenne, even
twintig jaar oud, die gesproken heeft met den citoyen Jean Bergeon, cargadoor, en
die volgens getuigenis van dezen hem geld heeft ter hand gesteld ten behoeve der
aristocraten en priesters, welke in het schip van den Engelschen kapitein Farrar
Bordeaux zijn ontvlucht. Vele bezoekers van het Café de la Gironde hebben haar
gevolgd, schoon ze in een fiacre was weggereden, en haar herkend op de Place de
la Loi, waar men haar geweld wilde aandoen, toen ze ontzet werd door u zelf,
burger-representant! en aan den arm van den citoyen Cabarrus zich verwijderde.
Onmiddellijk daarna kwamen aan de griffie een groot getal burgers klachten indienen
tegen deze aristocrate, gehuisvest bij den burger Jacques Cabarrus. Ik heb terstond
een bevel tot gevangenneming gegeven. Onze kapitein Albert en twee observateurs
vonden bij den citoyen Cabarrus den sieur Fontenay en zijne vrouw, ci-devant Markies
en Markiezin. Daar deze beide personen ten hoogste verdacht waren, zijn ze
gearresteerd. De citoyen Cabarrus evenwel hield vol, dat de citoyenne, die in het
Café de la Gironde verscheen, en die hij
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uit menschlievendheid voor een oogenblik in den volksoploop den arm had
aangeboden, eene geheel andere persoon was!’
Tallien zag met vertoornde blikken in het rond.
- ‘De citoyen Cabarrus heeft waarheid gesproken. Ik heb de burgeres Fontenay te
Parijs bij herhaling gezien. De vrouw, die gisteren op de Place de la Loi werd
aangehouden, was eene geheel andere persoon!’
Ysabeau kwam nader, en zei:
- ‘Maar dat is gemakkelijk uit te maken. De citoyenne Fontenay moet haar alibi
bewijzen, zoodat haar volkomen onschuld blijke!’
- ‘Natuurlijk!’ - meende Tallien. - ‘Maar de geheele zaak is slecht geïnstrueerd.
Men neemt twee vreemdelingen uit Parijs in hechtenis - en laat den burger Cabarrus,
die ze huisvest, ongemoeid!’
De loerende oogen van den president Lacombe ontweken den toornigen blik van
Tallien.
- ‘Ik vraag u verschooning, citoyen-représentant! De burger Cabarrus behoort tot
de beste patriotten van Bordeaux! Heel het volk van de havenkwartieren, al de
scheepstimmerlieden, zouden in opstand komen, werd hem een hair gedeerd!’
De burger Lacombe was ontsteld. Hij blaakte van ijver voor het bestuur der beide
Commissarissen. Men had hem, die van eene nederige betrekking moest leven zijnde maitre-de-pension - tot eene hooge, zeer invloedrijke betrekking geroepen.
Hij vreesde in ongenade te vallen bij Tallien, daar hij wist, dat hij
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dan onherroepelijk verloren zou zijn. Geheel Bordeaux verweet hem, dat de moordbijl
van Dr. Guillotin op de Place Dauphine aan het werk was gegaan - geheel Bordeaux
hield hem verantwoordelijk voor het vergoten bloed.
Tallien toonde gedurig meer ontevredenheid. Hij antwoordde met dreigende stem:
- ‘Vrees voor het volk uit de havenkwartieren is geheel ongepast bij een magistraat
van uwen rang, citoyen Lacombe! Wanneer de burger Cabarrus landverraders herbergt,
is hij schuldig, en moet hij gearresteerd worden!’
Lacombe boog het hoofd nog lager.
- ‘Maar, naar uwe eigen meening, burger-representant! heeft er hier eene verwarring
plaats van personen. De Commission révolutionnaire zal de gearresteerden niet in
arrest houden, als er misverstand heerscht. Ik zal den burger Jean Bergeon als getuige
doen verschijnen, en met de citoyenne Fontenay confronteeren....’
Tallien stond op. Met forsche stem riep hij:
- ‘Doe wat uw plicht is - maar één ding zeg ik je: de burger Fontenay en zijne
vrouw moeten voor den avond op vrije voeten zijn! Ik heb de volkomen zekerheid,
dat de citoyenne, die ik gisteren protegeerde tegen eene schandelijke overmacht van
schreeuwende mannen, eene geheel andere persoon is dan Madame de Fontenay. In
welk huis van verzekering is zij opgesloten?’
- ‘In het ci-devant-klooster der Recollets in de
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Fossés des Recollets, hier dicht bij de Place de la Loi. Er waren daar zeer geschikte
donkere cellen....’
- ‘Het is wel. Ik zal een persoonlijk onderzoek instellen, en verwacht van u, dat
deze zaak met de hoogste discretie en prudentie zal worden ten einde gebracht! Je
kunt gaan, citoyen Lacombe!’
De voorzitter van de Commission révolutionnaire, een ambtenaar, die te Bordeaux
denzelfden invloed bezat, als Hermann, Coffinhal of Fouquier-Tinville te Parijs,
boog zich nederig voor de beide Proconsuls, en ging zeer onderdanig heen. Reeds
vormde hij allerlei plannen, om den citoyen Fontenay en zijne vrouw uit hunne
hechtenis te ontslaan - want ze moesten op vrije voeten gesteld worden. De burger
Tallien had zeker geheime plannen. In zijn eigen belang moest hij nu even schrander
in het vrijstellen, als weleer in het veroordeelen zijn. Hij was gewaarschuwd - hij
wist, waar hij zich aan te houden had.
Zoodra Lacombe vertrokken was, wreef Ysabeau zich zeer opgeruimd in de handen.
Met een veelbeteekenenden glimlach zich tot Tallien wendend, sprak hij:
- ‘Ik ben zeer in mijn schik, broeder collega! Hoe aardig heb-je daar gezegd aan
Lacombe: “Madame de Fontenay”! Het is de oude Adam! Je hebt eene zeer bijzondere
sympathie voor deze citoyenne, anders zou je haar zoo niet genoemd hebben! Ik ben
zeer in mijn schik!’
Tallien was in den gulden armstoel teruggezonken. Eene nieuwe opwelling van
gramschap flikkerde uit
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zijne fonkelende grijze oogen. Hij antwoordde daarom zeer droog:
- ‘En mag ik weten waarom?’
- ‘Wel, mon cher! omdat ik eigenlijk gezegd een beetje bang voor je was! Je bent
zulk een verwoed terrorist, dat ik me soms wat beklemd gevoel. Je hebt er hier aardig
ingehakt: al de kerken - al de beurzen zijn geplunderd. Mij bekroop soms de vrees
voor eene geweldige reactie in eene zoo groote stad, met eene zoo groote meerderheid
van Girondijnen en reactionnairen. Het is nog niet zoo lang geleden, dat de
Girondijnen te Lyon onzen geestverwant Châlier hebben geguillotineerd. Ik ben dus
zeer tevreden te merken, dat je belang stelt in het lot van gearresteerden, die door al
te grooten ijver van hunne vrijheid beroofd zijn. Ik vereenig me volkomen met alles,
wat je tot Lacombe hebt gezegd!’
Langzamerhand verhelderde zich de uitdrukking op Tallien's gelaat. Hij kende
zijn ambtgenoot Ysabeau. Ondanks zijne hevige woorden was er nog iets van den
vroegeren priester bij hem blijven leven. Hij diende de Terreur, ondanks zijn afkeer
van bloedvergieten. Hij deed zijn best tot humaniteit en rechtvaardigheid aan te
manen. Zijne eerzucht, zijn afkeer van het coelibaat, hadden van Ysabeau, den priester,
een heftig Montagnard gemaakt. Maar die heftigheid was een masker, waarachter
eene groote mate van weekheid verscholen was.
Tallien stond op, en voegde zich bij Ysabeau. De
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Regentenkamer van het Grand-Séminaire bood ruimte genoeg aan, om eene wandeling
op en neer te maken, gelijk ze dikwijls deden, als ze ernstig hadden te beraadslagen.
- ‘Mon cher Ysabeau! Ik geloof, dat je oprecht meent, wat je zegt, anders zou je
je zoo onvoorzichtig niet uitlaten. Wij Jakobijnen mogen geene meerderheden ontzien,
integendeel we moeten ze vernietigen en verdelgen. Doch we zullen hier niet over
twisten. Bordeaux behoort ons! Wij hebben allen tegenstand gebroken. De Conventie
en de Republiek mogen ons dankbaar zijn voor het goed begonnen werk! Maar wij
moeten volharden! Ik meende evenwel niet te moeten berusten in de arrestatie der
beide Fontenays.... er is een misverstand.’
Ysabeau klopte Tallien glimlachend op den schouder.
- ‘Het is in elk geval zeker, dat je belang stelt in dit tweetal!’
Tallien bleef staan, en greep Ysabeau's rechterhand.
- ‘Het is in elk geval noodig’ - antwoordde hij - ‘dat we geheel eensgezind blijven!
Indien ik op je volkomen discretie kan rekenen, zal ik je het motief van mijn gedrag
ophelderen. We hebben elkaar te zeer noodig in de toekomst!’
Ysabeau stak hem beide handen toe, en haastte zich uit te roepen:
- ‘Ben ik niet altijd de bewonderaar van je talenten geweest? Heb ik je niet altijd
als mijn meerdere beschouwd? Je zult geen trouwer vriend, geen
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beter ambtgenoot aantreffen dan mij! Wat wij saam overleggen, blijft uitsluitend
onder ons beiden!’
Tallien beantwoordde zijn handdruk, en toen plotseling:
- ‘Ysabeau! heb-je in vroegere jaren te Parijs wel eens de Markiezin de Fontenay
ontmoet?’
- ‘Ik ben nog maar kort te Parijs, sedert October 1792 - een jaar! Ik heb zeer weinig
aristocraten ontmoet!’
- ‘Madame de Fontenay is de dochter van een Madridschen burger, een bankier,
die later in den adelstand is verheven. Ben ik goed ingelicht, dan zijn hare denkbeelden
revolutionnair, en leeft zij in gestadigen twist met haar man. Zij komen eigenlijk te
Bordeaux om te scheiden. In Parijs zou zulk eene scheiding te veel éclat gemaakt
hebben. Als je haar gezien had, zou je met mij beweren, dat er geen bekoorlijker,
geen betooverender, geen verrukkelijker vrouw te Parijs of in Frankrijk leeft!’
- ‘Dit zegt zeer veel, en bewijst, hoe hoog je met haar loopt!’
- ‘Ik was nog heel jong, toen ik haar voor het eerst zag - ik was letterzetter, en
moest met eene drukproef den dichter Le Brun-Pindare zoeken. Ik vond hem in het
atelier van Madame Vigée-Le Brun, die bezig was het portret der Markiezin de
Fontenay te voltooien. Ik moest op de correctie wachten. Al dien tijd heb ik die
goddelijke trekken in mijn geheugen geprent. Ik heb zelfs een oogenblik met haar
gesproken.
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Sedert dien tijd kon ik haar niet weer vergeten. Ik heb duizenderlei listen gebruikt,
om haar maar een kort oogenblik te zien. Ik heb vriendschap aangeknoopt met den
maitre-d'hotel van den Markies, zekeren Saint-Flour, dien ik eerst heb bekeerd tot
het heilig evangelie onzer Revolutie, dien ik toen dagelijks heb uitgevraagd over de
Markiezin. Telkens en telkens heb ik haar een oogenblik gezien.... en bij iedere
gelegenheid laaide het vuur van bewondering en hartstocht hooger op in mijne
borst....’
- ‘Zeg vrij wat je op het hart ligt, collega! Het zou mij evenzoo gegaan zijn!’
- ‘Daar ik in 1791 meesterknecht werd op de drukkerij van den Moniteur, daar
mijn blad l'Ami des Citoyens met hulp der Jakobijnen begon te bloeien, wist ik telkens
meer invloed te oefenen op mijn vriend Saint-Flour. Ik vernam al de geheimen van
het gezin - ik wist, dat de burgeres Fontenay in onmin leefde met haar man. Ze
verborgen zich meestal in een klein buitengoed te Fontenay-aux-Roses, waar de oude
Markies aan hevige aanvallen van jicht leed. Juist in dezen tijd viel mij het voorrecht
te beurt, dat ik vriendschap sloot met de heldin van de Bastille, met Théroigne de
Méricourt, eene vrouw bijna even mooi en bezielend als de burgeres Fontenay. Maar
zoo groot was de invloed van deze, dat ik de nobele liefde van Théroigne, mij
aangeboden in een onbeschrijflijk élan van hartstocht, afwees.... Fontenay alleen had
recht op mijne toekomst....’
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- ‘Dat is zeer merkwaardig en zeer karaktervol! Hieraan herkent men de heerschappij
van den machtigsten der Olympische goden - Eroos!’
Tallien dacht een oogenblik na, en zuchtte toen:
- ‘Arme Théroigne!.... nu krankzinnig! Daar mijne positie na den 20 Juni steeds
beter werd, kreeg ik grooten invloed op Saint-Flour, en overreedde hem lid van de
club der Cordeliers te worden - zonder daarom in het minst op te houden over de
Fontenays te waken. In den morgen van den schitterenden 10 Augustus gelukte het
mij het leven der Markiezin te redden. Het was op het oogenblik, dat bij het corps
de garde van de Feuillants in de rue Saint Honoré eene groep royalisten door het
volk werd neergesabeld, en dat Théroigne haar doodvijand Suleau deed afmaken. Ik
ontdekte tot mijn schrik de Fontenays, vrij goed vermomd, onder de volksmenigte.
Weldra werden ze opgemerkt en aangerand. Dadelijk kwam ik tusschen beide - en
riep Théroigne mij te hulp te komen. En schoon het arme schepsel terstond begreep,
wie het was, die ik wilde redden - verhief ze hare stem, en konden de Fontenays vrij
heengaan....’
Beiden zwegen eene poos.
Eindelijk zei Tallien:
- Je weet, Ysabeau! hoe het gegaan is, sedert wij beiden leden der Conventie zijn.
Ik bleef door Saint-Flour op de hoogte van alles. Toen ik vernam, dat de Fontenays
naar Bordeaux wilden, om te scheiden, juist terwijl tot onze missie naar het Zuiden
besloten was,
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zag ik daarin eene wonderlijke wending van het lot. Ik stelde Saint-Flour door passen
en bijzondere aanbevelingen, door mij onderteekend, in staat, de beide echtgenooten
ongehinderd te doen reizen. Ze zijn veilig hier aangekomen, maar nu komt de
overgroote ijver van Lacombe....’
- ‘Tallien! Je hebt hier alle macht in handen! Snel terstond naar het huis van arrest
in de Fossés des Recollets - en zeg aan de burgeres Fontenay, dat ze voor het vallen
van den avond in vrijheid zal gesteld worden!’
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Hoofdstuk XIII.
Eroos boven Themis.
Omstreeks half twaalf des voor-den-middags van denzelfden tweeden October stak
Tallien geheel alleen het plein over - nu Place de la Loi genoemd, en gedrenkt door
het bloed van zoogenaamde tegenstanders der Revolutie - en richtte zich naar de
voormalige Porte Dauphine - nu rue de la Loi - en voorts naar eene nauwe straat,
die men Fossés des Recollets noemde. Hij wist, dat hij op een kleinen afstand van
het verlaten klooster der Recollets was, en wilde door niemand vergezeld worden.
Het duurde niet lang, of hij zag den kleinen kerktoren van het klooster te midden van
hooge ontbladerde boomen. De voorbijgangers weken eerbiedig ter zijde - de
lichtblauwe rok met purperen revers en de driekleurige sjerp wezen hem aan als lid
der Conventie, nu meer dan koning te Bordeaux.
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Het klooster der Recollets lag midden in een boomgaard, en was van de straat
afgescheiden door een lagen tuinmuur. Bij eene geopende deur in dien tuinmuur was
een schilderhuis geplaatst. Een schildwacht met roode muts en in uniform der
nationale garde liep statig heen en weer. Toen hij Tallien zag naderen, bleef hij stil
staan, en presenteerde het geweer. Tallien verdween door de poort, en bevond zich
in eene laan van hooge, bijna bladerlooze linden. De laan bracht naar den hoofdingang
van de kerk, waar zich niemand vertoonde. Ter zijde links zag hij een viertal nationale
garden op eene bank voor een bijgebouw. Hij stapte er snel heen, de soldaten
schaarden zich op ééne lijn, en brachten een eerbiedig saluut.
Tallien beantwoordde den groet, en sprak bevelend:
- ‘Roep den citoyen Ramonet!’
Tallien bleef onder de boomen wandelen. Hij bevond zich in een toestand van
hevige opgewondenheid. De vrouw, die hij sedert het voorjaar van 1789 met niet uit
te spreken hartstocht had vereerd, die hij maar enkele malen had teruggezien, voor
wie hij de diep beklagenswaardige Théroigne had verstooten - de vrouw, wier leven
hij tweemaal had gered, die hij voortdurend had beschermd en angstig gevolgd - die
vrouw zou nu als gevangene voor hem verschijnen, voor hem, den machtigen
Proconsul. Zijn hart klopte met luide slagen - zijne hand beefde - een gevoel van
grooten schroom en beklemdheid deed hem hijgend adem halen. Hij zou haar redden,
dit stond vast. Zou
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zij hem dankbaar zijn? Zou zij begrijpen, hoe zijn hart haar tegenklopte....
- ‘Heb-je me doen roepen, burger-representant?’
Zoo klonk eene rauwe stem vlak in zijne nabijheid.
Daar stond een afschuwelijk wezen vóór hem - de burger Ramonet, cipier der
gevangenis van les Recollets. Onder de vuilroode muts gluurden twee met bloed
beloopen oogen in eene galgentronie. Een bruinroode baard verborg nog eenigszins
den wijdgeopenden tandeloozen mond, waaruit een zwart berookt aarden pijpje te
voorschijn kwam. Een morsig, op de borst openhangend, hemd en gevlakte witte
broek met een paar klompen maakten zijn kostuum uit. Hij droeg in de linker hand
een grooten bos sleutels.
Tallien zag hem uitdagend aan.
- ‘Ik kom de gevangenis inspecteeren! Breng het livre d'écrou, en wijs mij eene
kamer, waar een Commissaris der Conventie behoorlijk kan zitten!’
De citoyen Ramonet boog het hoofd, met een kwalijk verborgen grijnslach. Zoo
waren ze, die Parijsche Jakobijnen - dacht hij. - Eene behoorlijke kamer! Er was er
geene enkele in het heele oude klooster. Hij zal hem brengen naar de géole. Wat
goed genoeg is voor Ramonet is ook goed genoeg voor Tallien! Robespierre moest
het eens weten! Zoo peinsde de monsterachtige cipier, en ging Tallien voor door
eene reeks van naargeestige gangen, bevloerd met ruitvormige roode tegels, waarvan
het grootste deel gebroken was. Toen deed hij hem een paar trappen afdalen naar de
cipierswo-
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ning - eene kelderachtige keuken met een enkel zwaar getralied venster, een duf
vertrek, opgeluisterd door drie kooien met zangvogels. Op de hooge vensterbank
troonden twee groote zwarte katten, die even rondgluurden, toen beide mannen
binnenkwamen.
Op eene eenvoudige houten tafel stonden de resten van een burgerlijk ontbijt met
twee half leege flesschen wijn en brandewijn. De citoyen Ramonet murmelde eene
verontschuldiging, ruimde dit alles snel op, en legde een beduimelden foliant op de
tafel. Intusschen begonnen de zangvogels zeer luid te kwetteren en te schetteren,
alsof ze zich verheugden over de aanwezigheid van hun verzorger. Tallien was te
veel door eigen aandoening in beslag genomen, om zich door kleinigheden te laten
afleiden.
Hij zette zich aan de tafel, en opende de gevangenisrol.
De cipier bleef staan, den bos sleutels nauwkeurig bekijkend.
Na eenig zoeken vond Tallien op het laatste blad de naam van Terezia. Luid las
hij:
- ‘Terezia, femme Fontenay née Cabarrus!’
Daarop zag hij den cipier scherp aan, en vroeg:
- ‘Waar is deze gevangene opgesloten?’
- ‘In eene der oubliëttes!’
- ‘Oubliëttes....’
- ‘Ja, burger-representant! Het klooster is vol! De cellen zijn bezet. Alleen de
duistere keldercellen, de oubliëttes - waar de monniken in vroeger jaren hun straf
ondergingen - zijn nog vrij!’
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- ‘Wie heeft u dit bevolen!’
- ‘Niemand! De burger Lacombe laat de plaatsing der gevangenen aan mij over!’
- ‘Ik zal den burger Lacombe ter verantwoording roepen - en ook jou, burger
Ramonet! Deze daden zijn zeer suspect! Men heeft voortdurend getracht de Republiek
en de Conventie gehaat te maken. Ik zal mijne maatregelen nemen! Zijn er meer
gevangenen in oubliëttes?’
- ‘Neen, burger-representant!’
De cipier was hevig ontsteld. Zijn geweten was niet zuiver. Toen hij den vorigen
dag de wondermooie, jonge vrouw en haar ziekelijken man als gevangenen vóór zich
zag, besloot hij in zijne boosaardigheid en zijn haat tegen al wat aanzienlijk, schoon
en edel was, Terezia in een donker, vochtig hol te stoppen, waar hij hoopte, dat zij
van angst en ellende zou bezwijken.
Tallien zag den schoft met woedende blikken aan. Luide riep hij:
- ‘Men brenge de gevangene femme Fontenay oogenblikkelijk hier!’
Ramonet sloop snel heen, sidderende voor de gevolgen van zijne daad, en in zijn
laaghartige vrees besluitend heimelijk een verslag van dit alles te zenden naar Parijs
aan Fouquier-Tinville of Robespierre. Tallien bleef alleen. De zangvogels schenen
door de stilte opgewekt om nog ééns zoo luid te kwinkeleeren. De zwarte katten
stonden met hooge ruggen naar de vogeltjes te gluren, die ze niet bereiken konden,
omdat
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ze veel te hoog aan den tonvormigen zolder hingen.
Er verliepen eenige minuten.
Het scheen Tallien, of hij den luiden klop van zijn hart kon hooren.
Langzaam naderden stappen. Eerst vertoonde zich het galgengezicht van Ramonet.
Hij hield de deur vast, om de gevangene binnen te laten. Met de hand voor de oogen,
langzaam, wankelend, trad Terezia binnen. Tallien wilde opstaan, maar de
tegenwoordigheid van den cipier weerhield hem. Hij moest den schijn vermijden.
Weldra stond Terezia vóór hem aan de andere zijde van de tafel. De burger Ramonet
stelde zich met den rug tegen de deur, de sleutels in de afhangende linkerhand. Zijne
houding gaf te kennen, dat het zijn plicht was het verhoor bij te wonen.
Terezia staarde met doodsbleek gelaat en roodgeweende oogen naar Tallien. Ze
behield met meesterlijke zelf beheersching hare tegenwoordigheid van geest. Ze
wilde door geene beweging verraden welk een verschrikkelijken slapeloozen nacht
vol doodangsten ze had doorworsteld. De uitdrukking van hare trekken verried
naamlooze ellende - toch hief ze nog fier het hoofd op, toch zou ze den
onverschilligsten mensch bewondering afgedwongen hebben voor hare majes tueuze
houding. Ze had den vorigen dag nog ruimschoots gelegenheid gevonden geheel van
kostuum te veranderen. De hooge witte muts, de zwarte japon, de breede witte
halsdoek, waarin ze gepoogd had zich te vermommen, waren verdwenen - ze
vertoonde zich
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in het reistoilet, waarmee ze uit Parijs was gekomen. Op haar hoofd droeg ze een
lichtgrijzen vilten hoed met witte struisveer. Heur donker hair was geheel wit
gepoeierd, schoon de vreeselijke uren, die ze had doorgebracht en de tranen, die ze
had gestort, zeer merkbare sporen hadden nagelaten. Ze had met grooten smaak eene
eenvoudige dames-houppelande van grijs laken met zwartfluweelen schoudermantel
tot reiskleed gekozen. De groote zwarte knoopen, de ceintuur van zwart fluweel,
teekenden hare slanke, koninklijke figuur.
Tallien werd geheel overweldigd door een groot gevoel van mededoogen en eene
gadeloos sterke begeerte haar vriendelijk toe te spreken. Maar nog moest hij zich
blijven beheerschen. Schijnbaar kalm, maar met trillende stem, begon hij:
- ‘Citoyenne! uw naam is Fontenay, geboren Cabarrus?’
Terezia maakte eene lichte buiging.
- ‘Door een zeer geacht patriot uit deze stad, den citoyen Cabarrus, reeder, is
bezwaar ingebracht tegen uwe inhechtenisneming, op grond, dat er eene vergissing
van personen heeft plaats gehad. Men heeft u aangehouden op vermoeden, dat gij
gisteren ten voordeele van gevluchte aristocraten en priesters een groote som gelds
zoudt hebben ter hand gesteld aan den citoyen Jean Bergeon, cargadoor. De citoyen
Cabarrus houdt vol, dat gij gisteren zijn huis niet hebt verlaten - dat er hier eene
groote dwaling is gepleegd.
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Ik ben gekomen, om dit misverstand te doen ophouden. De Republiek verlangt, dat
er streng recht worde gesproken - maar deinst terug voor elke onbillijkheid!’
Daarna de hand uitstrekkend, riep hij:
- ‘Citoyen Ramonet!’
De cipier naderde de tafel.
Tallien ging voort met een dreigenden blik:
- ‘Ga oogenblikkelijk naar het Grand-Séminaire! Zeg den burger Lacombe, dat
ik hem gelast oogenblikkelijk hier te komen - maar niet voordat gij beiden den burger
Jean Bergeon zult hebben gevonden. Hij is de voornaamste getuige in deze zaak! Ik
verwacht u drieën hier zoo spoedig mogelijk terug! Ga!’
De citoyen Ramonet boog het hoofd, als een hond die geslagen wordt, en verdween,
stil bij zich zelven overleggend, aan wien hij verslag zou geven van het gebeurde Collot d'Herbois, Fouquier-Tinville of Robespierre. Toen hij uit de deur vertrokken
was, hieven de vogels hun hoogste lied aan, of ze verheugd waren, dat hij gaan moest.
Maar Tallien vloog op, en bood Terezia een stoel aan. Ze viel sprakeloos neder,
terwijl nieuwe tranen hare oogen verduisterden. Met heesche stem fluisterde ze:
- ‘Water!’
Tallien vond vrij snel eene groote steenen kan met water. Hij reikte haar een groot
glas toe. Ze hief het op met bevende handen, en dronk het snel leeg. Toen vroeg ze
zwijgend, om nog een glas - en ledigde het als in één teug. Ze sloeg nu de oogen op,
en zag
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Tallien op korten afstand haar in spanning, maar vol ongeveinsde bewondering
aanstarend. Terezia had een nacht vol doodsangsten en wanhoop doorgebracht, in
eene duistere cel, tusschen vier steenen wanden, waarlangs het water op den vloer
sijpelde, terwijl daar in het natte stroo een onrustbarend, verschrikkelijk gerucht van
knaagdieren, ratten en muizen, haar telkens deed opspringen met noodkreten, die
niemand hoorde.
Tallien richtte zijne groote, grijze, sprekende oogen op het lijdend gelaat van
Terezia.
- ‘Wees gerust, Madame! Ik kom u verlossen! Binnen enkele oogenblikken is u
vrij! Niemand zal u deren - ik heb de macht u te beschermen! Herkent u mij?’
Een donkere blos vloog over Terezia's wangen. Zij opende die fonkelende oogen,
waarmee ze zooveel harten in gloed wist te zetten, en fluisterde:
- ‘Ik herken u, citoyen Tallien!’
- ‘Het is al meer dan vier jaren geleden, Madame! dat u mij toeriep in het atelier
van Madame Le Brun: “Adieu, citoyen Tallien!” Ik heb altijd getracht ons wederzien
zoo aangenaam mogelijk te maken. Daarenboven ik zag u dikwijls te Parijs, zonder
dat u het vermoedde. Ik sloot vriendschap met den maitre d'hotel van den Markies,
Saint-Flour, en zoo kon ik door mijn invloed iets tot uwe veiligheid bijbrengen!’
Een zweem van een glimlach zweefde om Terezia's bleeke lippen. Ze hief het
hoofd wat op, als bezield door nieuwe hoop.
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- ‘Ik weet niet, waaraan ik zooveel toewijding te danken heb!’ - sprak ze wat luider.
- ‘Maar dit weet ik, dat ik u dankbaar zal blijven, zoolang ik leef!’
Tallien naderde de tafel - en ging snel op een stoel zitten in de onmiddellijke
nabijheid der vrouw, die hij met gadeloozen gloed aanbad.
- ‘Met diepe beschaamdheid, Madame! hoor ik deze hartveroverende woorden!’
- sprak hij met ingehouden verrukking. - ‘Wees overtuigd, dat ik het niet beletten
kon, hoe machtig ik nu ook moge schijnen - dat het mij niet mogelijk was uwe
arrestatie te voorkomen! Van alle zijden rezen klachten tegen u! Mijne handen waren
geboeid! Op dit oogenblik kan ik mij laten gelden. Gisteren was het onmogelijk! We
hebben nu ontdekt, dat eene andere citoyenne het geld aan den cargadoor Jean Bergeon
heeft gebracht....’
Terezia langzaam herlevend, maar altijd nog uiterst ontroerd, zag Tallien met
verbazing aan.
Argeloos sprak ze:
- ‘Maar u wist toch, wie u gisteren morgen het leven redde, toen het woedende
volk mij wilde verscheuren?’
Tallien glimlachte op zijne beurt.
- ‘Dat ik het weet, doet hier niet ter zake. Ik kwam u ter hulp, natuurlijk. Maar
hier te Bordeaux moet men meenen, dat Madame de Fontenay hoegenaamd niets
met deze zaak te maken heeft. En men zal het meenen - dit verzeker ik u!’
Terezia keek verlegen en vroeg beschroomd:
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- ‘Maar men zal toch geene onschuldige voor mij straffen?’
- ‘Wees gerust, mevrouw! De citoyenne, die gisteren geld bracht aan den cargadoor
Bergeon, zal nergens te vinden zijn - en we weten door den citoyen Cabarrus, dat u
gisteren zijn huis niet verliet!’
Terezia werd buitengewoon getroffen door den toon van Tallien's stem, door den
bewonderenden gloed in zijne oogen. Zij wist, dat hij haar aanbad, dat hij zijn leven
voor hare liefde zou geven. Zij gevoelde, dat zij nooit dankbaar genoeg kon wezen
ten opzichte van een weldoener als Tallien. Zij schonk hem gaarne hare sympathie,
ondanks zijne hoedanigheid van lid der Bergpartij en van Jakobijn, maar zij sidderde
voor den Terrorist....
- ‘Het zal dus bij dezen éénen vreeselijken nacht blijven?’ - vroeg ze.
- ‘O, mevrouw! Denk niet, dat ik schuldig ben aan die barbaarschheid. Het is die
ellendeling van een cipier, die hier zoo even was, geheel naar eigen willekeur
handelend.... Maar hij zal zijne straf niet ontloopen!’
- ‘Ik zou het stellig besterven! Ik kon mij in de duisternis nergens neerzetten - de
ratten sprongen tegen mij op, als ik mij bewoog!’
Tallien sidderde - en roerde even zeer vluchtig hare hand aan. Op zachten, bijna
klagenden toon antwoordde hij:
- ‘Hoe zal ik dit onrecht ooit herstellen? Ik, die
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nu al meer dan vier jaren lang dag aan dag heb gepeinsd, om u tegen alle leed en
onrecht te beschermen!’
Terezia's blos verried hare groote ontroering.
- ‘En hoe zal ik alles kunnen vergelden, wat u voor mij en den Markies deed?
Gisteren zag ik den dood voor oogen - ik stond op het punt een mijner vervolgers te
doen sterven, of mij zelf van het leven te berooven! Door uwe tusschenkomst werd
mijne eer, werd mijn leven gered!’
Tallien bemerkte, dat zij zeer was aangedaan. Er straalde gloed uit hare majestueuze
oogen, die opflikkerden tot een nieuw en krachtig leven. Schuchter strekte zij de
rechterhand uit, die Tallien sidderend aanvaardde. Met een zucht van gadelooze
weelde drukte hij die witte hand aan zijne gloeiende lippen. Hij hield ze een oogenblik
vast, en zei bijna fluisterend:
- ‘Er zijn wezens in deze wereld door de Natuur zoo schoon, zoo heerlijk, zoo
volmaakt in het leven geroepen, dat men ze vereeren moet als schepselen van hooger
orde. Toen ik u voor het eerst zag in mijn nederigen staat, begreep ik, Mevrouw! dat
mij het ontzaglijk voorrecht te beurt viel zulk eene uitverkorene te mogen bewonderen.
Ik heb heel mijn leven gestreden tegen privilegiën door menschelijke wetten aan
menschen verleend, maar voor haar, aan wie de Natuur eene privilegie van
bekoorlijkheid uitreikte, buig ik eerbiedig de knie!’
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Terezia trok langzaam hare hand terug. De vurige taal van den machtigen Jakobijn
streelde hare ijdelheid - zij bloosde, zij glimlachte, zij verbleekte. Ze antwoordde
aarzelend:
- ‘Me dunkt, citoyen Tallien! dat u overdrijft. Het zou beter aan mij voegen de
knie te buigen, daar ik u tweemaal het leven dank! Wat ware er van mij geworden
op den 10 Augustus te Parijs zonder uwe tusschenkomst?’
- ‘O, dat had niet veel te beteekenen - uw leven werd gered door Théroigne de
Méricourt!’
- ‘Door die vrouw met sabels en pistolen - die furie....’
- ‘O, neen! Madame! Ze was de goede genius onzer roemrijke Revolutie! Ze was
het. Want nu is ze krankzinnig. Ik beschuldig mij altijd met bitter berouw, dat ik
haar, zoo edel, zoo rein, zoo dapper, misschien tot wanhoop bracht. Ik was haar beste
en trouwste kameraad....’
- ‘Heeft zij mij daarom gered?’
- ‘In zeker opzicht, ja! Théroigne had reden u te haten. Théroigne, door de wereld
belasterd, was zoo hoog edel als u zelve ooit wezen kan. Théroigne heeft niemand
lief gehad dan mij. Ze heeft mij haar hart geopenbaard, zoo grootmoedig, zoo
verheven, dat ik door een overstelpend gevoel van mededoogen en sympathie bijna
bewogen werd hare liefde te aanvaarden....’
- ‘En waarom deed u dat dan niet, burger Tallien?’
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Tallien zonk plotseling op zijne knieën, hief de handen biddend op, en riep met
vochtige oogen:
- ‘Omdat ik u niet vergeten kon! omdat ik u liefhad, u alleen, Terezia!’

Jan ten Brink, Madame de Fontenay

181

Hoofdstuk XIV.
Eene overwinning van Tallien.
De cipier Ramonet had in bangen schrik de orders van Tallien uitgevoerd. Hij was
een oprecht Jakobijn - hij haatte de Girondijnen en tevens alle fatsoenlijke burgers
van Bordeaux - hij juichte over de oprichting der guillotine, maar hij had een afkeer
van alle Parijzenaren, vooral van de beide Commissarissen der Conventie, Tallien
en Ysabeau. Zijn afgod was Lacombe, zijn dorado de club der Jakobijnen te Bordeaux.
Hij was een eervergeten schavuit, die zijne vrouw had doodgeplaagd, zijne jon gens
naar zee had gezonden - en die van schoenlapper door Lacombe gepromoveerd was
tot cipier der gevangenis der Recollets. Slechts door een fijn, onzichtbaar draadje
behoorde dit schepsel tot de menschheid - hij zorgde met groote nauwgezetheid voor
drie luid
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zingende vogeltjes en voor twee snoepgrage katten.
Lacombe, voorzitter van la Commission révolutionnaire, de man, die heel Bordeaux
schrik inboezemde, ontstelde hevig, toen hij vernam, wat Tallien had gelast. Terstond
was hij bereid den reeder Jean Bergeon te zoeken. Na een half uur vragens in de
koffiehuizen van de Porte Saint-Pierre, van de Porte du Caillau en van de Porte des
Portanets werd de cargadoor gevonden op het punt in eene boot de Garonne over te
steken. Nu ijlde het drietal terug naar het klooster der lang verdwenen Recollets - in
groote spanning over hunne ontmoeting met Tallien.
Toen het drietal binnentrad, vond Ramonet alles, zooals hij het verlaten had. Tallien
zat voor de tafel, met de oogen in le livre d'écrou, Terezia stond aan de andere zijde
der tafel. Beiden zwegen. Had de schelmsche cipier scherper kunnen waarnemen,
hij zou eene geheele verandering in de houding van beide personen hebben opgemerkt.
Tallien meende reden tot tevredenheid te hebben - hij zag de binnentredenden
uitdagend aan. Terezia had een deel harer fierheid herwonnen - zij keek bedaard naar
den stoel, waarop ze gezeten had. Ze scheen aan de ellende van den vorigen dag en
nacht niet meer te denken.
Tallien begon op bevelenden toon te spreken:
- ‘Citoyen Lacombe, als voorzitter van la Commission militaire et révolutionnaire
beveel ik u aan deze tafel plaats te nemen, en aanteekening te houden van hetgeen
er zal gezegd worden!’
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Lacombe boog zich zeer onderdanig, en zette zich naast Tallien, terwijl hij
oogenblikkelijk een schoon blad in de gevangenisrol opsloeg, en ijverig begon te
schrijven. Tallien ging voort op denzelfden toon:
- ‘Citoyen Jean Bergeon! Ik gelast u nauwkeurig te luisteren naar de verklaring
van deze gevangene!’
Den cargadoor was het wonderlijk te moede. De statige dame met grijzen hoed,
met wit gepoeierd haar, met grijs reiskostuum, scheen hem eene bekende, en toch
hij had haar nimmer te voren gezien. Hij wist, dat men hem riep, om over de
onbekende citoyenne, die hem den vorigen dag geld had gebracht, te getuigen - hij
zweefde een oogenblik in het onzekere door eene kleine gelijkenis, maar spoedig
was hij het met zich zelven eens, dat deze gevangene, schitterend mooie dame de
burgervrouw van den vorigen dag niet zijn kon. En dit deed hem zeer aangenaam
aan. Door zijne drift en onvoorzichtigheid was de laatste in groot gevaar gekomen,
maar gelukkig gered. Nu nogmaals tegen haar te moeten getuigen, zou hem
ondragelijk geweest zijn.
Met geheel veranderde stem sprak Tallien:
- ‘Citoyenne Cabarrus! Wees zoo goed de zooeven voor mij afgelegde verklaring
te herhalen!’
Terezia hief het hoofd op, zoo fier als ooit te voren:
- ‘Men noemt mij Markiezin de Fontenay, maar ik verklaar dien naam niet langer
te willen voeren. Ik ben alleen naar Bordeaux gekomen, om eene echtscheiding van
den Markies de Fontenay te verkrijgen,
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daar onder de tegenwoordige omstandigheden zulk eene scheiding te Parijs
eigenaardige moeilijkheden oplevert. Oorzaak van deze scheiding is gebrek aan
overeenstemming en denkwijze. Mijn hart klopt voor de groote denkbeelden der
omwenteling - de Markies is royalist. Ik ben volkomen onschuldig aan de mij ten
laste gelegde vergrijpen. Men heeft mij gisteren geheel onverwacht in hechtenis
genomen - en alsof ik een moord, een halsmisdrijf, had begaan, heeft men mij in een
geheel donker kelderhol opgesloten, waar ik geen plek om te rusten vond, waar ik
den geheelen nacht mij heb moeten verdedigen tegen eene bende verwoede en
hongerige ratten....’
Langzaam biggelde een enkele traan over de bleeke wangen van Terezia.
Tallien hernam met forsche, schrikinboezemende stem:
- ‘Citoyen Lacombe! Is dit alles nauwkeurig genotuleerd?’
- ‘Om u te dienen, burger-representant!’
En weder met veel zachter, maar toch zeer helder geluid sprekend, ging hij voort:
- ‘Citoyenne Cabarrus! Men verdenkt u gisteren in den voormiddag aan den burger
Jean Bergeon, cargadoor, hier aanwezig, een som gelds te hebben ter hand gesteld
ten behoeve van voortvluchtige priesters en émigrés. De burger Cabarrus, uw oom,
heeft verklaard, dat de citoyenne, die gisteren op la Place de la Loi door eene
woedende volksmenigte werd aangerand, en die ik zelf heb beschermd - omdat de
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Conventie alle misbruik van macht streng straft - eene geheel andere vrouw was dan
zijne nicht. Ik zelf, die u te Parijs bij herhaling zag, ben overtuigd, dat uw oom de
waarheid sprak!’
En plotseling zijne stem uitzettende, met dreigenden klank:
- ‘Citoyen Bergeon! Ben-je bereid getuigenis der waarheid af te leggen?’
- ‘Ik ben bereid, burger-representant!’
- ‘Is de citoyenne Cabarrus - hier aanwezig - de vrouw, die u gisteren in het Café
de la Gironde geld ter hand stelde voor royalistische vluchtelingen?’
- ‘Neen, burger-representant! Ik erken, dat men zich heeft kunnen bedriegen door
een zweem van gelijkenis. De hier aanwezige citoyenne heeft eene geheel andere
stem, en eene geheel andere uitdrukking van gelaat....’
Tallien viel hem terstond in de rede:
- ‘Burger Lacombe! Zorg dat alles woordelijk wordt opgeschreven! En nu,
citoyenne Cabarrus! Ik verzoek u plaats te nemen.... u is vrij! Drie getuigenissen
hebben duidelijk gestaafd, dat men u ten onrechte heeft gearresteerd. De Republiek
heeft een heiligen afkeer van onrecht, en tracht zooveel mogelijk goed te maken,
waar onopzettelijk werd misdreven. Op dit oogenblik ben ik door last van het Comité
de Salut public met het opperst uitvoerend gezag in dit departement bekleed. Ik zal
trachten, citoyenne! u schadeloos te stellen voor al het ondervonden leed!’
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Terezia had zich snel op den stoel, die bij haar stond, gezet - een gevoel van zware
vermoeienis deed haar wankelen. De getuigen van dit tooneel waren allen onder den
indruk, dat het niet mogelijk zou zijn den oppermachtigen Proconsul te dwarsboomen,
en dat men het veiligst zou gaan door eenvoudig toe te geven. Lacombe, die dagelijks
doodvonnissen teekende, bekommerde er zich niet om, of er een enkel woord waar
was van al de afgelegde verklaringen. Tallien had vrijspraak geëischt, en de verdachte
moest nu vrijgesproken worden. Voor hem was geene andere redeneering mogelijk.
De cargadoor achtte het een geluk, dat hij vrijmoedig had kunnen getuigen, en werd
meer en meer bevestigd in de meening, dat hij de citoyenne Cabarrus nimmer te
voren ontmoet had. De cipier school op den achtergrond weg bij de deur, en keek
soms naar de drie kooien, waaruit te midden der gesprekken een stroom van geluid
schalde.
Tallien hief zich in zijn stoel op. Zijn hoog voorhoofd en vooruitspringende rechte
neus werden scherp verlicht door de weinige zonnestralen, die uit het hooge getraliede
venster in de duffe cipiersloge binnendrongen. Hij zag al de aanwezigen een oogenblik
aan, en hernam daarop:
- ‘Citoyen Lacombe! Ik gelast u binnen den kortst mogelijken tijd in vrijheid te
stellen den citoyen Fontenay, tenzij er andere aanklachten tegen hem mochten zijn
ingekomen!’
Lacombe boog zeer nederig - maar door zijn hoofd
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bliksemden de woorden: ‘De Republiek wordt verraden! Tallien bewijst gunsten aan
aristocraten!’
Tallien ging voort:
- ‘De burger Ramonet wordt geschorst in zijne bediening van cipier dezer
gevangenis wegens misbruik van macht - en voorloopig in hechtenis gesteld....’
Er volgde een dof gerucht.
De ex-schoenlapper Ramonet was door plotselingen schrik ineengezonken op zijne
knieën, en mompelde met opgeheven handen, terwijl hij naar de vogelkooien aan
den zolder blikte:
- ‘O, Jean! o, Pierre! o, Paul!’
De zangers in de lucht schenen hun naam herkend te hebben. Ze fladderden met
wijduitgespreide vlerken tegen de tralies van hunne gevangenis, en slaakten
krijschende noodkreten.
Een vurige blos purperde de bleeke wangen van Terezia.
- ‘Citoyen-représentant!’ - sprak ze snel. - ‘Ik verzoek u dezen man zijne vrijheid
te laten! Het mij aangedaan onrecht is volkomen vergoed door deze schitterende
vrijspraak! Ik wil niet, dat iemand om mijnentwil lijde!’
Tallien boog met een hoffelijken glimlach, en hernam op den vorigen strengen
toon:
- ‘De burger Ramonet wordt van zijn ambt als cipier ontslagen, maar blijft door
de edelmoedigheid van de citoyenne Cabarrus op vrije voeten. Het wordt
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aan den citoyen Lacombe opgedragen een nieuwen cipier te benoemen. Ramonet
kan als portier hier voorloopig blijven!’
Weinige oogenblikken later verliet Terezia aan den arm van Tallien de gevangenis
der Recollets. Niemand had hem iets in den weg durven leggen. Daarenboven vreesde
hij niemand - zijn ambtgenoot Ysabeau stond aan zijne zijde. Heel Bordeaux moest
zien, dat de citoyenne Cabarrus op zijn gezag ontslagen was van alle vervolging - en
daarom wandelden beiden in druk gesprek naar de Place de la Loi.
Wat hadden ze gesproken, nadat Tallien, op de knieën gezonken, plotseling zijne
allesoverheerschende liefde aan Terezia had beleden?
Daar er vrij wat tijd verliep, voordat Lacombe met den cargadoor en den cipier
verscheen, had een zeer ernstig en beslissend onderhoud kunnen plaats grijpen.
Terezia was te goed overtuigd van de macht harer schoonheid, om niet terstond te
begrijpen, wat er omging in de binnenborst van den Jakobijn. Zij was diep
aangegrepen door de ramp, die haar te Bordeaux had getroffen, en innig overtuigd,
dat ze haar leven en hare vrijheid andermaal te danken had aan Tallien. In de eerste
plaats verbood een gevoel van grenzelooze dankbaarheid haar Tallien's hartstochtelijke
liefdesbelijdenis euvel op te nemen. Zij liet het toe, dat hij zich meester maakte van
hare beide handen, en die in knielende houding met gadeloozen gloed aan zijne lippen
drukte. Daarna verlangde zij, dat hij zou opstaan,
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daar zij het leven en de vrijheid aan hem te danken had.
Tallien zette zich aan hare zijde en begon een welsprekend pleidooi. Hij schilderde
wat hij nu meer dan vier jaren lang had gedacht en gehoopt. Uitvoerig stond hij stil
bij alles, wat met Théroigne was voorgevallen. Hij bewees Terezia, dat zijne liefde
voor haar hem had opgeheven en veredeld, dat hij, sedert hij haar aanbad, geene
enkele onwaarheid meer kon dulden, dat hij daarom de beklagenswaardige Théroigne
verstiet, die sedert dien tijd zich met dolzinnigen ijver tegen de Jakobijnen had verzet,
die openlijk partij had gekozen voor de Girondijnen en voor Brissot, den bekwaamsten
spreker der Girondijnen na Vergniaud, die in den tuin der Tuilerieën Brissot
beschermd had tegen een aanval der tricoteuses de la tribune, maar door deze furiën
was aangegrepen, ontkleed en op het smadelijkst getuchtigd, waardoor zij reddeloos
krankzinnig was geworden.
Hij wist, dat Terezia niet gelukkig was gehuwd, hij kende haar leven in het hotel
Fontenay, rue de Paradis - haar leven in de villa Fontenay-aux-Roses. Hij bezwoer
haar volgens de nieuwe wet op de echtscheiding een familie- en vriendenraad saam
te roepen, ten einde tot eene scheiding te komen, die na verloop van een half jaar
haar de vrijheid zou teruggeven. Hij verzekerde haar van zijne hulp en bijstand in
alle nog te overwinnen moeilijkheden - hij voorspelde haar eene groote toekomst,
als zij aan zijne zijde wilde
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strijden voor de overwinning der Revolutie. Terezia had met de meeste oprechtheid
hem verzekerd van hare dankbaarheid en sympathie - maar hem verzocht niet meer
van haar te vorderen op dit oogenblik. Ze wilde zijne voorstellen ernstig overwegen,
ze was niet zeker van hare eigen gevoelens.
Tallien had begrepen, dat er al veel gewonnen was, dat dankbaarheid en sympathie
twee gouden poorten waren, die hoogstwaarschijnlijk den weg zouden ontsluiten
naar het heiligdom van Eroos. De uitdrukking van zijn onstuimigen hartstocht was
zoo welsprekend en zoo eerbiedig tevens, dat Terezia maar door eene enkele gedachte
verhinderd werd de haar aangeboden alliantie te aanvaarden - de gedachte aan den
Proconsul, den man des gewelds en des bloeds. Maar oogenblikkelijk werd deze
gedachte door eene andere verdrongen. Zoo zij aan de zijde van Tallien stond, zou
zij met hare overmacht hem beheerschen, zou zij hem leiden, zou zij Bordeaux voor
dreigende rampen kunnen bewaren, zou haar naam gezegend worden in de historie.
Toen had ze hem hare fijne hand gereikt, en fluisterend gezegd:
- ‘Gun me een paar dagen den tijd - ik moet alles zeer ernstig overwegen!’
En nu wandelde zij aan zijne zijde - zij had haar arm teruggetrokken, toen zij de
Fossés des Recollets bereikt hadden.
De rue de la Corderie en het huis van haar oom Cabarrus lagen op weinige schreden
afstands. Terezia
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was door aandoeningen van allerlei aard zeer afgemat - zij haakte naar rust, en
antwoordde maar met enkele woorden op de hoffelijke taal van Tallien. Reeds
naderden ze het huis van den grooten reeder Jacques Cabarrus, toen plotseling een
persoon op hen toesnelde, die door eene buitengewone haast scheen gedreven.
Terezia stond stil - zij zag Saint-Flour naderen, den maitre-d'hotel van den Markies.
- ‘Mevrouw, mevrouw!’ - riep hij hijgend. - ‘We zochten u overal. We hebben
bericht ontvangen, dat u, dat de Markies uit de gevangenis ontslagen werd.... maar
de Markies....’
Saint-Flour scheen zeer ontsteld - hij had moeite voort te gaan. Hij lette er niet op,
dat Tallien zich aan de zijde van Terezia hield, dat sommige voorbijgangers aan de
overzijde van de rue de la Corderie bleven stilstaan.
- ‘Wat is er met den Markies?’ - vroeg Terezia angstig.
- ‘Ik weet niet, hoe ik het u zeggen moet. De Markies heeft zich gisteren bij zijne
inhechtenisneming, toen men u van hem scheidde, door een verbazenden aanval van
drift eene ziekte berokkend - die gedurende den nacht in de cel is toegenomen. Een
half uur geleden werd ik geroepen door een bode van den burger Lacombe, die hier
voorzitter is van het Comité révolutionnaire - .... Men wilde den Markies op bevel
van den burger Tallien in vrijheid stellen, maar.... maar....’
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Terezia greep in hare nieuwe ontsteltenis den arm van Tallien. Zij sidderde hevig.
Tallien legde zijn arm beschermend om hare leest - en zeide tot den maitre-d'hotel:
- ‘Maar spreek dan toch....’
- ‘Madame! De Markies is heden morgen in de gevangenis aan eene beroerte
overleden!’
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Hoofdstuk XV.
Eene audiëntie bij Terezia.
Aan de oostzijde van een ruim plein, vroeger Place Royale, nu Place de la République,
stond het adellijk hotel der graven de Chauvelin, die onder de allereerste familiën
behoorden in Bordeaux, en die ook het allereerst na de inneming der Bastille zich
bij de talrijke émigrés in Engeland aansloten. Het hotel de Chauvelin - lang verlaten
- wordt weder bewoond sedert November 1793. Een groot personeel van bedienden
bewoog zich in de vertrekken, die allen tot hun vroegeren luister waren teruggebracht.
De geduchte Commissaris der Conventie, Jean Lambert Tallien, had er zijn intrek
genomen, daar het hotel was verbeurd verklaard, en hij zijne aanstaande echtgenoote,
de weduwe Fontenay, niet kon overhalen hem naar het Grand-Séminaire te volgen.
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Terezia had na lange aarzeling besloten van haar invloed op Tallien gebruik te maken.
Haar droom eene rol te spelen in de hoogste staatkundige kringen, reeds lang
gekoesterd in het geheim, stond nu vervuld te worden. Daarenboven had de onstuimige
hartstocht van Tallien zoo welsprekend weten te pleiten, dat zij geheel zeker was
van hare macht op hem. Zij gruwde van de Terreur, en had besloten, dat Bordeaux
haar zou zegenen, haar Nôtre-Dame de bon Secours zou noemen. Het vooruitzicht
met de volle macht eener koningin te zullen regeeren, overal als weldoenster te
kunnen optreden, deed haar het hart zwellen van echt vrouwelijken hoogmoed. Hare
neiging voor Tallien bepaalde zich tot groote dankbaarheid en vriendelijke sympathie,
in den beginne getemperd door heimelijke vrees voor den man der Terreur. Zonder
haar oom Cabarrus te raadplegen, was zij in het begin van November aan den arm
van Tallien uit zijn huis vertrokken - en sedert wist heel Bordeaux, dat de gevreesde
Commissaris der Conventie zijne genegenheid geschonken had aan eene beeldschoone
vrouw, die men algemeen aanduidde als la citoyenne Tallien. Daar alles, wat de
Commissarissen noodig hadden, door requisitie van de burgers der stad werd
verkregen, had men op Tallien's bevel equipage en paarden geleverd. In dat rijtuig
had Terezia zich meermalen aan de zijde van den Proconsul in het openbaar vertoond.
Het voormalig hotel de Chauvelin was op kosten van Bordeaux zeer weelderig
ingericht ten genoegen
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der citoyenne Tallien. Overal had de goede smaak van Terezia beslist - het hotel
scheen in een tooverpaleis veranderd. Er stroomden zeer vele bezoekers naar Tallien's
woning, want vele angstige harten rekenden op de hulp van Terezia. Men droeg haar
te Bordeaux op de handen, daar sedert November 1793 tot Februari 1794 talrijke
gevangenen waren vrijgesproken, en de gestrengheid der Commission militaire et
révolutionnaire meer en meer verminderde.
Des voormiddags van 5 Februari 1794 omstreeks half elf was de aanstaande
Madame Tallien bezig aan haar toilet. Ze bevond zich in hare badkamer, in gezelschap
van eene zeer bekwame en zeer bevoorrechte Spaansche kamenier. Het vertrek was
niet zeer groot, maar vorstelijk ingericht. Het hooge venster van rooskleurig mat glas
wierp een zacht, maar warm licht over alles. Een badkuip van roodgrijs marmer, een
prachtige spiegel, fauteuils met lichtgeel satijn overtrokken - alles kon in de dagen
der laatste gravin de Chauvelin niet kostelijker geweest zijn.
Er hangt eene lichte damp in de badkamer, daar het weter in de badkuip moest
verwarmd worden. Toch is de temperatuur met de Februari-zon daarbuiten zoo zoel
als op een warmen Meidag te Parijs. Terezia steekt met hoofd en schouders boven
het water in de badkuip, dat door bijmenging van reukwater eene melkkleurige tint
heeft aangenomen. Het weelderig zwarte hair is in eene badmuts verborgen, om het
voor nat worden te bewaren. Terezia strekt den heerlijk
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gevormden linkerarm over den rand van de badkuip, en vraagt in het Spaansch:
- ‘Is alles klaar, Carmen?’
- ‘Om u te dienen, Señora!’
Plotseling rees ze uit het melkkleurige water op, in de volle trotsche schoonheid
van eene uit het schuim der zee opgestegen Aphrodite. De Spaansche kamenier had
al drie maanden haar dag aan dag gediend, en nog staarde ze vol bewondering naar
hare gebiedster. Terezia was rijzig, was fijn en slank als een antiek marmerbeeld.
De harmonie van iedere lijn, die den omtrek van hare gestalte vormde, met het
verrukkelijk mooi gelaat viel oogenblikkelijk in het oog. Carmen zorgde met grooten
eerbied voor haar, en hielp haar een aanvankelijk kaptoilet te maken.
- ‘Is het boudoir in orde, Carmen?’
- ‘Ja, Señora!’
Terezia schoof den grendel van eene deur, die haar naar haar boudoir bracht, in
alles waardig om eene vorstin te ontvangen. In den breeden kapmantel verborgen,
zette zij zich aan eene kaptafel van hoogst eigenaardigen vorm. Een groote
Venetiaansche spiegel was omhangen met rooskleurige en lichtbruine draperieën,
en werd gesteund door twee kolommen in den vorm van bijlbundels van verguld
brons. Carmen had haar de badmuts afgenomen, en spreidde het lange, zacht krullende,
fluweelig donkerbruine hair over hals en schouders. De Spaansche kamenier wist,
hoe zij de ci-devante moest kappen - alles zoo antiek mogelijk:
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een breeden hairwrong in drieën afgedeeld door vuurkleurige fluweelen linten.
- ‘Zijn er al menschen in het kleine salon?’ - vroeg Terezia.
- ‘Zeker, Señora! Misschien wel twintig!’
- ‘We behoeven ons niet te haasten - ze zullen niet heengaan, voordat ze me
gesproken hebben!’
Carmen, die zelve eene knappe dochter van Madridsche ouders was, kon gedurende
het uur, dat Terezia aan haar toilet besteedde, niet nalaten telkens haar met
bewonderende blikken te volgen. Terezia koos een heel eenvoudig kleed van wit
Indisch mousseline, bijna al te laag uitgesneden, en met twee cameeën op de schouders
vastgehaakt. De lichte stof volgde de schilderachtige lijnen van haar lichaam, ze eer
verradend dan verbergend, en viel in tallooze fijne plooien langs rug en heupen. Met
majestueuzen zwier schreed zij door het boudoir, alsof ze eene koninklijke zuster
ware van de Hera uit het Vatikaan. Een gordel van goud omvatte hare leest, gesloten
met eene camee. Hoog boven den elleboog droeg ze een breeden gouden armband,
die de blankheid en den onberispelijken vorm van haar arm nog meer deed uitkomen.
Om hals, boezem en schouders wierp zij een sjaal van licht purper cachemir, telkens
iets verschikkend of verplooiend en telkens schilderachtiger in hare bewegingen.
Soms droeg ze de sjaal over hare vorstelijke armen en liet dan hals en boezem
onbedekt voor enkele minuten. Carmen werd niet moede haar te volgen, de groote
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bruine oogen vol innige belangstelling. Ze sloeg beide handen te zaam, en zei met
eene bedeesde stem:
- ‘O, Señora! Ik denk gedurig aan een versje van Don Luis de Leon, dat ik als kind
heb van buiten geleerd, en waarin hij zegt, dat zijne geliefde, zoodra zij in een kring
van schoone vrouwen verschijnt, schittert als de zon, die den luister der sterren
verdooft! Maar, o dulce Jesus mio! u is mooier dan de zon!’
Terezia lachte luid, en streelde Carmen met haar purperen sjaal langs de donkere
wangen.
Er werd geklopt aan de deur van het boudoir.
Eene bekende stem riep luide:
- ‘Terezia!’
- ‘Maak de deur open, Carmen! Het is de burger-representant!’
Tallien snelde haastig binnen, maar bleef op een paar schreden afstands van Terezia
staan, met oogen vol verrukking over hare gadelooze schoonheid. Toen greep hij
haar eerbiedig in zijne armen en fluisterde:
- ‘O, mijne godin! mijne fee! Wat ben je mooi! wat ben je mooi! wat ben je mooi!’
Terezia onttrok zich niet aan zijne vurige omarming. Tallien uitte in een stroom
van woorden zijne hartstochtelijke aanbidding.
Terezia glimlachte vol trotsche voldoening.
- ‘Men wacht op mij in het kleine salon!’
- ‘Ik kwam om je te groeten - voor ik ga naar het Grand-Séminaire. Ik kan haast
niet van je scheiden, mijne volmaakte Aspasia!’
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- ‘Nu, maak dan maar, dat je de rol van Perikles goed speelt. En om je te helpen, zie
hier een klein lijstje van mijne protégées. Je zult wel zorgen, dat hun geen hair gedeerd
wordt. Ik reken er op!’
Tallien nam een papiertje aan, waarop eenige namen geschreven waren. Hij zag
haar even in de volle zwarte oogen en boog. Haar iets te weigeren, was hem
onmogelijk. Terezia nam zijn arm, en leidde hem naar een met wit en zwart marmer
bevloerd corridor; voorts stegen ze eene breede gebeeldhouwde trap op, en kwamen
voor de kolossale dubbele deuren van het groot salon.
Beiden bleven staan.
- ‘Mon ami!’ - fluisterde Terezia. - ‘Ga nu aan den arbeid, en denk aan mijne
vrienden! Ik heb mijne zaken te doen! Zorg te een uur voor het diner terug te zijn.
Ik verwacht Ysabeau en zijne vrouw. Mijn oom Cabarrus heeft de invitatie niet
aangenomen - hij blijft boudeeren! Zijn briefje was evenwel zeer hartelijk. Na het
diner komt de citoyen Courbin, om aan je portret te werken - maak je geheel vrij
vandaag.’
Tallien zag haar even aan, en stemde alles zwijgend toe. Daarop strekte hij zijne
armen naar haar uit, en bedekte haar rozigen mond met tal van woeste kussen. Zacht
trok Terezia zich terug, en verdween glimlachend in het groote salon. Tallien bleef
een oogenblik in diep gepeins staan - hij haalde hijgend adem. Toen schoten zijne
oogen vonken, een glimlach krulde zijne lippen;
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hij bracht een stommen groet aan de gesloten deuren van het salon. Daarop verdween
hij snel, om aan zijne dagtaak te beginnen.
Terezia trad in het groote salon, het geliefkoosde vertrek, waar zij een goed deel
van haar dag sleet. Ze had er een schitterend atelier van gemaakt. De zoldering was
vervangen door een glazen koepeldak. In een der hoeken stond een schildersezel met
het half voltooid portret van Tallien. Notre-Dame de bon Secours wilde den Proconsul
zooveel mogelijk bezighouden, streefde er naar hem zoo kort mogelijk aan den
terroristischen arbeid te zien. Haar invloed had Tallien's blakenden ijver voor de
Terreur aanmerkelijk getemperd, een verschijnsel, dat door zijn ambtgenoot Ysabeau
met groot genoegen was opgemerkt. De burger Lacombe, die in al deze dingen het
meest voor zijn eigen belang zorgde, wist telkens zijne ambtgenooten in hun
rechtspraktijk naar zijne adviezen te doen luisteren. Alles ging, zooals Terezia het
verlangde.
Het groote salon was gevuld met allerlei kunstvoorwerpen. Op antieke voetstukken
van brons verhieven zich marmeren beelden, fraaie kopieën van antieke statuen: eene
Aphrodite van Praxiteles, een Ares met Eroos aan zijne voeten, in den trant van het
beeld, dat nu in de villa Ludovisi wordt bewaard; een Bacchus met handen vol
druiventrossen, een Ganymedes met een adelaar, in den geest van het kunstwerk, dat
thans in het Vatikaan wordt aangetroffen. Verder stond aan den wand van het atelier
een geopend
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klavier. Op eene sofa, met hemelsblauw satijn bekleed, lag een gitaar - in een der
hoeken was een vergulden harp neergezet. Eene massieve secretaire van mahoniehout,
met koperen ornamenten versierd, en op zware koperen klauwen rustend, was
geopend, en beladen met allerlei papieren, verzoekschriften en brieven. Op eene
ronde tafel dicht bij het klavier lagen allerlei teekenbehoeften, en vertoonde zich een
pas aangelegde pastel. Eene boekenkast met veelkleurige banden deed eene zekere
wanorde in het oog vallen, alsof er dagelijks boeken uitgenomen werden, die men
verzuimde op hunne plaats te zetten.
Terezia overzag hare schatten met een tevreden oog, en belde luide met eene
zilveren schel. Door eene zijdeur verscheen de citoyen Saint-Flour, nu in dienst van
Tallien als chef der bedienden, zeer eenvoudig in het zwart gekleed. Zijne vroegere
vriendschap met Tallien, zijne groote vereering voor Terezia, in wie hij nog altijd
de Markiezin de Fontenay zag, deden hem blijven. Zoodra hij binnentrad, sprak
Terezia:
- ‘Saint-Flour! zorg, dat het diner te één uur klaar is! Zeg aan de personen, die mij
wachten in het kleine salon, dat ik tot één uur tijd heb hen te ontvangen - en laat ze
binnen naar de orde van hun aankomst!’
De kamerdienaar boog zeer eerbiedig, en opende eene deur, die naar het kleine
salon bracht. Kort daarop liet hij eene zeer bejaarde dame binnen, geheel in het zwart
met eene hooge muts van wit batist en eene pouffe van dezelfde stof. Zij boog zeer
diep voor
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Terezia, die vriendelijk glimlachend haar bij de hand nam, en naast zich in een
leunstoel deed plaats nemen. De oude vrouw was hevig ontroerd, en poogde zoo
goed mogelijk zonder weenen te spreken.
- ‘O, citoyenne Tallien!’ - begon ze. - ‘Ik kan u niet zeggen, hoe gelukkig ik ben.
Mijn aangebeden kleinzoon, die, zooals u weet, wegens enkele onvoorzichtige
woorden gevangen was genomen, en nu al vier maanden in hechtenis zuchtte, is van
morgen door tusschenkomst van den burger Lacombe in vrijheid gesteld, en kwam,
hoewel zeer zwak en zeer vermagerd, zich in mijne armen werpen! Van vreugde heb
ik lang geschreid, terwijl de arme jongen mij aan zijne borst klemde.... en dit dank
ik u alleen, u, de beschermengel onzer arme stad! Hoe zal ik u loonen....’
De gelukkige grootmoeder strekte hare armen uit naar Terezia, die haar de beide
handen toestak. De oude vrouw bedekte die fijngevormde en kunstrijke handen met
dankbare kussen, terwijl opnieuw vreugdetranen over hare gerimpelde wangen
vloeiden. Terezia ontving die hulde met een luid kloppend hart - ze was er fier op,
zulk eene macht te bezitten. Ook haar oog werd vochtig.
Daarna bracht de oude dame een gouden kistje, bestemd voor kleinooden, ringen
en armbanden, te voorschijn. Ze stond op, en zeide:
- ‘Er zijn nog zoovelen, die uwe hulp noodig hebben! Wees edelmoedig, en neem
dit juweelkistje, dat eene oude vrouw als ik gaarne mist!’
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Terezia nam het kistje uit hare handen, en omhelsde haar met groote hartelijkheid.
Daarna haastte de oude dame zich, om snel heen te gaan. Het kistje werd zeer zwaar
in de handen van haar, die men nu citoyenne Tallien noemde. Ze draaide even aan
het gouden sleuteltje - de deksel ging op, en vertoonde een grooten voorraad gouden
louis d'or.
En Terezia.... glimlachte. Geene gedachte aan vernedering kwam bij haar op. Door
hare tusschenkomst was de kleinzoon van eene schatrijke koopmansweduwe gered.
Ze aarzelde geen oogenblik dit tribuut der dankbaarheid aan te nemen. Ze had al
zoovelen bijgestaan, en geen loon geëischt. Daarenboven school er bij haar zekere
overhelling tot hebzucht, al ware het alleen maar om aan hare visioenen van weelde
en pracht te kunnen voldoen. Na den dood van den Markies de Fontenay bleek het
uit zijn testament, dat hij zijn geheel fortuin aan een bankier te Parijs naliet, welke
bankier vroeger geheime instructiën ontvangen had om het geld te bewaren voor een
paar neven, die als émigrés in het Oostenrijksche leger hadden dienst genomen. Aan
zijne weduwe liet hij het vruchtgebruik zijner villa te Fontenay-aux-Roses en een
zeer matig jaargeld. Terezia genoot nu door den invloed van Tallien in volle mate
van alles, wat het leven het kostbaarst en prachtigst kon schenken. Maar ze begreep,
dat die invloed niet onbegrensd was, en had het niet versmaad van rijke Bordeausche
burgers de geschenken aan te nemen, die ze vrijwillig brachten.
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Saint-Flour had intusschen een jong mensch binnengelaten, dat eene witte pruik en
eene lichtgrijze houppelande droeg. Hij maakte eene diepe buiging met al den zwier
van een hoveling.
- ‘Mevrouw!’ - begon hij. - ‘Ik ben schilder. U heeft alle talenten, dus zal bij u
een gunstig oor gevonden worden voor een kunstbroeder. Ik ben de citoyen Paroy en heb de vrijheid genomen u eene kleine teekening aan te bieden!’
Terezia knikte toestemmend, en antwoordde:
- ‘'n Heele knappe, vernuftige teekening! Ik heb er geene betere in mijne
portefeuille. U is immers de Markies de Paroy?’
De schilder keek haar vrijmoedig aan, en antwoordde:
- ‘Ja, Mevrouw! Ik heb recht op dien titel, evenals u op dien van Markiezin!’
De aanstaande citoyenne Tallien maakte eene beweging, alsof ze hem het
stilzwijgen wilde opleggen.
De Markies de Paroy boog eerbiedig. Daarna vroeg hij:
- ‘Heeft u de goedheid gehad den brief te lezen, dien ik bij de teekening voegde?’
- ‘O, ja, citoyen Paroy!’
- ‘Mag ik op uwe hulp rekenen voor mijn armen, gevangen vader? Zijn eenige
misdaad is, dat hij hoogachting heeft getoond voor onze Girondijnsche
representanten!’
- ‘Ik zal met den burger Tallien over uw vader spreken. Het beste is, tijd te winnen.
Als er eene week is verloopen, denkt men niet meer aan uw vader -
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en dan zal ik eene tweede poging doen bij den burger-representant! Ik geloof, dat u
alleen een kleine pooze geduld moet oefenen - en dat dit geduld zal beloond worden!’
- ‘Hoe zal ik u danken, citoyenne! U is even edelmoedig, als vorstelijk schoon.
Hoe gelukkig zou de schilder zijn, die uwe trekken op het doek mocht brengen!’
- ‘Er bestaan twee zeer goede portretten van mij - een van Madame Vigée-Le Brun,
die nu buiten haar vaderland moet rondzwerven. Dit portret werd tijdens mijn
zeventiende jaar geschilderd. Het tweede is van Duplessis-Bertaut, in 1792
geschilderd, toen ik twintig jaar oud was.’
- ‘Uw portret moge honderdmaal op het doek gebracht worden, telkens zal men
oordeelen, dat het origineel verre het kunstwerk overtreft!’
Saint-Flour trad plotseling door de kleine zijdeur binnen.
- ‘Ik vraag u duizendmaal om verschooning, citoyenne! De burgers-representanten
zijn in de eetzaal, en vragen dringend u te spreken!’
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Hoofdstuk XVI.
Booze tijdingen.
Terezia keek op de marmeren pendule - het was even half een. Er moest dus iets
buitengewoons zijn - haar hart begon luid te kloppen. Zij wenkte den Markies de
Paroy, dat de audiëntie was afgeloopen. Tot Saint-Flour zei ze snel, wijzend op het
kleine salon:
- ‘Zeg aan allen, dat ze morgen kunnen terugkomen!’
Daarna ijlde ze haastig naar de eetzaal, de purperen sjaal dicht om hals en boezem
geslagen.
Toen ze binnentrad, bleef ze een oogenblik stilstaan van verbazing. Tallien en
Ysabeau spraken hartstochtelijk luid, op een afstand stonden haar oom Cabarrus en
de cargadoor Jean Bergeon stil fluisterend. Aan de gedekte tafel, met bloemen, kristal
en zilver overdekt,
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zat eene vrouw van middelbaren leeftijd, eene blonde, zeer gezette dame met kwijnend
lichtblauwe oogen, vaag herinnerend aan eene Vlaamsche schoonheid, zooals Jordaens
ze placht te schilderen - zij, die echtgenoote was van den citoyen-représentant
Ysabeau.
Terezia had wel den vrede bewaard met haar oom Cabarrus, maar deze was
ontstemd over hare houding tegenover hem, over haar plotseling vertrek na den dood
van den Markies de Fontenay. Ze had hem herhaaldelijk bezocht, zijne goedkeuring
verworven voor haar gedrag tegenover Tallien ten opzichte van vele ongelukkigen,
die ze het leven redde, maar Jacques Cabarrus kon haar niet vergeven, dat zij zich
buiten huwelijk verbond aan een terrorist - zij, eene markiezin door haar huwelijk.
Het hielp Terezia niet, dat zij haar oom duidelijk maakte, hoe het in de gegeven
omstandigheden beter was het huwelijk uit te stellen, daar het Comité de Salut public
te Parijs niet duldde, dat de Comissarissen der Conventie zich met iets anders
bezighielden dan met de belangen der Republiek. Hoofdofficieren, die de legers van
den Staat tot de overwinning hadden geleid, waren in hechtenis genomen, omdat zij
gedurende hun veldtocht zich in het huwelijk hadden begeven zonder voorkennis
van het Comité te Parijs. Oom Cabarrus had er zich niet toe laten overhalen het huis
van Tallien te bezoeken, wat ook de gevolgen mochten zijn. Hij begreep evenwel,
dat in de buitengewone tijden, die men beleefde, bij de geheel ongemeene lotgevallen
van Terezia, het zaak was niet te veel te eischen.
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Toen ze bij het binnentreden plotseling stilstond, ontsnapte haar een uitroep van
verbazing. Nu zwegen ze allen. Armen, hals en boezem nog meer verschuilend in
de purperen sjaal, richtte ze een onderzoekenden, angstigen blik op Tallien. Deze
gaf een wenk aan de anderen, en haastte zich haar tegemoet te komen.
- ‘Chère amie!’ - sprak hij. - ‘Wij komen wat vroeger voor het diner, want.... we
hoorden belangrijk nieuws. De burgers Cabarrus en Jean Bergeon zijn verschenen,
om ons te waarschuwen. Er worden komplotten te Bordeaux gesmeed tegen ons
beiden. Wees gerust! Niemand zal ons deren - wij hebben de macht in handen!’
Terezia verbleekte.
- ‘Wordt ons leven bedreigd?’ - vroeg ze met verschrikte stem.
- ‘Daar is geen sprake van! Ik zal je alles zeggen. Ga mee naar de antichambre
hiernaast - de vrienden zullen ons volgen!’
Tallien verried, dat hij niet op zijn gemak was, daar hij zijn blik afwendde voor
de doordringende, vragende oogen van Terezia. Hij bood haar zijn arm, de anderen
volgden. De groote voorkamer, aan de eetzaal palende, bestemd om gasten te
ontvangen, als er officiëele diners gegeven werden, was geheel gebleven, zooals ze
er uitzag voor het vertrek der familie de Chauvelin. De ouderwetsche meubels en de
donkere tapijten aan den wand stemden tot ernst en kalmte. Terezia en Madame
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Ysabeau namen plaats op eene breede sofa - de mannen zetten zich op stoelen in een
kring. Terezia kon haar ongeduld niet bedwingen, haar hart klopte voortdurend luider.
- ‘Tallien! zeg me in een paar woorden, wat ik moet hooren! Ons dreigt gevaar!
Ik gevoel het!’
Ysabeau, die de ontroering van Tallien bespeurde, zei snel:
- ‘Er is volstrekt geen gevaar, citoyenne! We hebben van morgen ontdekt, dat er
een spion van Robespierre in Bordeaux is, die onze burgers uithoort, en brief op brief
schrijft aan het Comité de Salut public.’
Terezia hief met eene fiere beweging het hoofd op, terwijl ze een slip van hare
purperen sjaal over haar schouder wierp.
- ‘Ik wil hopen, dat de Comissarissen der Conventie in staat zijn lage spionnen
onschadelijk te maken!’
- ‘Zeker, ma chère amie!’ - viel Tallien in. - ‘Maar de spion is ontsnapt op reis
naar Marseille, en sedert de laatste maanden heeft hij dagelijks brieven geschreven
aan Robespierre en Couthon.’
- ‘Welnu! Tallien en Ysabeau zijn, dunkt me, wel in staat een Robespierre en een
Couthon het hoofd te bieden!’
Terezia sprak op ontsteld verontwaardigden toon, 'tgeen eene zekere algemeene
verlegenheid teweegbracht.
Tallien herstelde zich het eerst, en antwoordde:
- ‘Chère amie! Je bent nog niet geheel op de hoogte van hetgeen er is gebeurd.
Als de citoyen Cabarrus
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zoo goed wilde zijn met enkele woorden meê te deelen, wat hij daareven aan ons
Commissarissen heeft gerapporteerd....’
Jacques Cabarrus zat met over elkaar geslagen armen in diep gepeins. Hij richtte
nu het hoofd op, en antwoordde zeer ernstig:
- ‘Burger-representant! U weet, dat alleen belangstelling in het lot van mijne nicht
mij van morgen tot u bracht. Al, wat mij bekend is, vernam ik door mededeelingen
van den citoyen Jean Bergeon. Hij weet meer dan ik!’
Ieders oog richtte zich naar den cargadoor. Deze was in geen benijdenswaardigen
toestand. Men wist te Bordeaux, dat hij geen Jakobijn was. Daarenboven, het oog
was op hem gevallen, sedert hij gewikkeld was in de geheimzinnige zaak, die hem
al eenmaal voor Tallien had doen verschijnen. Tweederlei bezwaar deed hem vreezen.
Hij had de zesduizend livres, door eene onbekende citoyenne hem toevertrouwd,
naar Londen overgemaakt in het belang der vluchtelingen; hij kwelde zichzelven
dagelijks met veel angst, dat dit feit aan het licht zou komen. In de tweede plaats
bekommerde hij zich over den stap, die hij dien morgen gedaan had, toen hij den
reeder Cabarrus zijn vertrouwen schonk, en deze hem meetroonde naar het
Grand-Séminaire. In één opzicht alleen was hij gerust. Zijne kennismaking met
Tallien in de cipiersloge van het voormalig klooster der Recollets scheen een gunstigen
indruk op dezen te hebben na-
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gelaten. Hij werd dien morgen zeer goed ontvangen.
Zoodra Cabarrus de aandacht op hem gevestigd had, had Ysabeau onmiddellijk
uitgeroepen:
- ‘Laat den citoyen Bergeon het vertellen - hij heeft alles zelf bijgewoond!’
De cargadoor boog het hoofd, en sprak, terwijl hij telkens onwillekeurig den blik
naar Terezia richtte:
- ‘Mijne betrekking van cargadoor maakt, dat ik dagelijks aan de kaden der rivier
vertoef. Ik bezoek de schepen, die op stroom liggen, ik spreek met kapiteins, reeders,
kooplui, stuurlieden en matrozen. Het is noodzakelijk, dat ik bijeenkomsten houd
met varensgasten in de koffiehuizen of aan de werven. Zoo ben ik in staat geweest
op te merken, dat gedurende de maanden December en Januari een vreemd burger,
in het zwart gekleed, zich overal in de koffiehuizen van de Porte de Bourgogne,
Porte du Calliau en Porte Saint-Pierre vertoonde. Hij sprak drok met de personen,
die hij aantrof. Hij handelde meestal over hetgeen er te Parijs voorviel. Hij
waarschuwde de Jakobijnen van Bordeaux tegen alle sympathieën voor Hébert en
Chaumette. Telkens herhaalde hij: “Ce sont de mauvais citoyens! Ils ne sont pas de
bonne foi!” Hij verklaarde, dat Robespierre een vurig tegenstander was der
Hébertisten, omdat Hébert met zijne Déesse de la Raison de Fransche Republiek
voor heel Europa belachelijk had gemaakt. Hij verzekerde allen Jakobijnen van
Bordeaux, dat Robespierre zeer ontsticht was over de Hébertistische geweldenarijen
in de departementen,

Jan ten Brink, Madame de Fontenay

212
dat hij er zeer spoedig een eind aan zou maken. Daarna deed hij een aanval op de
burgers Tallien en Ysabeau. Hij vroeg eerst of alle aanwezigen goede Jakobijnen
waren, waarop een luid geschreeuw van bijval volgde. Toen verkondigde hij, dat de
Commissarissen der Conventie te Bordeaux geene goede Jakobijnen waren. Hij
voegde er bij: ‘Ik vrees niemand. Ik kom om de waarheid te weten, met eigen oogen
te aanschouwen, wat hier voorvalt - en ik heb mij geërgerd, toen ik voor eenige weken
een allerbelachelijksten optocht hier in de straten van Bordeaux moest zien
voorbijtrekken. In twee schitterende equipages, door schimmels getrokken, zaten de
Commissarissen Tallien en Ysabeau - naast Tallien, ge hebt het allen gezien, zat eene
vrouw, die men nu de citoyenne Tallien noemt, maar wij Parijzenaren weten het
beter, het is de ci-devant-Marquise de Fontenay, eene aristocratische intrigante. Ze
zat daar in het kostuum van eene Déesse de la Raison, met eene roode muts, het
lange zwarte hair uitgespreid over een hemelsblauwen mantel, in de linkerhand een
speer, de rechter rustend op den schouder van Tallien.... een duidelijk teeken van
Hébertisme....’
- ‘De mouchard liegt!’ - viel Terezia toornig in. - ‘Geen Hébertisme hoegenaamd.
Ik droeg het kostuum der Fransche Vrijheidsmaagd. Ik droeg het, omdat het mij goed
staat, en omdat de burger Tallien mij gaarne zoo ziet!’
Tallien gaf aan den cargadoor een wenk voort te gaan.
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- ‘Nadat de Parijzenaar aldus gesproken had, liet zich een dof gemurmel hooren.
Sommigen waren ontevreden, omdat ze de burgers-representanten voor goede
Jakobijnen houden, anderen zwegen, omdat ze niet durfden juichen uit vrees voor
Lacombe. De Parijzenaar riep luide: “Ik zie het al, Jakobijnen van Bordeaux! Men
is bevreesd, dat de Commissarissen zullen vernemen, wat hier gesproken is! Ik vrees
er niet voor. Het Comité de Salut public te Parijs weet, wat hier geschiedt. Binnen
kort zal er verandering komen!” Zoo sprak hij in de laatste dagen van Januari. Nu
gebeurde het, dat ik hem eens geheel alleen aantrof in het Café de la Gironde. Ik
sprak hem aan, noemde mijn naam, en openbaarde hem mijne verbazing, dat hij zoo
stout durfde oordeelen over mannen, die het in hunne macht hadden zijn leven te
nemen. “Zij hebben die macht niet - of zoo ze haar hadden, zou het maar van korten
duur zijn. Ik vrees niet, u mijn naam te noemen. Ik ben de zoon van den representant
Jullien de la Drôme. Het Comité heeft mij opgedragen eene inspectiereis te maken
naar de zuidelijke departementen. Ik heb volmacht van Carnot, Robespierre,
Billaud-Varenne en Barère. Niemand kan mij een hair krenken. Ik weet, dat Tallien
den burger Lacombe noodzaakt gevangene aristocraten en Girondijnen vrij te spreken.
Dit alles is sterk contra-revolutionnair - en mag zoo niet blijven. Wees er zeker van,
dat alles binnen enkele dagen te Bordeaux zal gewijzigd zijn!” Hij nam afscheid van
mij, en ver-
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zekerde mij, dat hij nu naar Marseille vertrok, waar eveneens het Hébertisme onder
de Commissarissen Barras en Fréron woedde. Dit alles maakte grooten indruk op
mij. Ik bleef er eenige dagen over peinzen. Ten slotte besloot ik dit onderhoud bekend
te maken. Ik had vernomen, dat de citoyenne Tallien eene nicht is van mijn braven
patroon, Jacques Cabarrus. Ik achtte mij verplicht hem daarom op de hoogte te stellen
- wij werden het eens u alles mee te deelen, opdat u maatregelen zou kunnen nemen....’
Terezia had met gefronste wenkbrauwen en een gramstorigen trek om den mond
naar het relaas geluisterd. Ze had voortdurend zenuwachtig met hare sjaal gespeeld,
en de grootste teekenen van ongeduld gegeven.
- ‘Ik vrees den mouchard niet!’ - riep ze luide. - ‘Ik vrees het Comité niet, allerminst
den pedanten Robespierre - de Conventie alleen beslist. Het zal lang duren, eer de
Conventie Tallien zou durven aanvallen. Zijne populariteit te Parijs maakt hem
onaantastbaar!’
De deur werd voorzichtig geopend. Saint-Flour zei buigend:
- ‘La citoyenne est servie!’
Snel sprong Terezia op. Ze legde hare hand op Tallien's schouder, en zei
glimlachend:
- ‘Je antwoordt niet, mon ami! Zou de onversaagde Tallien bang zijn als een kind?’
Een hoog rood steeg Tallien naar het voorhoofd.
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- ‘Zoo ik vreezen kon, zou het alleen voor jou zijn, ma divine Terezia! Je hebt gelijk!
De Conventie zal mij nooit verlaten! Ik heb vele vrienden onder alle partijen! Kom,
laat ons gaan dineeren!’
Terezia voegde zich snel aan de zijde van Jacques Cabarrus. Ze nam zijn arm, en
zei glimlachend:
- ‘Mon oncle! We zijn u zeer verplicht voor de groote belangstelling in mij getoond,
maar u ziet het, men zal ons niet licht vrees aanjagen! Wees nu edelmoedig, en blijf
bij ons dineeren!’
- ‘Niets liever, maar de zaken.... er zijn schepen aangekomen....’
- ‘Citoyen Cabarrus! Ik ga in uwen naam met de gezagvoerders spreken! Van
avond breng ik u het rapport!’
Dit zeggende boog de cargadoor Jean Bergeon zich voor Terezia en de andere
leden van het gezelschap, zeer gelukkig, dat hij kon gaan, zonder dat men hem met
een stortvloed van vragen had lastig gevallen.
Oom Cabarrus kon nu aan Terezia geen weerstand bieden, te meer, daar het, na
al het gesprokene, den schijn zou hebben of hij zich terugtrok, nu er een storm scheen
op te steken boven de hoofden van Tallien en zijne nicht. Deze ging met den reeder
de anderen voor. Tallien volgde met madame Ysabeau en zijn ambtgenoot. In de
eetzaal zag het er nu zeer vroolijk uit, daar de Februari-zon een warm licht naar
binnen zond. Tallien's tafel was uitmuntend voorzien, daar Bordeaux alles moest
leveren. Terwijl de bewoners der stad,
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even als te Parijs, geplaagd werden door ontzaglijk hooge prijzen en schaarschte van
levensmiddelen, zag men het witste brood, de heerlijkste spijzen en den edelsten
wijn bij den maaltijd van den Proconsul.
Terezia scheen alle zorg ter zijde te schuiven. Zij wierp hare roode sjaal op eene
sofa, en vertoonde zich in al de schitterende blankheid van hals, rug, boezem en
armen. Tot twee malen toe riep zij uit:
- ‘De jonge Jullien de la Drôme is niet meer dan een spion van Robespierre! En
Robespierre is evenmin het geheele Comité als de geheele Conventie!’
Ysabeau voelde zich gedrukt, en wisselde een blik van verstandhouding met zijne
blonde vrouw, die blijkbaar het buskruit niet had uitgevonden, daar zij tot tweemaal
toe de allerdomste vragen deed. Tallien vertoonde iets gejaagds, hij dronk snel ettelijke
glazen van den voortreffelijksten Saint-Emilion, die ooit op de tafel van den Maire
van Bordeaux in glazen had gefonkeld. Langzaam werd hij spraakzamer, en aan het
einde van den maaltijd richtte hij zich telkens tot Jacques Cabarrus, die maar weinig
sprak.
- ‘Citoyen Cabarrus! Ik gevoel mij zeer verplicht door uwe zorg. En ik zie op
nieuw in hoe veel er ontbreekt aan de inrichting onzer geheime politie. Ik vrees zeer,
dat men ons opzettelijk geen verslag deed van al wat er door dezen brutalen spion
is gezegd en gedaan. Men wilde waarschijnlijk niet in conflict komen met hooge
regeeringspersonen. Ik zal het alles nauwkeurig onderzoeken. Dit is eene zaak van
later zorg!
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Maar één ding zeg ik u, citoyen Cabarrus! Er is te Parijs geene enkele autoriteit, die
ik vrees. Ik ken ze allen die mannen, die meenen, dat zij de wereld regeeren. Indien
ik op dit oogenblik in de vergadering der Conventie kon binnentreden, zou een
donderend applaus mijne eerste woorden toejuichen. Ik ken de Conventie, en versta
de kunst van haar te verkrijgen, wat ik wil. Ik kan op de Conventie spelen als op eene
viool.’
- ‘Bravo! mon ami!’ - zei Terezia met schitterende oogen, terwijl ze Tallien hare
hand toestak. - ‘Aan deze woorden herken ik mijn dapperen held!’
Op dit oogenblik nadert Saint-Flour Tallien, hem een grooten brief overhandigend,
zacht fluisterend:
- ‘Per estafette uit Parijs!’
Tallien wordt doodelijk bleek. Allen zwijgen. Het verscheuren van den briefomslag
alleen verbreekt de stilte.
Er klinkt een kreet van hevige woede. Tallien vliegt van zijn stoel op. De brief
valt op tafel. Terezia grijpt hem, en leest luide:
‘Comité de Salut Public. Namens de Conventie wordt den burger Jean
Lambert Tallien gelast onmiddellijk, na ontvangst van dezen, naar Parijs
terug te keeren ten einde ophelderingen te geven over den toestand te
Bordeaux.
Barère - Saint-Just - Robespierre - Carnot - Billaud Varenne.’
Terezia beet zich de mooie purperen lippen te bloede.
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Tallien liep met groote schreden door de eetzaal, terwijl een reeks van ruwe
verwenschingen van zijne lippen rolde.
Terezia snelde naar hem toe, en legde den wondermooi gevormden arm op zijn
schouder. Luid, met krachtige stem sprak ze:
- ‘Luister, mon pauvre ami! Nu is het oogenblik gekomen, om te toonen wie je
bent; mijn heros, mijn leeuw - of een lafaard. Ga naar Parijs terug! - Treed fier in de
Conventie op, en vermeld alles wat je te Bordeaux tot stand bracht. De Conventie
zal je toejuichen. Je bent duizendmaal opgewassen tegen den curé Robespierre. Je
zult de victorie, altijd weer de victorie behalen!’
Tallien trok haar met onstuimige kracht aan zijn borst, en omhelsde haar keer op
keer, terwijl hij plotseling in luid weenen losbarste.
- ‘Maar ik wil niet alleen naar Parijs! Ik kan je niet missen!’ - klonk het met
gesmoorde stem. - ‘Terezia! als ik jou mis, wordt alles donker; - als jij er niet bent,
is mij het leven een last - Terezia! heb medelijden!’
Hij boog het hoofd, deed het rusten aan haar schitterenden schouder, en weende....
lang, zacht als een kind.
Terezia zag op met de oogen vol tranen, en smeekte door een blik zwijgend om
bijstand.
Ysabeau sprong op, en vatte Tallien's rechterhand.
- ‘Voyons, Tallien! Wees verstandig! Wanneer de
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citoyenne Cabarrus met je mee ging naar Parijs - zou je haar aan het grootste gevaar
bloot stellen. Ook voor je zelf zou het gevaarlijk kunnen worden! Denk, dat de jonge
Jullien alles heeft overgebriefd aan Robespierre! De beschuldiging ligt voor de hand,
dat je aristocraten hebt begunstigd op voorbede van eene ci-devante!’
Tallien hief het hoofd met plotselinge ontsteltenis op - hij klemde Terezia nog
vaster in zijne armen. Zich vermannend riep hij nu met luide, krachtige stem:
- ‘Ik ga alleen, mijne Terezia! Ysabeau heeft mij de oogen geopend. Ik ga alleen.
Maar ik zal het Comité met woede aanvallen, en niet rusten, voordat ik de bloedhonden
heb verdreven. Dan zullen we vereenigd worden, om nooit meer te scheiden!’
Terezia greep zijn arm, en bracht hem naar den disch terug.
- ‘Luister, mon brave ami! Ga naar Parijs! Onderzoek den toestand! Zoo spoedig
je de zekerheid hebt, dat ik veilig terug kan komen - roep je me! En dan vlieg ik
onmiddellijk in je armen!’
Dit enkele woord van Terezia, besliste over de toekomst der Fransche Republiek.
Ze zou hare belofte vervullen - ze zou door wee en jammer een lijdensweg afleggen
- ze zou gewroken worden door de vermetelheid van Tallien, die voor niets zou
terugdeinzen. Zelfs niet voor logen, bedrog, komplotten en verraad.
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Hoofdstuk XVII.
Rue des Bons Enfants bij Méot.
De straat, genoemd rue des Bons Enfants, lag - en ligt nog - in het hart van Parijs.
In de rue Saint-Honoré, het Palais-Royal voorbijgaande, kwam men - en komt men
- aan eene, onmiddellijk aan dit Paleis palende breede straat, die den vriendelijken
naam van rue des Bons Enfants droeg. Op den hoek dezer straat stond een zeer hoog
huis van vier verdiepingen, met een voorgevel tegenover het Palais-Royal, en een
tweede gevel uitziende op de rue Saint-Honoré. Met groote gulden letters las men
op uithangborden en muren: Méot, traiteur. Heel Parijs kende Méot als den rijksten
en weelderigsten opentafelhouder en traiteur der stad. Vóór de Revolutie werden
daar door toongevende jonge edellieden, die het geld met handenvol wegstrooiden,
Lucullus-maal-
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tijden gehouden, waarvan de ongehoordste wonderen verteld werden. Men sprak van
een vertrek bij Méot, waar zwakke en uitgeputte genotzuchtigen in eene kuip met
wijn gemasseerd werden door vrouwenhanden; men verhaalde, dat er eene feestzaal
was voor groote soupers - la salle d'Apollon - waar een uitgelezen gezelschap verrast
werd door een zich ontsluitend plafond. Uit dat plafond daalden neder: Cypris van
Knidos met myrtetakken getooid, of Diana met een pantervel over den naakten
boezem, of Aurora, rozen strooiend over de hoofden der gasten. Men vertelde
daarenboven, dat deze godinnen, eenmaal in la salle d'Apollon aangekomen, al heel
spoedig hare Olympische grootachtbaarheid uit het oog verloren.
Tegen zes uur van den 11den Prairial (30 Mei) vloog Tallien de hoofddeur van
Méot in de rue des Bons Enfants binnen. Hij haastte zich naar een zijvertrek, waar
een deftig burger - de maitre d'hotel van Méot - geheel in het zwart, met kanten aan
jabot en manchetten, zich diep boog voor Tallien.
- ‘Basile! De groene kamer!’
- ‘Tot uw dienst, burger-representant!’
- ‘De citoyenne zal oogenblikkelijk verschijnen!’
Vlug snelde Tallien terug naar het corridor, en hield het oog op den hoofdingang.
Basile, de maitre d'hotel, volgde hem. Zoodra het ratelen van een fiacre vernomen
werd, keken beiden met groote belangstelling. Eenige fiacres reden voorbij. Eindelijk
stond er een stil. Basile haastte zich toe te schieten, en eene zeer
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dicht gesluierde vrouw naar binnen te leiden. Aan 't eind van het corridor greep
Tallien hare hand, en fluisterde eenige vroolijke woorden. Snel zijn arm grijpend,
klom de gesluierde vrouw met hem, voorafgegaan door Basile, eenige trappen op,
doorliepen zij gangen en portalen, en stonden stil voor een vertrek, aan de gasten
van Méot als la chambre verte bekend.
De gesluierde dame ging snel naar binnen, gevolgd door de beide mannen. Ze
ontdeed zich van haar grijzen Rubenshoed en hare dichte voile; ze ontknoopte de
lange handschoenen, en zag in een grooten spiegel naar haar kapsel.
Basile boog zich voor Tallien, en zei met groote plechtigheid:
- ‘Burger-representant! Wat zullen we de eer hebben u op te disschen?’
Tallien kende de macht en de pracht van den traiteur Méot, daarom stelde hij snel
een menu op: huitres de Cancale, soupe nationale, petit pâtés à la Mazarine, turbot,
jambon, perdrix rouges, gateaux aux pistaches de Pithiviers, fromage de Neufchâtel,
ratafia d'ananas. Hij voegde er nog een order voor den someiller bij: eene flesch
Cannet Pauliac van 1786 en eene flesch Champagne van 1779.
Zoodra Basile verdwenen was, trad Tallien haastig op Terezia toe. Hij trok haar
aan zijne borst, en omhelsde haar met lang onderdrukt verlangen. Zij maakte zich
evenwel snel uit zijne armen los, en zei:
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- ‘Ons eerste werk is nu te beraadslagen over de maatregelen, die we moeten nemen.
De mouchards dringen tot Fontenay-aux-Roses door - ik ben niet meer veilig!’
Terezia ging aan eene prachtig gedekte tafel zitten op eene sofa met lichtgroen
satijn overtrokken. Tallien plaatste zich tegenover haar. Zij had zich maar zeer
eenvoudig gekleed. Haar rijk donkerbruin hair werd nu nooit meer gepoeierd, maar
in een breeden Griekschen wrong saamgebonden. Haar zwart zijden japon was laag
uitgesneden, maar over haar boezem droeg ze eene smalle pouffe van Mechelsche
kant. Om hare leest had zij een breed lint in de nationale kleuren met een grooten
strik aan de linkerzijde. Hare nauwsluitende mouwen reikten tot aan de elleboogen,
en waren voorzien van breede strooken Mechelsche kant, die soms bijna op hare
handen vielen.
Tallien zag haar aan met oogen vol bewondering en aanbidding. Terezia bemerkte
het, en glimlachte, terwijl ze over de tafel hem even hare hand toestak, die hij met
dwepende vereering aan zijne lippen bracht. Daarna begon ze:
- ‘Het is van het hoogste gewicht, dat we ernstig spreken, mon ami! Alles moet
nauwkeurig overwogen worden. Ik vertrouw ten volle op je grooten invloed, en je
groote populariteit, maar ik ben niet gerust....’
- ‘Terezia! mijne koningin! o, maak je niet noodeloos angstig! Het Comité durft
niets tegen mij ondernemen. Herinner je eens alles! Ik kwam uit Bordeaux
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niet volkomen gerust, omdat ik moest onderstellen dat de rapporten van Jullien de
la Drôme fils mij op alle mogelijke wijzen zouden hebben belasterd. En toen ik mij
in de Conventie vertoonde, verwelkomde mij een luid applaus, en werden aller handen
naar mij uitgestoken! Ik heb mij later voor de leden van het Comité dapper verdedigd
- en bewezen, dat eerzuchtige intriganten mij met hun achterklap hadden pogen te
schaden. Alleen Robespierre bleef koud en achterdochtig....’
- ‘o, Robespierre! Hij is onze grootste vijand - ik haat hem, ik verfoei dien
ellendigen schoolmeester....’
Plotseling zweeg Terezia. De sommeiller bracht geurigen wijn, en Basile de oesters
van Cancale.
Toen ze vertrokken waren, antwoordde Tallien:
- ‘Robespierre zal niets tegen ons durven. Nadat hij het Comité overtuigd had, dat
aan het Hebertisme een eind moest gemaakt worden, op het oogenblik, dat Hébert
werd gevonnisd door het Tribunal révolutionnaire, heb ik, het was den eersten
Germinal,1) onder luiden bijval in de Conventie gezegd, dat niet alleen de resten der
Hebertisten moesten verdelgd worden, maar ook de aristocraten, de gematigden en
de Feuillants, die zich nu verheugen over den val der Hebertisten, tot groote droefenis
van alle patriotten. Vele stemmen verhieven zich in de Conventie, die verzochten,
dat mijne redevoering zou gedrukt en rondgedeeld worden - maar Robespierre verzette
zich er tegen....’

1) 21 Maart.
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- ‘Zie je wel, altijd Robespierre!’
- ‘Ja, maar den volgenden dag, 2 Germinal, koos de Conventie me tot voorzitter,
en ik bleef het tot 16 Germinal,1) ondanks Robespierre. Het waren juist zeer moeilijke
dagen. Het Comité wist door te drijven dat Danton, Camille Desmoulins en hunne
club in hechtenis werden genomen - vooral om de heftige taal van Camille in Le
Vieux Cordelier. Toen ze veroordeeld waren op 16 Germinal, trad ik af - en bemerkte
met voldoening, dat er zeer vele leden der Conventie in stilte morden. De mannen
die, even als ik, uit de departementen waren teruggeroepen: Fouché, Rovère, Bourdon
de l'Oise, Thuriot, Lecointre, Legendre, Barras en Fréron toonden zich uiterst
verbolgen. Ik sloot mij onmiddellijk bij hen aan....’
Men zweeg een oogenblik. Het diner deed zich gelden. Basile kwam met een paar
knechts verschillende schotels aanbieden. Tallien moedigde Terezia aan een glas
fonkelenden wijn te drinken. Ze glimlachte, en gehoorzaamde.
Het gesprek werd voortgezet. Tallien vervolgde:
- ‘Na Danton's dood werd de partijformatie hoe langer hoe duidelijker. De
ontevredenen zwegen - schoon ze in grooten getale zich onderling aaneensloten.
Robespierre deed al meer en meer zijn persoonlijken invloed gelden. Je weet het nog
wel. Toen ik voorzitter van de Conventie werd, schreef ik je, om Bordeaux te verlaten,
en zeer voorzichtig naar

1) 5 April.

Jan ten Brink, Madame de Fontenay

226
Fontenay-aux-Roses over te komen. Ik kon je niet langer missen - het was me
onmogelijk. We hebben ons zeer verstandig gehouden - ons niet in het publiek
vertoond! Een enkelen keer mochten we het wagen hier een oogenblik van een kort
tète-à-téte te genieten - maar het hoofd fier opheffen kunnen we nog niet!’
Terezia zuchtte. Ze dronk den amberkleurigen champagne met weinig geestdrift.
Het was meer dan zes weken geleden, dat ze uit Bordeaux terugkwam, en nog altijd
had zij vreezend en bevend zich in hare villa opgesloten, en alleen maar zeer ter
sluiks zich in Parijs gewaagd, om met Tallien te dineeren.
- ‘Helaas!’ - zei ze neerslachtig. - ‘Onze illusiën worden niet vervuld, en
Robespierre tyranniseert ons!’
- ‘Niet langer dan de meerderheid der goede patriotten het verkiest. Hij nadert zijn
val. Ik voorspel het je, mijne goddelijke Terezia! Hij heeft in de Conventie, eenige
weken geleden, eene zeer gevaarlijke overwinning behaald. We spraken er laatst nog
over. Om het Hebertisme voor goed ter dood te veroordeelen, heeft hij de Conventie
overgehaald bij dekreet het bestaan van een Etre Suprême en van de onsterfelijkheid
van onzen geest te erkennen. Hieruit blijkt duidelijk zijn toeleg, om weldra als dictator
aan het hoofd der Republiek te staan. En daarbij komt nog voor acht dagen de
zoogenaamde aanslag op zijn leven door Cécile Renault.... Het arme schepsel heeft
niets gedaan
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dan bij de Duplays naar hem te vragen op ontevreden toon! Wacht maar! Ik heb het
van mijne vroegere collegaas in het Comité de Sureté generale, ik heb het van Amar,
Vadier en Voulland, dat zij nu een monsterproces zullen beginnen, waarbij zoovele
hoofden zullen vallen, dat heel Parijs zal vragen: - waarom zooveel slachtoffers voor
dien eenen man?’
Terezia zag Tallien met groote, uitvorschende oogen aan.
- ‘Maar, mon cher!’ - zei ze ontroerd. - ‘Met dit al blijft de toekomstige dictator
nu aan het hoofd van het Comité - en hoe zul-je beletten, dat hij mij naar het Tribunal
zendt?’
Tallien sprong van zijn stoel op, en de rechterhand opheffend sprak hij plechtig:
- ‘Ik zweer, dat Robespierre, als hij maar één vinger naar je uitstrekt, een man des
doods is!’
Er werd zacht aan de deur van la chambre verte geklopt. Tallien opende de deur.
Basile stond buigend vóór hem, en overhandigde hem eene strook papier. Tallien
scheen hevig ontsteld, en sloot de deur zeer voorzichtig. Terezia sloeg de kleine
mooie handen, met gouden en juweelen ringen versierd, voor de oogen. Zij vreesde
eene ramp. Tallien ontcijferde snel de weinige woorden, die op het papier stonden:
‘Hoewel zeer ongelegen, kom ik waarschuwen. Er dreigt gevaar.
Taschereau-Fargues.’
Die naam was hem zeer wel bekend. Taschereau was een der onder-secretarissen
van het bureel der
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Conventie, een soort van beschermeling van Robespierre, maar zijn vriend uit vroegere
jaren, toen ze saam aan den Moniteur arbeidden.
Tallien boog zich over Terezia, kuste het kroezend en geurig hair aan hare slapen,
en zei:
- ‘Eene waarschuwing van een goed vriend, chérie! Zie eens!’
Terezia greep snel het papier, en zei na vluchtige lezing:
- ‘Die vriend zal wachten, tot we hem roepen! Laat hem hier komen - ik ben zeer
ongerust!’
In groote spanning werd Basile geraadpleegd. De citoyen Taschereau zat in het
groote salon beneden rustig te wachten. Toen hij binnenkwam - een zeer jong mensch
met lang blond hair en een langen spitsen neus, - werd er diep gebogen. Tallien stelde
Terezia voor als ‘la citoyenne Cabarrus.’ Taschereau-Fargues nam plaats aan de tafel,
kreeg een glas wijn, en haalde diep adem. Tallien en Terezia keken hem aan, met
kloppend hart en bange verwachting.
- ‘Mon cher Tallien!’ - begon de jonkman. - ‘Ik kom om je in het diepst geheim
te waarschuwen. Ik ben in mijne betrekking zeer veel in aanraking met de leden van
het Comité de Salut public - en heb van daag eenige woorden opgevangen, gewisseld
tusschen Billaud-Varenne en Robespierre.... Zij spraken van bevelschrift tot
gevangenneming - en ik hoorde den naam van la citoyenne Cabarrus....’
Tallien sloeg met de vuist op de tafel.
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- ‘Je vergist je, Taschereau.... de schelmen durven niet!’
Terezia was doodsbleek geworden.
Taschereau keek Tallien zeer ernstig aan, en antwoordde:
- Tallien! Je weet, dat ik je vriend ben! We hebben samen moeilijke dagen
doorleefd! Daarom alleen doe ik eene daad, die ik eigenlijk moet afkeuren, - ik
verraad een geheim van Robespierre, aan wien ik mijne positie te danken heb! Ik
doe het alleen, omdat ik weet, dat de citoyenne Cabarrus je echtgenoote zal worden
- en dat mij een middel is te binnen gevallen, waardoor alle ellende kan worden
afgewend!’
Tallien greep de rechterhand van Taschereau, en vroeg haastig:
- ‘Welk middel?’
- ‘De citoyenne mag niet meer naar Fontenay-aux-Roses terugkeeren. De
speurhonden der geheime politie hebben de villa in stilte omsingeld. Robespierre
wil haar nog heden avond of nacht te Fontenay-aux-Roses laten arresteeren. Het
komt er nu op aan de citoyenne Cabarrus voor eene pooze ergens in veiligheid te
brengen. Ik heb daartoe eene uitmuntende gelegenheid. Te Versailles, in eene zeer
stille straat, in een zeer gewoon huis, woont mijne nicht, de citoyenne Desbordes,
eene weduwe, die gaarne hare kamers verhuurt.... daar kan zij zich verschuilen en
vermommen, zooveel ze wil!’
Terezia zag Tallien met oogen vol tranen aan.
- ‘En daar zal ik sidderen bij ieder geluid - in
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elkander krimpen, als ik voetstappen hoor.... o, God! Tallien! verlos ons van het
monster Robespierre!’
Tallien sprong op, en zijn glas omhoog heffend riep hij:
- ‘Ik heb gezworen, dat Robespierre een man des doods is, als hij een vinger naar
je uitstrekt! Ik zal mijn eed houden!’
Taschereau verzekerde nu aan beiden, dat Terezia zonder eenig gevaar te Versailles
zou vertoeven. Hij zelf zou haar vergezellen, om de citoyenne Desbordes van alles
in te lichten. Hij ried Tallien af met hem naar Versailles te gaan. Het beste zou zijn,
zoo Terezia met hem te voet vertrok naar de Place Vendôme, waar een gesloten fiacre
op hem wachtte. Zoodra zij in veiligheid te Versailles zou zijn aangekomen, zou
Taschereau in aller ijl naar Parijs terugrijden, en Tallien van den uitslag op de hoogte
stellen in zijne woning rue de la Perle, 17. Men overwoog de zaak van alle zijden,
en ten slotte werden ze het eens, dat Taschereau zijne maatregelen uitmuntend
genomen had.
De duisternis was gevallen, toen een jong mensch met eene zorgvuldig gesluierde
vrouw zich in de rue des Bons Enfants vertoonde, zeer voorzichtig in de schaduw
der huizen vooruitsnellend naar de rue Saint-Honoré. Op dat oogenblik kwam van
den overkant der straat, juist tegenover Méot's restaurant, een don-

Jan ten Brink, Madame de Fontenay

231
kere gestalte, weldra gevolgd door vier anderen, die zonder met elkaar te raadplegen
het tweetal op verschillende afstanden volgden. De jonkman sprak niet tegen zijne
gezellin, en werd te midden der talrijke voorbijgangers niet gewaar, dat men hen op
hunne schreden vergezelde. In de rue Saint-Honoré ontdekten zij niets, dat hen
verontrustte. Ze liepen niet al te gehaast, om opzien te vermijden. Hunne volgers
verdeelden zich aan beide zijden van de straat. Even voorbij het toen zoo beroemde
klooster der Jakobijnen sloeg het paar rechtsom naar het Vendôme-plein. De vijf
donkere figuren, omringden hen in alle richtingen zoo beleidvol, dat noch Terezia,
noch Taschereau het minste vermoeden konden vormen. Op het Vendôme-plein in
een donkeren hoek, stond Taschereau stil bij een wachtenden fiacre. De koetsier
sprong van den bok, en opende het rijtuig voor de dame. Taschereau zei op bijna
fluisterenden toon:
- ‘Versailles! Rue de l'Orangerie, 15!’
Toen hij in het rijtuig stapte, stiet hij tegen een voorbijganger, die vlak naast den
koetsier stond. Hij hechtte er geen gewicht aan. Met den prachtigen, warmen
Mei-avond was het druk in de straat en op het plein. De voorbijganger, die naast den
koetsier stond, had de zacht uitgesproken woorden volkomen verstaan. Zoodra het
rijtuig zich in beweging stelde vereenigden zich de vijf personen voor korte pooze.
Op onverstaanbaren toon voor voorbijgangers werden bevelen uitgedeeld. Twee van
dit geheimzinnig gezelschap haastten
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zich een rijtuig te nemen, den koetsier bevelend hen te rijden naar Versailles, Rue
de l'Orangerie, 15.
Terezia zonk, overmand van velerlei aandoeningen, in een hoek van het rijtuig.
Bittere tranen biggelden over hare wangen. Het afscheid van Tallien was ongemeen
hartstochtelijk geweest. Beiden werden beklemd door bange vrees. Maar Taschereau
sprak hun moed in - hij twijfelde geen oogenblik aan den goeden uitslag. Hij zweeg
nu uit eerbied voor hare smart, en waagde het niet een woord in het midden te brengen.
De koetsier reed in vluggen draf - hij had een rit van meer dan drie uren vóór zich.
Langzaam, zeer langzaam, herstelde zich Terezia. Zij sloot de oogen - en zag
onmiddellijk de ontstelde gelaatstrekken van Tallien op het oogenblik van haar
vertrek.... Haar hart klopte met geweldige slagen. In 't eind luisterde zij naar
Taschereau, die haar vele bijzonderheden omtrent de citoyenne Desbordes en haar
huis in de rue de l'Orangerie mededeelde....
Aan de lange marteling van dezen rit kwam tegen elf uur in den nacht een einde.
In de rue de l'Orangerie was alles doodstil en verlaten. Terezia werd zeer goed
ontvangen door de citoyenne Desbordes, die door Taschereau in korte woorden op
de hoogte werd gesteld. Taschereau moest terstond weer naar Parijs terug, om Tallien
den gelukkigen uitslag zijner reis mede te deelen.
Terezia trok zich snel terug in de haar aangewezen kamer, en nogmaals barstte zij
in een hartstochtelijk
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snikken uit. Ze knielde voor haar bed, legde het hoofd op haar linker arm, en poogde
kalmer te worden. Ze was nu in veiligheid. Ze zou de uiterste voorzichtigheid in acht
nemen. Zoo dacht ze, zoo kwam verademing, zoo ontfermde zich langzaam een
weldadige slaap over haar....
Kwart na twaalven werd zij plotseling wakker door een luid gerucht. Ontsteld
oprijzend, zag zij door de gordijnen van hare vensters een rossen gloed. Mannen met
fakkels stonden voor de deur der citoyenne Desbordes. Eene luide stem klonk door
de stilte van den nacht.
- ‘In naam der wet! Open de deur!’
De speurhonden der politie hadden hun plicht gedaan.
Twee generaals, La Valette en Boulanger, omstuwd door gendarmen, traden binnen
bij de weduwe Desbordes, met een bevelschrift tot inhechtenisneming van de
citoyenne Cabarrus, veuve Fontenay.
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Hoofdstuk XVIII.
Tallien in duizend vreezen.
Des namiddags van den 12den Prairial (31 Mei) stond Tallien in de eetkamer van zijne
woning, rue de la Perle, nummer 17. Zijn ronde hoed met breeden rand en groote
nationale kokarde had hij diep in de oogen gedrukt. Eene oude vrouw met eene hooge
muts van wit gaas liep ongeduldig, hoofdschuddend, door het vertrek. Tallien was
bezig haar iets op te dragen - zijne stem klonk dof; hij hield zijne beide vuisten
krampachtig tegen zijne borst gedrukt.
- ‘Het moet!’ - ging hij voort. - ‘We mogen niets verzuimen. Het geldt haar leven!
Neem de beide assignaten van duizend franken, en ga naar de rue du Roi de Sicile,
nummer 2, daar is eene zijdeur van la petite Force. Het is maar twee straten van hier.
Je
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moet naar de cipiersvrouw vragen, en zoo voorzichtig mogelijk mijn brief voor
Terezia haar in handen spelen tegelijk met het geld. Terezia moet weten, dat ik over
haar waak - dat alle hoop nog niet verloren is. Het is noodig, dat je zelve gaat, moeder!
Het kan niet anders. Niemand zal weten, wie je bent. Je kunt zeggen, dat de citoyenne
Cabarrus lijdende is aan eene hartkwaal, dat je haar in den brief medicijn komt
brengen.’
De grijze moeder van Tallien bleef in gedachten verzonken staan. Haar scherp en
hoekig gelaat drukte angst en ontevredenheid uit. Naar de gevangenis la Force te
gaan scheen haar eene gewaagde onderneming - maar ze moest, haar zoon maakte
niet veel complimenten met haar. Hij was een groot en invloedrijk burger geworden,
zij de eenvoudige weduwe van een maitre d'hôtel gebleven.
- ‘Ik moet weg en onmiddellijk naar het Tribunal! Dus, moeder! doe je best en
haast je!’
Tallien vloog de kamer uit, de trappen af, en de rue de la Perle in, om zich haastig
naar la Vieille rue du Temple te begeven. Hij liep met den uitersten spoed, het
voorhoofd vochtig van angstzweet, het hart luid kloppend. Vóór een half uur was
zijn vriend Taschereau-Fargues hem de Jobstijding komen brengen. Nadat deze eerst
den vorigen nacht met blijde opgewektheid hem bericht had, dat Terezia in veiligheid
bij de weduwe Desbordes was aangekomen, verscheen hij omstreeks tien uren des
morgens weer in de rue de
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la Perle, om zeer verslagen mee te deelen, dat de politie van het Comité de Salut
public de vlucht van Terezia ontdekt had, dat de generaals La Valette en Boulanger
haar in het holst van den nacht naar de gevangenis la Force hadden overgebracht.
Op het pijnlijkst getroffen, rillend als een koortslijder, had Tallien terstond eene
menigte van vermetele plannen gesmeed, die hij in wanhoop weer prijsgaf, totdat
eindelijk na groote inspanning het hem gelukte iets verstandigs te bedenken. Hij
schreef snel een brief aan de aangebeden vrouw, en riep haar toe zich niet angstig te
maken. Hij beloofde haar eene heugelijke uitkomst; ook al zou hij door vuur en bloed
moeten waden, hij zou haar redden.
Als de brief haar maar in handen kwam, offerde hij gaarne een paar assignaten
van duizend franks. Niemand kon dien brief beter bezorgen dan zijne oude moeder,
die maar eens des daags zich in de rue de la Perle of in eene aangrenzende straat
van le Marais deed zien bij hare dagelijksche inkoopen. Hij haastte zich snel vooruit
door de Vielle rue de Temple, vol kommer en bitter leedwezen, als hij aan het lijden
van zijne Terezia dacht. Hij had een zeer vernuftig plan beraamd - en hoopte haar te
zullen redden. Hij repte zich naar de Seine-kaden, en had moeite bij zijn driftig
voorwaarts streven de massa der voorbijgangers te ontwijken, die zich bij de tallooze
uitstallingen samenpakten. Eindelijk bereikte hij den Pont au Change, en naderde
hij het Palais de Justice. Hier was hij niet
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geheel onbekend. Men had hem bij verschillende gelegenheden in de Salle de la
Liberté gezien, gedurende de zittingen van het Tribunal révolutionnaire. Trouwens
ieder, die deelnam aan het staatkundig leven van den dag, kende Tallien.
Zoodra hij het voorportaal had bereikt, keek hij om, of hij ook een of ander
deurwaarder kon ontdekken. Doorloopende naar de Salle de la Liberté, klampte hij
een van dezen aan, en vroeg naar een der rechters van instructie, le citoyen Coffinhal.
Deze was bezig in zijn kabinet met de schifting der ontzettende menigte van
beschuldigingsakten, die het Comité de Sureté générale dagelijks aan de griffiers
van het Tribunaal indiende. Tallien deed hem weten, dat hij hem onmiddellijk een
onderhoud verzocht.
Na eenige minuten wachtens kwam de deurwaarder hem uitnoodigen zich naar
het kabinet van den citoyen Coffinhal te willen begeven. Hij werd gelaten in een
klein spreekkamertje, waar hij andermaal moest wachten. Zijn hart was tot barstens
toe vol van angstige ontroering. Hij moest Terezia redden, of zelf vergaan. Hij zou,
om haar uit den kerker te verlossen, zeer gaarne zijne ziel aan den Satan verkocht
en geen oogenblik geaarzeld hebben menschenlevens te offeren, als dit middel hem
nader tot zijn doel kon brengen. Zijne aanbidding van de gevangene Terezia scheen
ieder uur te klimmen - zijne bekommering gestaag drukkender te worden.
Eene kleine zijdeur werd geopend. De rechter Coffinhal
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trad snel binnen. Zoodra hij Tallien gewaar werd, reikte hij hem de hand. Beiden
namen plaats aan het kleine tafeltje van het spreekkamertje. Tallien was doodsbleek,
zijne handen sidderden. Hij vermande zich evenwel zooveel mogelijk, en begon:
- ‘Citoyen Coffinhal! Herinner je je wat er in het begin van September 1792 is
gebeurd?’
- ‘Laat eens zien.... Juist, nu ben ik er! Ik was toen in zeer bekrompen
omstandigheden - kopiïst aan een der bureelen van het Stadhuis. Ik leerde je kennen,
toen je tot secretaris-griffier der Commune werd aangesteld. Je hebt me eerst ingeleid
bij de Jakobijnen, en me kennis doen maken met Camille Desmoulins en Robespierre;
je hebt me daarna tot chef-de-bureau bevorderd op het Stadhuis, waardoor ik verlost
werd uit mijne ellende, en deel kon nemen aan de groote gebeurtenissen dezer
gezegende Revolutie. Later heeft de Conventie op voordracht der beide Comités mij
benoemd tot rechter bij het Tribunal révolutionnaire.’
- ‘Ik maakte toen deel uit van het Comité de Sureté générale.’
- ‘Dat is waar. Burger Tallien! ik gevoel mij altijd zeer aan u verplicht.’
- ‘Bewijs me dit door me een dienst te doen!’
- ‘Ik ben tot alles bereid, wat niet tegen mijne eer en mijn geweten strijdt!’
- ‘Men heeft van nacht de citoyenne Cabarrus te Versailles in hechtenis genomen
- en naar de gevangenis van la petite Force overgebracht.’
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Er gleed eene uitdrukking van verbazing over het magere, donkere gelaat van
Coffinhal.
- ‘Ik heb juist de akte van beschuldiging ontvangen. Het feit is nog niet bekend te
Parijs. Er worden zware misdrijven aan de weduwe Fontenay-Cabarrus ten laste
gelegd - ze heeft zich laten omkoopen om gevangen aristokraten te Bordeaux in
vrijheid te doen stellen.’
Tallien stond op het punt in luide verwenschingen los te barsten. Maar gelukkig
bedwong hij zich. Met forsche, eenigszins schorre stem antwoordde hij:
- ‘De weduwe Fontenay is mijne vrouw....’
- ‘Ik vermoedde het, nadat ik het rapport voor het Comité de Salut publique van
den burger Jullien de la Drôme fils had gelezen.’
- ‘Jullien is een mouchard van Robespierre - hij heeft stoutweg alles gelogen! Zij
had de macht niet, gevangen aristokraten in vrijheid te doen stellen! - Ik alleen ben
voor alles verantwoordelijk.... ik heb Lacombe en het Bordeausche Comité
gesurveilleerd!’
- ‘Des te beter voor de weduwe Fontenay! Maar ik vrees toch.... de akte van
beschuldiging is zeer bezwarend!’
Tallien kon zijne geweldige aandoening nauwelijks bedwingen. Hij sloeg beide
handen voor zijne oogen en huiverde. Toen stak hij over het tafeltje de hand toe aan
Coffinhal, en zei op zachten, vragenden toon:
- ‘Citoyen Coffinhal! Je hebt zooeven gesproken van verplichting.... Kan ik er
zeker van zijn, dat
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alles, wat ik nu ga zeggen, door je zal worden geheim gehouden?’
Coffinhal, die een eerlijke Jakobijn was, drukte de hem toegestoken hand, en
antwoordde:
- ‘Dat beloof ik je!’
En nu begon Tallien met groote heftigheid te spreken:
- ‘Je begrijpt toch wel, Coffinhal! dat dit alles een verraderlijke streek van
Robespierre is. Hij durft me niet aan, omdat ik een van de populairste leden der
Conventie en in Parijs een der populairste leiders der Revolutie ben. Hij wreekt zich
nu op eene arme, onschuldige vrouw! Maar hij werkt mee tot zijn eigen val.... het
getal zijner vijanden groeit met den dag. Fouché, Rovère, Bourdon de l'Oise, Thuriot,
Lecointre, Legendre en Fréron zullen....’
Haastig viel Coffinhal hem in de rede:
- ‘Citoyen Tallien! Ik heb u beloofd alles geheim te houden, wat je me zeggen
zult. Die belofte houd ik, wat er ook geschiede. Maar ga niet voort op dezen toon
over Robespierre te spreken! Ik zou het niet kunnen aanhooren. Ik vereer hem als
onzen grootsten staatsburger. Ik heb veel aan hem te danken!’
- ‘En ook ik had invloed op je lot, Coffinhal! Begrijp toch goed, hoe ongelukkig
ik ben! Ik heb de weduwe Fontenay hartstochtelijk lief - al van 1789 af! Eindelijk
heb ik hare sympathie mogen verwerven. Zij heeft beloofd mijne vrouw te worden.
Zonder haar is mij het leven een last! Ik moet haar redden, tot elken prijs. En het kan
zelfs voor den machtigsten
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staatsman gevaarlijk worden, als hij zijne ambtgenooten tart en tergt!’
Coffinhal trok de zware, donkere wenkbrauwen te zaam. Hij bleef zwijgen in diep
gemijmer.
Tallien vestigde zijne brandende grijze oogen op den zwijgenden rechter. Hij
moest alles aanwenden, om dien man te veroveren. Terezia moest gerust gesteld
worden. Eensklaps vroeg Tallien:
- ‘Coffinhal! Ontsnappen er nog dikwijls sommigen der duizenden gevangenen
te Parijs?’
- ‘Nu minder dan het vorige jaar! De cipiers hebben groote buitenlandsche doggen
aangeschaft, die des nachts de wacht houden beter dan de beste gendarmes.’
Eene koude rilling overviel Tallien. Met haperende stem vroeg hij:
- ‘Maar zou je in dit bijzonder geval op mijne uitdrukkelijke bede niet eens eene
kleine ontsnapping kunnen organizeeren?’
- ‘Indien ik naar een middel zocht, om snel mijn hoofd aan den beul over te leveren,
ja, dan zou ik wel eens eene kleine ontsnapping kunnen organizeeren!’
Tallien slaakte een klagenden zucht van onderdrukte smart. Hij verborg zijn hoofd
in beide handen, terwijl hij de ellebogen op het kleine tafeltje deed rusten.
Coffinhal bleef nog eene poos zwijgen. Eindelijk sprak hij met de uiterste kalmte:
- ‘Zie eens hier, mon cher Tallien! We verkeeren
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in een zeer moeilijk geval! Denk niet, dat ik je mijne belangstelling onthoud. Ik heb
verplichtingen aan je! Ik wil mijne dankbaarheid toonen voor zoover mijne eer en
mijn ambt dit gedoogen. Ik heb naar een middel gezocht, om je eenigszins te helpen.
Zie hier wat ik voor je doen kan! Als rechter van instructie is het mij opgedragen
aan de gearresteerden voor politieke misdrijven in de gevangenis een voorloopig
verhoor te doen ondergaan. Ik zal naar la Force gaan, en de citoyenne Fontenay doen
begrijpen, dat hare vrienden voor haar waken. Het beste, wat ik haar zeggen kan, is,
dat ik haar proces zal aanhouden, zoolang ik kan. We hebben zulk een ontzettend
groot aantal gevangenen, dat we wel moeten uitstellen, of we willen of niet. Tijd
gewonnen is misschien het leven gewonnen!’
Tallien had zich opgericht uit zijne diepe verslagenheid. Zijne vochtige oogen
straalden plotseling van nieuw leven, van nieuwe hoop. De woorden van Coffinhal
klonken hem als eene liefelijke muziek in de ooren. Met zijne gewone onstuimigheid
en zijne snel afwisselende gemoedsstemmingen drukte hij beide handen van den
rechter, en riep:
- ‘O, mon cher Coffinhal! Je redt me het leven!’
De rechter van instructie stond op. Hij had geen tijd te verliezen. Hem wachtte
allerlei moeilijke arbeid. Hij wierp een scherpen blik uit zijne donkere, droefgeestige
oogen op Tallien's nog altijd ontstelde trekken, en sprak half fluisterend:
- ‘Indien je het leven der burgeres Fontenay lief
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is, zorg er dan voor, dat niemand, wie ook, ooit een woord verneemt van de zaken,
die we hier besproken hebben!’
Terezia had een nacht en een voormiddag in de gevangenis la Force doorgebracht.
Naar de bevelen van het Comité de Salut public was zij geplaatst au secret, dat
wil zeggen, in een donker hok met een luchtgat, tevens dienende voor venster. Er
lag een hoop stroo in een hoek - een plank op twee leege tonnen diende tot zitbank.
Terezia was in eene niet te beschrijven toestand van Versailles naar la Force gereden.
De generaal La Valette, een ci-devant edelman, deed zijn best haar welwillend toe
te spreken, haar op alle wijzen te troosten, maar zij antwoordde weinig. Ze begreep,
dat haar leven in gevaar was, en zij had het leven zoo lief! Ze was twintig jaar oud
- het denkbeeld nu te moeten sterven, deed haar ineenkrimpen van angst. Het schavot,
de valbijl rezen telkens voor haar oog in de duisternis van het rijtuig. In hare wanhoop
kon ze niet geregeld denken. Haar hoofd werd zwaar van drukkende pijn. Een stroom
van tranen gaf haar eindelijk verlichting. Ze had te Versailles een kort verhoor
ondergaan - daarvan was proces-verbaal opgemaakt, dat te Parijs aan den cipier, den
citoyen Bault, werd ter hand gesteld met last de gearresteerde terstond in eene cel te
brengen. Ze kon
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bijna niet loopen. De cipier steunde haar, door haar bij den arm te vatten. Het licht
uit zijn lantaarn wierp een flauw schijnsel door de lange, ledige gangen, weergalmende
van het luid geblaf der reusachtige doggen, die den cipier volgden. Toen de cel
ontsloten werd, wees Bault haar de plank, die tot rustplaats diende. Hij verdween
daarna met de lantaarn en de honden.
In hare naamlooze ellende zette ze zich op de plank, het brandende hoofd tusschen
de beide handen gedrukt. Telkens bedacht ze, dat Tallien wel spoedig zou weten,
wat er met haar geschied was, dat hij niet rusten zou, voordat hij haar hulp en uitkomst
zou hebben verschaft. Ze poogde tot rustiger stemming te komen. De vroeg
aanbrekende dag wierp een flauwe straal door het hooge luchtgat - zoodat ze al de
gruwzame naaktheid van het gevangenhok kon leeren kennen. Toch was deze nacht
niet zoo verschrikkelijk als die van den 10 Vendémiaire1) 1793, toen men haar in
eene der oubliëttes van het klooster der Recollets te Bordeaux had opgesloten. Er
hingen overal spinraggen, maar geen geritsel van knaagdieren deed zich hooren.
Ze droeg geheel hetzelfde kostuum van den vorigen dag - men had haar geen tijd
gelaten zich te verkleeden. Alleen had zij in haar doodsangst eene groote sjaal van
zwarte kant gegrepen, en een kleinen Spaanschen dolk, die ze onder haar keurslijf
verborg. De generaals

1) 1 October.
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Boulanger en La Valette hadden - 'tzij uit hoffelijkheid, 'tzij uit onachtzaamheid, 'tzij
uit eerbied voor hare smart - geen onderzoek gelast naar goud, kostbaarheden of
wapenen. Ze sloeg hare breede sjaal - uit Spanje afkomstig - dicht over de smalle
pouffe van Mechelsche kant, zoodat hals, boezem en armen volkomen verborgen
waren. Zoo zat ze daar, telkens opnieuw in tranen uitbarstend, geheel in het zwart,
als een beeld van rouw en ellende.
Het licht werd gedurig sterker, wijl buiten een heldere zonneschijn tot al de vreugde
des levens noodigde. Groote vermoeidheid deed haar, met het hoofd tegen den muur
geleund, in eene lichte dommeling wegzinken.
Ze ontwaakte met hevigen schrik, toen de deur van hare cel geopend werd. Er
kwam eene bejaarde citoyenne met eene kruik water en een papier in de hand. Toen
zij binnentrad, legde zij een vinger op de lippen, en naderde Terezia. Zij zette de
kruik aan de voeten der gevangene, en gaf haar het papier in handen - een brief zonder
adres. De vrouw boog zich naar Terezia's oor, en fluisterde:
- ‘Ik ben de citoyenne Bault, vrouw van den cipier. De brief is van iemand, die u
goed nieuws schrijft. Geen woord hierover tot wien ook - het zou mij het leven
kosten!’
Plotseling verdween de vrouw uit hare oogen en was ze alleen. Ze scheurde den
brief open, en ontdekte met een luiden kreet het schrift van Tallien. Door hare
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tranen heen las zij geruststellende woorden van den man, die haar meer liefhad dan
het licht in zijne oogen. Bijzonder troffen haar de woorden:
- ‘Men heeft het gewaagd u gevangen te nemen, en daarmee heeft Robespierre
zijn doodvonnis geteekend. Door vuur en bloed zal ik heenstormen, als het moet,
maar zeer zeker zal ik je redden. Mocht dit mij niet gelukken, dan jaag ik mij een
kogel door het hoofd op het oogenblik, dat men u naar het leven staat. Maar wees
gerust, heb geduld - ik waak over je! Ik zal je zooveel schrijven, als mogelijk is.
Mijne moeder brengt dezen brief aan de vrouw van den cipier, die wij door geld
hopen te winnen....’
Een zucht van verlichting welde op uit de beklemde borst van de gevangene. Er
volgde een nieuwe vloed van tranen. Daarna viel haar oog op de waterkruik, en gretig
begon ze te drinken. Een onlijdelijke dorst kwelde haar na al het doorworstelde leed.
Toen sloot ze de oogen weer, leunde tegen den muur, en viel in een weldadigen
slaap....
Omstreeks één uur des middags werd de celdeur met luid geknars geopend. De
cipier verscheen op den drempel. Terezia sprong op. Bault sprak op bevelenden toon:
- ‘Citoyenne Fontenay! Volg me! Men zal u een verhoor doen ondergaan!’
Ze moest lange, sombere gangen doorloopen, ijzeren hekken werden geopend en
gesloten. Ze steeg een steenen trap op - eindelijk deed Bault een deurtje
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open, en bracht haar in eene kleine kamer, door een groot raam met ijzeren traliën
helder verlicht. Ook deze kamer was eene cel, maar minder huiveringwekkend kaal
en ledig dan haar kelderhol. Er stonden aan het venster eene eenvoudige houten tafel
en een stoel. In een hoek vertoonde zich een saamgevouwen gevangenisbed. De
cipier deed haar binnengaan, vertrok, en sloot de deur. Ze bleef geruimen tijd alleen.
Ze zette zich aan de tafel, en gevoelde zich onmiddellijk veel geruster.
Weder knarste de deur. Een statig man, geheel in het zwart, met zwarte sombere
oogen en lang zwart hair, kwam op haar af. Hij had een portefeuille vol stukken
onder den arm. Terezia rees van haar stoel. De man in het zwart sloeg de portefeuille
open, en zocht een blad. Toen hij het gevonden had, zag hij het in. Met kalme stem
vroeg hij:
- ‘Uw naam, gevangene?’
- ‘Terezia Cabarrus, weduwe Fontenay!’
- ‘Het is genoeg!’
Hij borg het stuk weer in zijne portefeuille. Toen zag hij de gevangene aan. Er
schitterde een lichtstraal in zijne donkere oogen, want hij werd ontroerd bij het zien
van deze lijdende, maar betooverend mooie vrouw. Bedaard, bijna vriendelijk,
vervolgde hij:
- ‘Het was mijn plicht u een uitvoerig verhoor te doen ondergaan. Maar door de
menigte nieuwe gevangenen der laatste dagen moeten velen worden uitgesteld. Eerst
over eenige weken zal ik terugkomen -
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als rechter van instructie. Ge blijft intusschen au secret. Daar het evenwel niet billijk
is u in eene keldercel op te sluiten, wordt u dit vertrek als gevangenis toegestaan.
Het is u vergund aan uwe bloedverwanten en vrienden brieven te schrijven - en te
doen bezorgen op eigen kosten!’
Terezia keek hem sprakeloos van dankbare verbazing aan. Nogmaals fonkelde het
licht der bewondering in Coffinhals melancholische oogen. Toen zei hij zeer zacht:
- ‘Wees gerust, citoyenne! Uwe vrienden verlaten u niet!’
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Hoofdstuk XIX.
Een feest bij Barère.
Des middags te twaalf uur van 5 Thermidor1) liep Tallien met haastigen tred door
den tuin van het Palais-Royal. Hij sloeg de galerie Montpensier in, en snelde naar
het Café de Foy. Overal zag hij rond, alsof hij iemand zocht. Toen hij de ruime zaal
van het koffiehuis binnentrad, bleef hij opnieuw in 't rond zien. Eindelijk zette hij
zich aan een tafeltje bij een der hooge vensters. Hij bestelde een kop koffie en een
klein glaasje brandewijn, terwijl hij steeds oplettend om zich heen bleef staren. Zijne
ademhaling was ongeregeld, zijne oogen rolden onrustig heen en weer. Zijne
gelaatskleur was hoogrood. Hij had zeer haastig geloopen, en er heerschte reeds
verscheidene dagen eene buitengewone hitte te Parijs.

1) 23 Juli 1794.
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Hij zocht ongeduldig in een zijzak van zijn hemelsblauwen rok met donkerroode
omslagen. Eindelijk bracht hij een voorwerp aan het licht, dat hij met kloppend hart
aandachtig bekeek. Het was een zeer sierlijke dolk, verborgen in eene schede van
donkergroen marokijn. De greep en het lemmer waren van fijn spiegelglad staal,
zooals de wapensmeden van Toledo ze alleen wisten te vervaardigen. De dolk was
niet groot, maar liep uit in eene dreigend fijne spits. In eene vermetele hand kon dit
wapen uiterst gevaarlijk worden.
Den vorigen avond laat, na eene zeer gewichtige beraadslaging bij Collot d'Herbois
- waar hij Billaud-Varenne en Barère, met drie leden van het Comité de Sureté
générale: Vadier, Vouland en Elie Lacoste vond - had hij dezen dolk op zijne
schrijftafel aangetroffen, met een briefje van zijne Terezia, door de citoyenne Bault
eenige uren te voren op geheimzinnige wijze aan zijne bejaarde moeder ter hand
gesteld. Terezia had nu zeven weken en vier dagen in hare cel van la petite Force
doorgebracht. Ze had betrekkelijk niet te klagen gehad. Ze mocht schrijven, ze mocht
bij goed weer een half uur wandelen op de uitgestrekte binnenplaats der gevangenis;
ze mocht op eigen kosten voor toilet en tafel zorgen. Maar het gemis aan vrijheid
viel haar hard - en telkens spoorde zij Tallien aan, een eind aan hare opsluiting te
maken. Tallien had niet stil gezeten, had hemel en aarde bewogen, om zijne Terezia
uit haren hoogst gevaarlijken toestand te verlossen. Hij had bondgenooten gevonden
in Fouché, Collot d'Her-
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bois, Courtois - die den dood van zijn halsvriend Danton te wreken had, - Barère en
Laurent Lecointre. Alle dezen waren overtuigd, dat er een eind moest komen aan het
Schrikbewind, daar zij om vele redenen voor hun eigen leven vreesden. Het eenig
middel scheen hun eene omwenteling, waardoor het Comité de Salut public zou
worden getroffen. Het driemanschap Robespierre, Saint-Just en Couthon moest
worden ten val gebracht. Maar juist nu scheen deze trits machtiger dan ooit.
Het plechtige feest voor het Opperste Wezen had den 20 Prairial1) onder leiding
van Robespierre een grooten indruk gemaakt op de bevolking. Maar de ontevredenen
in de Conventie hadden hem te midden van de ceremoniën hunne verwenschingen
naar het hoofd geslingerd. Daarop volgde twee dagen later (22 Prairial) de door hem
ontworpen en door Couthon voorgestelde reorganisatie van het Tribunal
révolutionnaire, waardoor men al de ‘vijanden des volks’ binnen den kortst mogelijken
tijd met den dood kon straffen. Tallien had met groote vreugde gezien, hoe deze
maatregel, waardoor de aanstaande dictator zich meende te kunnen ontdoen van zijne
vijanden, die alom dreigend het hoofd opstaken, den 23 Prairial door de Conventie
in zoover gewijzigd werd, dat de Conventie zich het recht voorbehield over de
inhechtenisneming harer leden te beslissen.
Nog altijd ondervonden Tallien en de leden der Con-

1) 8 Juni 1794.
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ventie, die zich bij hem hadden aangesloten, dat het publiek, dat de Gemeenteraad
van Parijs, dat de Jakobijnen, dat vele leden der Conventie Robespierre bleven
steunen, zoodat ondanks al zijn ongeduld er geene verandering in den toestand kwam.
Terezia bleef gevangen, en, wat veel erger was, er ontstond gevaar, dat ze eerlang
voor het onverbiddelijk Tribunaal zou terechtstaan. Dit had hem het briefje van den
vorigen avond geleerd. Terezia schreef hem in opgewonden verbolgen toon, dat
Coffinhal haar aan een verhoor had onderworpen, dat haar proces binnen enkele
dagen zou plaats grijpen, en dat Tallien verzuimd had van zijn invloed gebruik te
maken, om haar leven te redden. Oogenblikkelijk had hij haar zijn antwoord doen
toekomen, waarin hij haar verzocht zich niet overbodig angstig te maken. Hij beloofde
haar, dat hij van den hem gezonden dolk gebruik zou maken, dat Robespierre's uren
geteld waren; dat hij Coffinhal zou weten te bewegen haar proces nog acht dagen
uit te stellen.
Den geheelen morgen had hij met de uiterste ontroering gezwoegd. Coffinhal had
op zijne verantwoordelijkheid als rechterlijk ambtenaar gewezen, maar eindelijk een
kort uitstel toegestaan. Nu wachtte hij op twee zijner bondgenooten, die het felst op
Robespierre gebeten waren: - Courtois en Laurent Lecointre. Rusteloos over het
doodsgevaar van Terezia peinzend, had hij een plan gesmeed, dat naar het hem
voorkwam alle kans tot slagen had.
Tallien had den dolk van Terezia weder bij zich ge-
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stoken en herlas haar opgewonden briefje. Zij had in hare wanhoop zijn arm willen
wapenen, doch niet begrepen, dat in de gegeven omstandigheden geweld overbodig
was, dat alleen list, logen en samenzwering zouden baten. Terezia bleef hare
Spaansche afkomst getrouw. Tallien wilde niets wagen, maar tot elken prijs, desnoods
door elke misdaad, de aangebeden vrouw redden. Eene uitroeping van verrassing
ontsnapte hem - de twee lang gewachte vrienden stonden vóór hem. Plotseling rees
hij van zijne plaats, en wenkte hij Courtois, een corpulent man met een gezicht van
een galeiboef, en Laurent Lecointre, een dwerg met hoogen rug, vooruitpuilende
borst en krijschende stem, hem te volgen. Tallien bracht ze in den tuin van het
Palais-Royal, zooveel mogelijk buiten den stroom der voorbijgangers in de
gaanderijen. Hij deed ze stil staan, zag hen met doordringende blikken aan, en zei:
- ‘Ik heb de lijst! Ons wacht de guillotine! Een oud vriend van mij, ambtenaar aan
het bureel der Conventie, wiens naam ik onder geheimhouding zal noemen, als men
het verkiest, - heeft ze gekopiëerd. Hij komt dikwijls bij Robespierre met officiëele
stukken - en heeft bij afwezigheid van den dictator zijne kans waargenomen! We
zijn opgeschreven ten doode onder den titel: Membres impurs....’
- ‘En wie nog meer?’ - vroeg Lecointre doodsbleek.
- ‘Fouché, Barère, Collot d'Herbois, Barras, Fréron, Bourdon de l'Oise, Rovère,
Amar, Vouland, Vadier,
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Elié Lacoste, Moïse Bayle.... dertig in het geheel!’
- ‘We zijn gewaarschuwd! Er moet raad geschaft worden!’ - klonk de basstem van
Courtois.
Men had in Parijs een gerucht verspreid, 't welk telkens opnieuw werd
rondgestrooid, dat Robespierre eene lijst gemaakt had van enkele leden der Conventie,
die wegens plundering der staatsfondsen, of gruwelen in de departementen, eerlang
in hechtenis zouden worden genomen. Deze lijst heeft nimmer bestaan. Tallien
geloofde er aan, maar had ditmaal van het gerucht gebruik gemaakt, om zijnen
bondgenooten schrik aan te jagen. Zijn bericht was uit de lucht gegrepen, hij loog in
het belang van Terezia.
- ‘Barère moet het weten!’ - krijschte Lecointre.
- ‘Alle bedreigden moeten het weten!’ - antwoordde Tallien.
- ‘Volg mij oogenblikkelijk!’ - gebood Courtois. - ‘Van morgen hoorde ik toevallig
van Vadier, dat hij heden middag dineert te Clichy, bij Barère, met enkele van onze
vrienden. We moeten ze storen - en ten strijd roepen! Kom! Het is hoogtijd. Hun
aller leven staat op het spel! Naar Clichy!’
Op een kwartier uur afstands noordelijk van het Parijs der Terreur lag een stadje van
villaas en buitenplaatsen, dat Clichy heette, nu bijna binnen het gebied van Parijs
ingelijfd. Eene dier villaas werd be-
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woond door Barère, lid van het Comité de Salut public, belast met het waarnemen
van al wat tot de rubriek: Buitenlandsche Zaken behoorde. Deze bediening was niet
moeilijk waar te nemen, daar de Fransche Republiek met geheel Europa in oorlog
was, en alleen diplomatische betrekkingen onderhield met de republieken van
Zwitserland, Genua, en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Barère was uit
de Pyrenaeën, en deed door zijne vlugheid, zijne welbespraaktheid, zijne listige
natuur, zijne koolzwarte oogen en groote behendigheid in den omgang met menschen,
zijn vaderland geen oneer aan. Nog eene eigenschap had hij uit de Pyrenaeën
meegebracht - die echter niet uitsluitend aldaar thuis hoorde - zijne groote liefde voor
goede sier en fonkelende vrouwenoogen. Gedurende de Terreur bleef hij voortdurend
aan het hoofd der staatszaken, toonde zich ijverig, en scheen te Parijs alleen voor de
Conventie, de Republiek en het vaderland te leven. Hij had echter te Clichy eene
villa gehuurd ten behoeve van zekere citoyenne Dématy, danseres aan de opera van
la Porte Saint-Martin. En juist daar verzamelde Barère enkelen zijner intiemste
vrienden om de vijf dagen aan zijne tafel.
Te éen uur des middags van 5 Thermidor was ten zijnent de disch bereid. Wegens
de groote hitte van den dag had men het groote salon, dat aan den tuin grensde, voor
eetzaal ingericht, omdat het vertrek op het noorden lag, en daar geene zonnestralen
te duchten waren. De drie glazen deuren waren opengezet. Maar buiten waren
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zonnezeilen gespannen, die den gloed der zon in den tuin buitensloten. Zoo heerschte
er eene dragelijke temperatuur in de eetzaal, waar juist de gasten binnentraden. Eene
forsche vrouw met uitdagende blikken, weelderig donkerbruin hair en eene luide
stem - de citoyenne Dématy - nam de honneurs waar. De gasten bleven een oogenblik
in kleine groepen staan. Het meest viel in het oog een lang, kloek gebouwd man, met
eene militaire houding en een fijn besneden gelaat - Barras, vroeger edelman, daarna
officier, nu lid der Conventie, Commissaris der Conventie te Marseille en te Toulon.
Een klein mannetje met een spitsen neus onderscheidt zich door zijne luide stem:
Vadier, invloedrijk lid van het Comité de Sureté générale. Hij staat naast Collot
d'Herbois, die groote gebaren gebruikt, en op den plechtigen treurspeltoon spreekt,
die een oud acteur kenmerkt.
Verder waren aanwezig Vouland en Moyse Bayle van het Comité de Sureté
générale en Fréron, die met Barras Marseille had geterroriseerd.
Er ging een luid gerucht van stemmen op. Naast de genoemde gasten vertoonden
zich eenige citoyennes. Het waren vriendinnen van Barère's levensgezellin, Irma
Dématy - allen danseressen, verbonden aan de groote Opera - reeds eenigszins
ingewijd in het openbare staatkundige leven, daar zij sedert 10 November 1793
herhaaldelijk hadden deelgenomen aan optochten, eerst ter eere van la Déesse de la
Raison, later ook op het groote feest ter eere van het Opperste Wezen. Barère
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hield van vroolijkheid en lachende gezichten, als hij zijne vrienden aan zijne tafel
noodigde. Daarom riep Irma Dématy hare vroegere kunstzusters naar Clichy, ten
einde de gezelligheid te verhoogen, en elke poging, om over ernstige zaken te spreken,
te verhinderen.
De citoyenne Dématy vreesde de mededinging dezer kunstzusters niet. Zij was
verzekerd van haar invloed op Barère, en daarenboven zij gevoelde zich in alle
opzichten verheven boven deze kleine kunstenaressen, die niet als zij tot de eerste
artisten van de Opera behoorden. Zij had hare vriendinnen last gegeven in een soort
van nationaal kostuum te verschijnen. De danseressen droegen zeer laag uitgesneden
witte kleedjes zonder mouwen, zoodat hals, boezem en rug geheel onbedekt bleven.
Over den rug zwierde het vrij naar achteren loshangende hair, dat op het hoofd gedekt
werd door eene vrijheidsmuts van rood satijn. Al de danseressen droegen een
rood-wit-blauw ceintuur met een grooten strik op de linker heup.
- ‘Aan tafel, mes amis!’ - riep Irma Dématy met eene luidklinkende, bevelende
stem.
Barras legde zijn arm om de leest van eene hoogblonde danseres, en riep:
- ‘Aan tafel, en nu geen woord meer over politiek of dergelijke vervelende zaken!’
De gasten namen plaats. Er waren veertien couverts. Irma Dématy riep Barras en
Fréron aan hare rechter en linker zijde. De overigen plaatsten zich naar welgevallen,
maar zoo, dat telkens het roode mutsje der
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ballerines tusschen de grijze, gele en gestreepte rokken der mannelijke gasten gezien
werd.
Barère hief zijn glas omhoog en riep:
- ‘Vrijheid en gelijkheid, mes amis! Geene zorg, geene vrees is hier geoorloofd!
Onze Republiek is hier zoo vrijmoedig mogelijk, en erkent alleen de constitutie der
onbezorgdste gezelligheid. Ik drink op de onsterfelijkheid van het genot!’
Luide toejuichingen volgden.
Er verschenen nu zes als pages gekleede koristen der Opera, allen jonge meisjes,
die onder het aanheffen van een plechtig door Méhul gecomponeerd beurtgezang de
gasten bedienden. Maar weldra verdoofden het luid gesprek der aanzittenden en het
jong en schel gelach der danseressen het vriendelijk gezang. Er heerschte een luid
jubelende vroolijkheid, terwijl fonkelende bekers met schitterenden topazigen
feestwijn werden omhooggeheven. Fréron, die, zoodra er gedronken werd, niet lang
kon zwijgen, schreeuwde met dreunende stem:
- ‘Ik drink het Opperste Wezen van den Olympus: Venus Aphrodite! en de
onsterfelijkheid der Schoonheid, vertegenwoordigd in onze gastvrouw, Irma Dématy!’
Er barstte een onstuimig gejubel uit, daar ieder de toespeling terstond begreep.
Niemand had opgemerkt, dat, te midden van het geraas, Barère, die met twee pages
had gefluisterd, snel opgestaan en uit de kamer verdwenen was. Nog duurde het
juichen voort, terwijl ieder zich beijverde de gastvrouw te huldigen - toen
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Barère, weldra gevolgd door Tallien, Lecointre en Courtois, de zaal binnentrad.
Barère was hevig ontsteld. - Hij hield een blad papier in de eene hand, en hief de
andere ten hemel. Hij deed eene poging om te spreken. Het gelukte niet. Nog klonken
schelle stemmen in het ronde. Plotseling werd het doodstil. Met een kreet van schrik
was Irma Dématy opgestaan. Zij had in de oogen van Barère doodsgevaar gelezen....
En nu hoorde men dezen, hijgend, onsamenhangend, sidderend uitroepen:
- ‘De lijst van Robespierre! We moeten allen naar de guillotine - allen: Collot
d'Herbois, Barras, Fréron Amar, Vadier, Vouland, Fouché.... allen!’
Een ontzettende schrik greep de gasten aan. Ze rezen van hunne zetels. De
danseressen weken naar den achtergrond - en verdwenen later. Alleen de citoyenne
Dématy bleef. De mannen drongen zich rondom Barère, en wilden de lijst zien.
Fréron bleef het bedaardst, schoon hij het meest van allen had gedronken.
- ‘Is men zeker, dat deze lijst van den dictator komt?’
- ‘Volkomen zeker!’ - viel Tallien in. - ‘Ik kreeg haar van een ambtenaar aan het
bureel der Conventie, die dagelijks met hem omgaat. Ik heb Barère den naam van
mijn jongen vriend genoemd! Robespierre draagt zulk eene lijst in zijn rokzak!’
- ‘Weg met den tyran!’ - schreeuwde Collot d'Herbois, de beide armen
omhoogstekend.
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- ‘Sla hem dood!’ - gilde Irma Dématy.
- ‘Verniel het monster!’ - riep Barras.
Vadier, Vouland, Moyse Bayle, Fréron schreeuwden tegelijk: - ‘Weg met den
schoolvos! Weg met den curé! Weg met l'Etre Suprême!’
Tallien legde hun allen plotseling het stilzwijgen op.
- ‘Er valt geen tijd te verliezen met ijdel geschreeuw! Er moet snel en afdoende
beraadslaagd worden. Robespierre, Couthon en Saint-Just moeten binnen vier en
twintig uren bukken onder de valbijl, of onze hoofden zijn er mee gemoeid! Er moet
iets op gevonden worden!’
Hij overdreef opzettelijk uit angst voor Terezia.
Barère wenkte met de rechterhand, terwijl hij met de linker gedurig over zijn
gerimpeld voorhoofd wreef. Hij zette zich bedaard op een stoel aan de tafel - en
begon zeer kalm:
- ‘Het is noodig, dat we nu een gewichtig besluit nemen. Robespierre heeft eene
vijandige houding tegenover de leden van het Comité aangenomen - hij steunt alleen
op Saint-Just en Couthon, op de Jakobijnen, op de Commune, op de meerderheid der
Conventie. De Jakobijnen en de Commune zijn beide machteloos, en kunnen alleen
schreeuwen - de ware macht ligt in de meerderheid der Conventie. Het is duidelijk
genoeg, dat onze Maximilien naar de dictatuur, of naar het triumviraat streeft. Hij
heeft besloten, dat wij allen met Billaud-Varenne, Fouché, Carrier en al de leden van
het Comité de Sureté générale - met uitzondering
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van zijn vriend Louis David - zullen verdwijnen. Hij is van voornemen binnen een
paar dagen aan de Conventie al zijne grieven te openbaren. Dan is het oogenblik
gekomen, om hem aan te vallen. Cambon en Carnot, de beide geniaalste mannen van
het Comité de Salut public zijn fel op hem gebeten, omdat hij hunne daden heeft
gegispt. Cambon en Carnot hebben talrijke vrienden in de Conventie! Het is zeer
wel mogelijk, dat de Conventie partij tegen hem trekt, maar beter ware het nog, dat
we de leden van rechter- en linkerzijde wisten te bewegen Robespierre te verlaten,
nu hij het er op toelegt de Republiek te doen vallen. En juist in dien geest moet eene
poging gewaagd worden!’
- ‘Voortreffelijk!’ - juichte Tallien. - ‘We moeten ons nauw aaneensluiten. Ik stel
voor Barère te machtigen met Fréron en mij een bezoek af te leggen bij de hoofden
der rechterzijde: Boissy d'Anglas, Durand-Maillane en Siéyès. We zullen hun de lijst
met de dertig ter dood opgeschreven collega's toonen. Barras, Collot d'Herbois en
Vadier zorgen er voor, dat de lijst van daag nog aan al de overige leden der Conventie
wordt bekend gemaakt. Overal moet schrik worden verspreid. Men wijze er op, dat
er meer lijsten zijn, dat niemand zijn leven zeker is. Ook de leden der Montagne
moeten worden gewaarschuwd, vooral Romme en Ruhl - dit zij aan Lecointre en
Vouland opgedragen! En we mogen geen minuut verliezen!’
Bijvalskreten klonken uit aller mond.
Barère hief nogmaals de hand op.
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- ‘Als ons plan gelukt, moeten we nog op één ding passen. Robespierre mag zoo
weinig mogelijk aan het woord komen, want hij verstaat de kunst indruk te maken
op de Conventie. Maar genoeg! we moeten aan den arbeid - het geldt ons leven! Naar
Parijs, naar Parijs!’
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Hoofdstuk XX.
Door nacht tot licht.
Drukkend warm is de namiddag van 9 Thermidor.1)
De lucht is zwaar bewolkt. Van tijd tot tijd vallen er regendroppels, maar plotseling
opstekende windvlagen schijnen de regenbuien te onderscheppen. Alles voorspelt
een hevig onweer. In de cellen van de gevangenis la petite Force mogen, voor zoover
zij van vensters voorzien zijn, die vensters niet geopend worden. Nog altijd zucht
Terezia in de nauwe cel met het groote getraliede venster, waarin ze door
tusschenkomst van Coffinhal is geplaatst voor ongeveer twee maanden.
Zij zit aan het tafeltje, en leest met groote belangstelling een brief. Het volle
daglicht valt op haar ge-

1) 27 Juli 1794.
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bogen hoofd. Ondanks de opsluiting van acht weken zijne hare wangen nog niet
verbleekt, en schitteren hare groote donkere oogen met den ouden gloed. Het is de
uiting van jubelende blijdschap over het goede nieuws, dat haar gebracht wordt door
den brief. Terezia is zeer eenvoudig gekleed. Men had haar vergund zich door
tusschenkomst van de citoyenne Bault van toiletartikelen te voorzien. Daar ze
schrijven mocht door de zeer bijzondere protectie van Coffinhal, had ze Carmen,
hare Spaansche kamenier, doen weten, dat de citoyenne Bault te Fontenay-aux-Roses
zou verschijnen, om een grooten koffer met allerlei kleedingstukken in ontvangst te
nemen. Die koffer mocht niet in hare cel gebracht worden, maar de vrouw van den
cipier voorzag haar telkens van het noodige, zoodat zij niet dat havelooze, dat
wanhopige, dat vervallene voorkomen had der overige gevangen vrouwen, die ze bij
hare wandelingen op het binnenplein van la Force ontmoette.
Des namiddags tegen vijf uren mochten de vrouwen een half uur in de vrije lucht
rondwandelen - bij de drukkende hitte der laatste weken eene groote weldaad. Terezia
had dan somtijds onder het strenge toezicht der guichetiers mogen spreken met hare
ongelukkige lotgenooten. Veertien dagen geleden had ze eene, dien dag uit de
gevangenis Sainte-Pélagie overgeplaatste, gevangen jonge weduwe leeren kennen,
die haar bijzonder had getroffen door een allerbekoorlijkst, innemend gelaat, en eene
wegsleepend mooie stem.
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Ze was de vrouw van een generaal, die men had geguillotineerd, omdat hij door den
vijand op de vlucht was gedreven. Zij heette Josephine Tascher de la Pagerie, en was
de weduwe van den generaal Beauharnais. Iederen dag had Terezia een half uur met
deze diep verslagen jonge vrouw gesproken. In beider hart was snel eene
wonderlieflijke bloem ontloken - de bloem eener innig diep gevoelde, onverbrekelijke
vriendschap. Terezia was door deze ontmoeting zeer levendig getroffen. Het scheen,
of het verblijf in de gevangenis haar minder eentonig voorkwam. Beide vrouwen
hadden al hare hoop en hare vrees elkander al fluisterend toevertrouwd.
Vier dagen geleden had Terezia een zeer angstigen dag doorgebracht. Coffinhal
was in hare cel verschenen, en had haar het lang uitgestelde verhoor afgenomen.
Fouquier-Tinville wilde het proces van la Cabarrus niet langer uitstellen. Toen had
ze een brief vol wanhopende klachten en verwijtingen aan Tallien geschreven, en
hem haar fonkelenden ponjaard van Toledo gezonden. Dien namiddag hadden de
beide vrouwen elkaar weenend omhelsd bij het scheiden. Zij vreesden elkaar niet
meer te zullen ontmoeten. Van Tallien kwam evenwel des avonds het bericht, dat
Terezia op hem moest blijven vertrouwen, dat hij het uiterste zou beproeven.
Daarenboven had hij van Coffinhal weten te verkrijgen, dat zij nog eenige dagen
ongemoeid in hare cel zou blijven.
Nu zat ze daar, ondanks de drukkende warmte in
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het benauwde kamertje, met schitterende oogen te lezen, wat Tallien haar schreef.
Het scheen of haar gelaat een eenigszins ernstiger plooi vertoonde dan vroeger. De
ontberingen haar opgelegd, het gemis van hare vrijheid, de telkens terugkeerende
vrees, dat Tallien niet zou slagen in zijne pogingen, stemden haar dikwijls zeer
somber. Zij had in haar kerker een soort van rouwgewaad aangenomen. Zij droeg
een nauwsluitend kleed van zwarte serge met lange, eveneens nauwsluitende, mouwen
en een ceintuur van zwart leer, met een stalen gesp. Hals en borst waren zeer hoog
bedekt met eene pouffe van wit batist. Zij droeg eene hooge muts met zwarte fluweelen
linten - dezelfde, die ze te Bordeaux gedragen had den eersten October van het vorige
jaar, toen ze naar het café de la Gironde gereden was, om zesduizend livres aan den
cargadoor Jean Bergeon te brengen. Het weelderige donkere hair was geheel onder
de muts verborgen - en toch, hoe eenvoudig haar kleedij scheen, kwam er de
bekoorlijkheid van hare betooverende gelaatstrekken nog beter in uit dan in het
weeldrigst kostuum.
Zij legde eindelijk den brief vóór zich op het tafeltje. Een lange zucht van
verademing steeg uit hare borst. Hare oogen waren vochtig van aandoening. Wat
had Tallien haar geschreven? Al driemaal had zij den brief verslonden, en telkens
met meer genot de lezing voltooid. Zij had het volgende gelezen:
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‘17, Rue de la Perle, 8 Thermidor.
Mijne goddelijke Terezia! Wij overwinnen! Alles gaat uitmuntend. De Conventie
heeft den quasi-dictator op het duidelijkst de waarheid gezegd. Na eene zitting van
heden morgen tien uur tot vijf uur snelde ik naar huis, om je alles te melden, en je
toe te roepen: Terezia! mijne koningin! mijne schitterende Fee! morgen worden de
deuren der gevangenissen geopend, morgen ben je vrij!
Mijne vrienden hebben in de drie laatste dagen de groote meerderheid der Conventie
overreed, om aan den dictator den rug te wenden. Het triumviraat: Robespierre,
Saint-Just en Couthon is ten doode opgeschreven. Ik heb met Fouché en Barras
herhaaldelijk bezoeken afgelegd bij de aanvoerders der rechterzijde in de Conventie:
Boissy d'Anglas, Durand de Maillane, Siéyès en Palastre de Campeaux. Eerst wilden
ze niets van een verbond weten met “terroristen”. We wisten hun echter duidelijk te
maken, dat wij tot hen kwamen, om met hunne hulp de Terreur af te schaffen. We
toonden de lijst van dertig leden der Conventie, die over weinig dagen naar het
Tribunal révolutionnaire zullen gezonden worden, tenzij de rechterzijde met ons
medewerke, om het driemanschap te verpletteren. Eerst na ons derde bezoek hebben
wij de medewerking van deze mannen verkregen.
Onze overige vrienden: Barère, Collot d'Herbois, Fréron, Vouland, Vadier, Moyse
Bayle, waarbij zich nu
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ook de zeer invloedrijke Billaud Varenne aansloot, hebben al de leden van de
linkerzijde en de middenmannen de lijst met dertig doodvonnissen doen lezen. In
het Comité de Salut-Public zijn Carnot en Cambon vijandig gestemd tegen het
driemanschap wegens de schoolmeesterachtige critiek van l'incorruptible.
Van morgen begon deze heel vroeg te tien uur in de Conventie. We wisten het, en
waren gereed. Hij zou al zijne grieven openbaren. Hij deed zijn best zich zelven als
een slachtoffer voor te stellen, en loochende, dat hij lijsten zou hebben saamgesteld
van leden der Conventie, die zouden moeten verdwijnen. Hij had de groote
onhandigheid Carnot en Cambon aan te vallen. Aan het slot zijner rede klonk luid
applaus, en sloeg mij de schrik om het hart. Er werd zelfs besloten deze redevoering
te doen drukken en aan alle gemeenten van Frankrijk rond te deelen. Maar daarop
volgde oogenblikkelijk een verzet van onze zijde. Velen deden zich hooren, - Vadier,
vooral Billaud-Varenne, vooral Cambon, die met de uiterste verontwaardiging
protesteerde tegen de verwijtingen en aantijgingen van den pseudo-dictator.
De Conventie kwam terug op haar besluit - de rede van Robespierre wordt niet
gedrukt en rondgedeeld - en zie hier eene gevoelige nederlaag. De meerderheid heeft
hem in den steek gelaten. Hij is zijn prestige kwijt. Bij het minste wat nu voorvalt,
is hij verloren. Zijn val is aanstaande. Ik heb mij met je dolk gewapend - zoo hij
morgen niet valt, sta ik hem
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naar het leven. We zullen beletten, dat hij aan het woord komt. De rechterzijde heeft
ons plechtig beloofd hem niet aan het woord te laten komen - hij is nu een verloren
man.
Morgen zal zijn vriend, het “kind” Saint-Just eene uitvoerige redevoering houden
ter rechtvaardiging van den pseudo-dictator. Ik zal het niet dulden. Met je blinkenden
ponjaard in de hand vlieg ik naar de tribune, jaag hem van de spreekplaats, en bezweer
de Conventie een eind te maken aan den onhoudbaren toestand. De groote meerderheid
wil verandering. Robespierre is verloren, omdat hij de hand naar je heeft uitgestrekt,
ma divine Terezia!
Loopt alles goed af - dan kom ik morgen, om je in vrijheid te stellen. Het is mij
onmogelijk te zeggen wanneer - dit hangt van de omstandigheden af. Als Robespierre
verdwijnt met de zijnen, komen wij: Barras, Fréron, Bourdon de l'Oise en ik in het
Comité. Houd goeden moed, mijne aangebeden Terezia! Nog eenige uren geduld en ik prang je aan mijn hart, dat met zoo oneindig groot verlangen je tegemoet klopt.
En dan zullen we vrij en zonder vrees belijden, dat je mijne innig vereerde vrouw
bent - dan zal heel Parijs je huldigen als eene koningin....’
Het waren juist deze laatste woorden, die haar hadden doen wegzinken in eene
eindelooze mijmering. Tallien zou bij de aangekondigde omwenteling aan het hoofd
der zaken komen - zij zou eene schitterende woning kiezen, een salon openen, en
door hare schoon
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heid en haar smaak heerschen over alles en allen te Parijs.... Zij mijmerde zoo lang,
dat zij haast voor het eerst verrast werd bij het openen van hare deur door den
cipiersknecht. Het was vijf uur. Ze mocht gaan wandelen op het hobbelige, met keien
bevloerde binnenplein. De weg langs trappen, lange donkere gangen, door getraliede
deuren, die knarsend open en toe gingen, was haar nu bijna gemeenzaam geworden.
Zoodra zij in de vrije lucht was, trof haar een zonderling geraas, dat uit de
omliggende straten scheen op te stijgen. Duidelijk onderscheidde zij het geklep van
klokken, tromgeroffel en de verwarde geluidgolven, die uit een luid schreeuwende
menigte opgaan. Ze stond een oogenblik stil. Haar trof eene zonderlinge aandoening,
vrees of blijdschap, wellicht beiden te zaam. Er was dus eene nieuwe omwenteling
in aantocht. Tallien was geslaagd, of wel de vrienden van Robespierre zegevierden.
Het werd haar bang te moede. Ze zag de andere gevangen vrouwen langzaam op en
neer loopen; ze mochten niet blijven staan. De cipiersknechten dwongen ze steeds
heen en weer te loopen. Aan de vier hoeken van het binnenplein vertoonden zich
groote hondenhokken, waarin reusachtige doggen, die aan kettingen vast lagen, en
telkens een dreigend geblaf deden hooren.
Terezia zag verlangend uit naar hare nieuwe vriendin, de bekoorlijke weduwe van
den generaal Beauharnais. Zoodra zij zachtkens voortschrijdend het binnenplein
begon op te wandelen, keerde eene der ge-
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vangenen zich om, en reikte haar zwijgend de hand. Josephine de Beauharnais was
toen even een-en-dertig jaren oud, en vertoonde zich in den rijpen bloei harer
tropische, creoolsche schoonheid, mocht het ook zijn, dat bitter lijden en maanden
lange gevangenis hare wangen hadden doen verbleeken, en den gloed harer oogen
hadden verdoofd.
Terezia trok haar aan hare zijde. Beiden bogen de hoofden dicht bijeen, en spraken
zoo zacht fluisterend, dat niemand der haar omringende vrouwen een woord zouden
hebben kunnen opvangen. Josephine sprak het eerst:
- ‘Ik ben zoo angstig, ma chère! Er schijnt iets vreeselijks te gebeuren in Parijs!’
Inderdaad werd het klokgelui steeds duidelijker, het straatgerucht dreigender,
zooals het onrustwekkend altijd luider opsteeg tegen de muren van het
gevangenisplein.
Maar Terezia murmelde uiterst voorzichtig aan haar oor.
- ‘Ik geloof, dat het iets heerlijks is! Tallien schreef mij, dat vandaag het
Schrikbewind zal vallen, dat morgen de gevangenissen zullen geopend worden!’
Josephine sloeg plotseling hare armen om Terezia's hals, en verborg haar gelaat
aan de witte pouffe van hare vriendin. Het was om een kreet van blijde ontsteltenis
te smoren, dien zij naar haar levendigen, voor alle aandoeningen zoo uiterst vatbaren
aard niet kon onderdrukken.
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- ‘Wees bedaard, Joséphine!’ - fluisterde Terezia. - ‘Anders scheiden ons de
guichetiers! Tallien schreef mij, dat l'incorruptible gisteren in de Conventie eene
nederlaag leed, dat hij heden nieuwe aanvallen heeft af te wachten. Ik reken er op,
dat Tallien nog vandaag komt, om mij in vrijheid te stellen - en u ook, wees gerust!’
Josephine kon niet spreken. De aandoening overmande haar. Met door tranen bijna
onverstaanbare stem, suisde het Terezia in de ooren:
- ‘Mijne arme kinderen, die nu in doodsangst voor mij sidderen. Mijn Eugène!
mijne Hortense! Ik kan het niet gelooven - o, het zou al te heerlijk zijn!’
Buiten de muren van het binnenplein klonk nu zeer duidelijk het tromgeroffel van
voorbijtrekkende gewapende burgers. Er onstond beweging onder de gevangenen.
De meesten stonden stil, en luisterden met eene uitdrukking van hooge
nieuwsgierigheid. Plotseling vernam men de stem van den cipier Bault. Al de
gevangenen moesten oogenblikkelijk naar hare cellen terugkeeren. Terezia mocht
Josephine nog even omhelzen, en fluisterde:
- ‘Moed, ma chère! Moed! Morgen zijn we vrij!’
Snel werden de ongelukkigen naar hare bedompte cellen teruggeleid. Bault scheen
iets van hetgeen er te Parijs geschiedde te weten. Hij beval verdubbelde waakzaamheid
en nauwgezette afsluiting van alle deuren, uitgangen en portalen.
Terezia bedwong eene beweging van ongeduld, toen
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ze de enge, duffe ruimte binnentrad, waarbinnen ze twee maanden had geleefd. Met
nog eenige uren geduld zou ze alles te boven komen. Ze begreep, dat er iets gewichtigs
geschiedde. Het gerucht in de straten had eene groote beteekenis. En juist daarom
begon eene bange ongerustheid haar te martelen. Zouden Tallien en zijne talrijke
aanhangers overwonnen hebben? Waarom klonk het wapengekletter en het
tromgeroffel in de straten? Zou er gestreden worden? Ten behoeve van wien? Zouden
de Parijsche burgers misschien optrekken, om Robespierre, den populairen volksleider,
ter hulp te komen? Zij sidderde. De drukkende atmosfeer van hare cel begon haar te
benauwen. Zij drentelde onrustig heen en weer. Het was haar onmogelijk geregeld
te denken.
Arme Josephine! Indien op dat alles eens eene teleurstelling moest volgen! En
daarna verdiepte Terezia zich van nieuws in den laatsten brief van Tallien. Eenigszins
gerustgesteld bleef zij geruimen tijd zitten mijmeren. De vergadering der Conventie
kon zeer lang duren, nu men bezig was over de toekomst der Republiek te beslissen.
De Tuilerieën waren ver verwijderd van de rue du Roi de Sicile. Het was noodig, dat
zij kalm bleef, dat zij met vertrouwen wachtte. Tallien haakte even vurig, als zij,
naar eene hereeniging. Hij waagde er zijn leven voor - hij ondernam het zelfs den
machtigen Robespierre en zijne vrienden ten val te brengen. Zij moest haar ongeduld
betoomen, hoe moeielijk het ook viel.
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Zoo kropen de uren langzaam voorbij.
De hitte scheen altijd toe te nemen. De avond begon te vallen. De lucht, voor
zoover zij die door het getraliede venster kon zien, was bedekt met donkere, dreigende
onweerswolken. Een steeds klimmend gevoel van moedeloosheid en vertwijfeling
drukte loodzwaar op haar neer. Het scheen of dof rommelende donderslagen uit de
verte naderden. Maar het gerucht hield op, en alles werd doodstil. Terezia ontdeed
zich van de nauwsluitende muts, om verademing te vinden. Ze ontbond den vollen
hairknoop op het achterhoofd, en deed de fluweelzachte, donkerbruine hairen over
nek en schouders zwieren. Herhaaldelijk dronk zij uit de groote kruik met water, die
op haar tafeltje stond.
Zij kon niet rustig blijven. Allerlei vragen bestormden haar. Zou ze moeten
gelooven, dat Tallien en zijne vrienden in de Conventie de nederlaag hadden geleden?
Want de uren verliepen, en de vurig verbeide verlosser kwam niet. Langzaam viel
de schemering, terwijl telkens het dof gerucht van verwijderde donderslagen tot haar
doordrong. Zou alles verloren zijn? In hare radeloosheid wierp ze zich op hare knieën
naast haar bed. De kwellende hitte werd haar te machtig. Ze ontknoopte hare pouffe,
en ontblootte hals, rug en boezem, daar de zwarte japon van serge uiterst laag was
uitgesneden in het vierkant over rug en borst. Het oude Spaansche bloed sprak toen
in haar hart. Zij herinnerde zich de gebeden harer jeugd - en vouwde de handen. Het
hoofd verborgen in de kussens, stamelde
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zij eene reeks vurige beden tot de Heilige Jonkvrouw des Hemels, met tranen haar
smeekend mededoogen te hebben, haar nog eens te willen redden uit dezen dreigenden
nood. Het scheen of het gebed haar rust schonk. Moegeschreid kwam eene zachte
indommeling, bijna eene sluimering over haar, en vergat zij de nijpende smart en
het pijnigende verlangen....
Zelve wist zij niet, hoe lang deze toestand van verdooving aanhield. Luid knallende
donderslagen deden haar weldra wakker worden. Het was volkomen duister in hare
cel, maar door het venster zag zij het verblindend, spookachtig blauwe licht van de
bliksemstralen, en hoorde zij het ratelen van donder en slagregens. Haar klein,
kostbaar zakuurwerk van goud wilde zij raadplegen, maar hare oogen schemerden
bij het onzekere licht van den bliksem. Een groote, doodelijke angst, dat alles mislukt
was, dat Tallien zelf gevangen genomen kon zijn, dat ze nu binnen weinige dagen
aan den beul zou worden overgeleverd, deed haar onophoudelijk door de enge ruimte
heen en weer loopen. En het woedend geraas der donderslagen verdoofde de luide
kreten van ontzetting, die ze in hare wanhoop niet meer kon onderdrukken....
Plotseling stond ze stil....
Er ontstond luid gerucht in het gebouw der gevangenis. Deuren werden open- en
toegeworpen. Het geblaf der doggen klonk boven alles uit. Stappen naderden. Snel
greep ze naar den batisten halsdoek en sloeg dien los om haar hals en schouders. Er
knarste een sleutel
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in het slot van hare celdeur. Haastig werd de deur geopend. Licht van verschillende
lantaarnen stroomde naar binnen.
- ‘Terezia! mijne Terezia!’ - klinkt eene luide stem - de stem van Tallien.
Oogenblikkelijk voelde ze zich omvangen door twee krachtige armen.
Terezia was gered.
Tallien had getriomfeerd. De Conventie had Robespierre en zijne vrienden in
hechtenis doen nemen, maar de gemeenteraad van Parijs had ze in vrijheid gesteld.
En nu volgde de laatste worsteling tusschen Conventie en Commune, die met de
nederlaag van Robespierre en de zijnen eindigde.
Vandaar dat Tallien - nu lid van het Comité de Salut public - eerst na middernacht
verscheen.
En hiermee eindigt de roman van Madame de Fontenay, die over weinige maanden
op wettige wijze den naam van Madame Tallien zal dragen.
Het gaat niet aan dezen nieuwen roman, die duurde van 9 Thermidor 1794 tot 8
April 1802, hier met een enkel woord te verhalen.
Alleen dit zij nog vermeld: Terezia heeft Tallien verstooten, omdat zij zelve steeds
hooger steeg in aanzien en onderscheiding aan het hof van den Eersten Consul en
den Keizer Napoleon; omdat Tallien bleek
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te zijn een avonturier zonder talenten, die alleen door den loop der gebeurtenissen
was omhooggestuwd.
Tallien, die gedurende het Directoire zitting had genomen in den Conseil des Cinq
Cents, werd genoodzaakt den 20 Mei 1798 zijn ontslag te nemen. Hij ging in Juni
van dat jaar met den Generaal Bonaparte naar Egypte als savant. Hij scheidde op
wettige wijze van Terezia, 5 April 1802. Later werd hij door de gunst van den Keizer
consul te Alicante. Hij stierf geheel vergeten in 1820 te Parijs.
Terezia hertrouwde in 1805 met den Prins Joseph de Caraman-Chimay, schatrijk
edelman uit Henegouwen en Grande van Spanje der eerste klasse. Zij leefde in eer
en aanzien tot 1835 op het kasteel van haar derden echtgenoot, of des winters te
Brussel. De eenige tegenspoed, dien zij ondervond, was, dat Koning Willem I haar
in het tijdvak van 1815 tot 1830 niet aan zijn hof wilde toelaten.
De herinneringen aan haar avontuurlijk leven, haar aandeel in de groote
gebeurtenissen der revolutie, schijnt Koning Willem I te hebben bewogen de vrouw
van een zijner eerste edellieden dus op een afstand te houden. Maar in de geschiedenis
staat haar naam met onuitwischbare letters geboekt - omdat zij den arm van Tallien
heeft gewapend, en de rechtstreeksche oorzaak is geweest tot de samenzwering van
den negenden Thermidor.
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