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Eerste deel
De mateloze dorst
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I
Vanuit het diligenceraampje kon men nauwelijks de diepte van het ravijn gissen.
Aan de overzijde van de grillige steenkom zag hij tegen de reusachtige, roestige
rotsschilfers als een smal koord de weg geslingerd, waarlangs de koets was afgedaald.
Ze hadden de diepe kreken omtrokken en telkens weer lagen er nieuwe woeste
scheuren open in deze vulkaanachtige granietmassa. Over de steile wanden kon men
als wijnrode stromen de silexlagen zien afwisselen met het poreuze asblauw waar
bovenop de krijtkam stond als een gigantische, blanke versterkingswal.
Van Mende af had het voertuig deze Cevennenweg gevolgd door een
onherbergzaam oord. Zelfs op de laagste basaltkoppen stond het spaarzame
naaldgeboomte verschroeid en als met een dun kalkpoeder bestoven. Op het hoogland
brandde de zon door het dak van de diligence en er viel geen boom in de omtrek te
bespeuren, waaronder men enkele minuten in de schaduw had kunnen uitrusten.
Er zat een viertal reizigers in de binnenruimte. Zij hadden hun bebloemde
zakdoeken om hun hals geknoopt, opdat hun zijden kragen niet besmet zouden worden
door het zweet, dat tappelings van hun gelaat druppelde. De jonge man, die in Mende
deze kleine postwagen genomen had, was bij de uitspanning te Cornillac in de open
bagageruimte achter de bok gestapt. Hij zag van hieruit de duizelingwekkende
bochten, waarlangs de koetsier handig zijn paarden mende en soms dacht hij terug
met een vlaag van heimwee aan de ruigste streken van het Zwitsers bergland, waar
hij als knaap had gezworven. Maar hij overwon deze gevoeligheid gemakkelijk, want
hoe dieper hij in het grote Franse
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land drong, hoe meer zijn hart zwol van een onbestemde zucht. Het was of onder het
geratel der raderen het verleden achter hem verpletterd werd, fijngemalen tot stof,
dat door de bergwinden verwaaid zou worden in de vier wereldstreken tot
vergetelheid. En voor hem spetterde het schuim uit de paardenbek en stroomden de
wapperende manen driftig en vrij. Voor hem lag de wereld, waarin de meest
onverklaarbare dromen werkelijkheid moesten worden, waar alle wegen naar dat
middelpunt golfden, waaraan hij nog geen andere naam kon geven dan die der
Grootheid. Jean Jacques Rousseau had hem die weg gewezen. Voor hem bestonden
er geen grenzen meer. Zijn naam lag nu op de lippen van allen, die met het beleid
der imbecielen hadden afgerekend. Jean Jacques had Voltaire in de schaduw gesteld,
Voltaire die telkens weer in grapjes zijn uitvlucht zocht, wanneer het over begrippen
als gelijkheid en vrijheid ging, om grondprincipes van de gemeenschap als republiek
en monarchie. Jean Jacques luidde een andere tijd in, hij veroverde de wereld met
zijn revolutionnaire pamfletten en met zijn romans, die het onbegrensde gevoel
verheerlijkten. Iedereen wist, dat Voltaire de jonge Rousseau niet ernstig nam.
‘Hef de wetten op’, had Rousseau uitgeroepen, ‘en de mensen zullen het rijk van
gelijkheid en gerechtigheid binnengaan’. Voltaire had integendeel verklaard: ‘vrij
zijn, betekent: aan niets onderworpen zijn, behalve aan de wet!’...
Rousseau wilde weg van de overbeschaving, terug naar de natuurlijke staat van
de mens, maar Voltaire had daarop geantwoord, dat hij wel graag op handen en
voeten zou willen lopen, zoals alle andere dieren, maar dat hij die kunst al zestig
jaren niet meer beoefend had en er ook wel niet meer aan wennen zou!
De jonge man stelde zijn verwachtingen zeer hoog. Hij werd met heel zijn wezen
heen en weer geslingerd tussen hen, die uit eigenbelang de oude voorrechten in stand
wilden houden, zoals de aristocratie en de hoge clergé,
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en hen, die voor de burgerij een deel van het staatsbestuur opeisten. Daartussen
stonden de sceptici, door de adel getolereerd wegens hun vernuftige houding, door
het volk bewonderd vanwege hun stoutmoedige vrijdenkerij. Zij waren het, die de
jonge man haatte, omdat ze met het wapen van hun spot zowel misdaad als idealisme
belachelijk wisten te maken. Zij voelden wel, dat er grote omwentelingen op komst
waren, zij durfden er echter niet de gevolgtrekking van onder ogen zien, zoals Jean
Jacques, en zij praatten Voltaire na: ‘Het is eender of men door de leeuw of door een
menigte ratten wordt opgevreten!’ Het deed zijn bloed kloppen tot achter de
oogschelpen. Diep in zijn hart huldigde hij de stelregel van Diderot: ‘de mensen
zullen nooit vrij zijn, totdat de laatste koning gewurgd is met de ingewanden van de
laatste priester.’ Maar hij had deze gedachte in zijn geboorteplaats Boudry nooit
durven uitspreken. Niet alleen omdat deze Franse vrijdenkerij nog niet algemeen
doorgedrongen was in het Zwitserse graafschap van Neuchâtel, maar vooral ook
omdat hij er niet van hield om in gezelschap zijn mening aan ieders oordeel prijs te
geven. Hij had een ander wapen. Wanneer hij iemand beledigen of verdedigen wilde,
dan deed hij dat schriftelijk, en met een hartstocht, die zelfs zijn verwanten verbaasd
deed staan. Op brutale wijze kon hij met de pen beledigen. Alles wat op
onderworpenheid wees, vernielde hij met verachting en venijn. Een scherpzinnig
opmerker zou daarin verborgen ressentimenten hebben ontdekt.
Was er inderdaad van ressentiment sprake?
Zijn vader had in Sardinië het katholicisme afgezworen en was daarna met zijn
jonge vrouw naar Zwitserland gevlucht, waar hij in bittere omstandigheden getracht
had het brood te verdienen voor een gezin van vijf kinderen. Hij beoefende er
verschillende beroepen; dat van schilder was het minst voordelig geweest; dat van
wonderdokter had hem de meeste zilverstukken in het laatje gebracht. De kleine Jean
Paul Mara was
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- als zijn vader - ongedisciplineerd en fanatiek. De oude Siciliaan had zich tegen de
Roomse kerk verzet omdat deze een adel in stand hield, die zich onchristelijk gedroeg.
Vroom was hij echter wel en hij vergat, evenals zijn vrouw, nimmer zijn hoop te
stellen op de grote Barmhartigheid des Heren. Jean Paul had van zijn prilste jeugd
af een natuurlijke verachting gekend voor dit sentimentalisme, zoals hij het later
noemen zou. Eenmaal had hij geweigerd, op school, het teken des kruises te slaan.
De schoolmeester had hem geslagen met de roede. Hij was hardnekkig geweest in
zijn weigering. Ook zijn ouders hadden hem daarvoor streng berispt. Hij voelde zich
zo beledigd, dat hij gedurende twee dagen geen eten aanraakte. Zijn vader sloot hem
op in een zolderkamer; maar Jean Paul wierp zich onmiddellijk en zonder de minste
aarzeling uit het dakraam. Hij kwam er gelukkig met een wonde aan het voorhoofd
van af.
Toen de jongen zeventien jaar was, stierf zijn moeder. Hij verliet het kleine berghuis
zonder geld en in zijn sjofele landskledij; maar hij had een grenzeloos geloof in dit
leven, dat voor hem nog iets anders bevatten moest dan vrees en lijden...
Dat was nu al bijna vijf jaren geleden. Vanaf de diligence keek hij met een bonzend
hart naar de kleine steden, die in de kreuken van het bergmassief hingen als blanke
vogelnesten, één geworden met de granietwanden, waartegen alleen het ijzeren
smeedwerk van hun open klokketorens als een arabeske stond geëtst. Hier en daar
in de diepste spleten lag een stuk steenaarde open. De sobere mensen lieten er de
wijndruif rijpen en stampten het sap in houten kuipen. Verder, waar de mossen en
het magere gras het laatste vocht uit de verdorde bedding van praehistorische rivieren
zogen, zag men de geiten naarstig de steenwand kaal rukken. In de dorpen at men
bij de gekruide, snel bedwelmende wijn, de beschimmelde kaas die uit de sterke
melk der pezige dieren werd gestremd en in vochtige
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kelderruimtes opgeborgen, met houtas bestrooid, totdat men aan de blauwe kleur
haar rijpheid herkende. Er was weinig brood en weinig vlees in deze streken. Zelfs
te Mende had men hem als avondmaal een bord slakken aangeboden, die bij gebrek
aan boter bereid waren met fijngehakte kruiden en knoflook. Maar het hinderde hem
eigenlijk niet. Sedert hij Genève verlaten had, was het alsof hij in een andere wereld
ademde. Aan de gelagtafels hoorde hij de encyclopedie prijzen; anderen spraken met
sombere woorden over de verarming van het land en de corruptie, welke als een
menigte houtwormen de zetel der monarchie aanvrat. Namen van Franklin, Galvani
en Lavoisier werden met eerbied uitgesproken als waren het nieuwe hogepriesters;
maar staatsbankiers en hofleden gingen over de tong met verbitterde hoon.
Soms kwamen ze door een streek, herbergzamer dan de andere; de vruchtbaarheid
van de bodem wekte er nog de schijn van een gemoedelijke welvaart. Het gebraden
gevogelte werd er opgediend, met lekkernijen gevuld. Maar waar ze nu reden was
het land naakt en de bewoners waren spaarzaam met hun woorden. Er heerste een
zekere argwaan, ja soms zelfs vijandigheid tegenover de vreemdeling. Een ogenblik
had dat de jonge Mara beklemd, maar zijn diepste gevoelens werden er niet door
aangetast; het waren immers maar de reacties van een landvolk, uitgeleverd aan de
grillen van zijn meesters. Veel verder, in een vaag verschiet, lag het eigenlijke doel
van zijn reis. Hij had zijn leermeester te Genève, die hem in de nieuwste filosofie
had ingewijd, verlaten met ‘La Nouvelle Héloïse’ van Jean Jacques Rousseau in zijn
reiskoffer. Zijn eerste aanlegplaats zou Bordeaux zijn. Hij zou er bij een rijk
wapenfabrikant, Paul Nairac, als huisleraar van de kinderen opgenomen worden;
diens echtgenote was een Zwitserse; een harer bloedverwanten had hem aanbevolen.
Deze dagrit liep teneinde, terwijl Jean Paul in de vreemdste gedachten verzonken
bleef. Soms deed de
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dreigende woestheid van het landschap hem uit zijn gemijmer opschrikken. Op deze
late Septemberavond zag hij het zonlicht, dat al achter de bergruggen weggezonken
was, zich nog als vloeiend water een weg banen, onder in de ravijnspleten, die op
elkander uitliepen. Diep aan de bergvoet steeg het als een gouden stuifmeel tegen
het brandende rood van de granietlagen, die langzaam naar boven toe donkerder
kleurden en zwart-purper werden als rijpe druiven, waarboven de witte krijtkam nu
met een zacht cobaltblauw befloerst leek. Zeegroen als oud glas welfde zich over
alles heen de smetloze hemelkoepel. Er was overal rondom een eindeloos getjirp
begonnen van krekels. Het duister viel bijna zonder overgang en de ogen waren reeds
te vermoeid om het land nog af te tasten.
Zij bereikten de postherberg van Perjez. De koetsier dacht het eerst aan zijn
paarden. Mara hoorde hem lieve woordjes roepen tegen de kroesharige deerne, die
met een waterteil kwam aandragen. Tegen de waard echter vloekte hij; want er was
weinig haver en de prijs was alweer zó gestegen, dat hij dreigde met zijn koets de
stad niet meer aan te doen. De man antwoordde niet, want in deze dagen vloekte
iedereen en iedereen voelde zich bedreigd. Maar de luchthartigheid scheen ook hier
te spelen met de somberste gevoelens en per slot van rekening was de landwijn niet
duur. Jean Paul Mara schreef zijn naam in een enorm register. Toen hij de ganzeveer
in zijn hand nam aarzelde hij; in een oogwenk flitste een gedachte in hem op. Toen
schreef hij zijn naam anders neer dan hij gewend was: Marat! Die simpele letter, die
hij aan zijn naam had toegevoegd maakte hem - zo scheen het hem toe - burger van
dit koninkrijk. Alle wegen leken hem plotseling open, alle hefbomen weggerukt. En
om die persoons verandering nog volmaakter te doen zijn, kraste de pen vlug achter
zijn naam: Dokter in de medicijnen. Zijn blik bleef gehecht aan de woorden, die hij
geschreven had; dit bedrog beviel hem buitengewoon. In het bijzonder de
zelfverzekerdheid waarmede hij het
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had neergeschreven. Hij wierp de veder neer op het tafelblad voor de knikkende
waard, wierp speels zijn handschoen van hertenleer in de ruimte en ving hem op als
een kaatsbal, terwijl hij met een hooghartige zucht uitriep: ‘Is er geen leverpastei
met truffels om in de wijn te dopen hier?’ Maar ook hier kwam de armoede van het
volk zijn buidel te hulp. Gezouten schaapsvlees en olijven, met een stuk tarwebrood
waren zijn avondkost.
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II
Vroeg in de morgen scheen de herberg beneden reeds in rep en roer te staan. Er was
een opgewonden krakeel van stemmen, dat tot Jean-Paul doordrong. Het lage venster
van zijn kamer zag uit op een klein binnenplein, waarlangs gerammel van deuren en
het tegen elkaar slaan van ketels en potten hem verhinderden de morgenslaap te
hervatten. Paarden trapten ongeduldig tegen houten beschotten en de ochtendnevel
viel de kamer binnen met geuren van mest en brandend hout. Soms, als er een deur
werd opengeworpen, zweepte het stemmengeluid als met een vlaag naar boven.
‘Hang daar niet als een spekkop aan een lege balk, mens!’ gilde een vrouwenstem.
‘Spekkop? Kijk naar je eigen oude-lompen gezicht!’ De man, die dit antwoordde,
beheerste zich kennelijk met moeite.
‘Doe wat ik je zeg!’ vervolgde de vrouw.
‘Zeg aan Placide, dat hij de vroedvrouw haalt!’ bedwong de mannestem zich.
‘De vroedvrouw?... Eenogige zot! De vroedvrouw! Snap je dan niet, dat ik je naam
niet door het slijk wil sleuren. Ben je dan zo van de Heilige Geest verlaten!’
‘Naar de mestvaalt met je Heilige Geest,’ riep de man, ‘ik zeg je dat ik nog goed
bij mijn hersens ben! Wat deert het mij dat die meid... of moet ik soms iedere
kermisventer en iedere paardenknecht uit het gelag houden... Wie weet welke
voorname Seigneur hier zijn nageslacht heeft achtergelaten! Misschien krijg je dit
op de koop toe van die hoffelijke duc de Lariboise...’ De man wachtte even op het
effect en liet een zelfvergenoegd krakend lachje horen.
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‘Zeur niet, trek je poten onder de tafel uit. Als je zelf niet wil gaan, zend ik Placide.’
‘Lieve hemel, mens, denk toch eens even na!’
‘Er valt niet na te denken... die jonge dokter, die Marat, is straks verdwenen uit
de stad. Niemand kent hem en hij zal er niet over praten. Waarom zou hij ons niet
helpen? Bepaald luxueus ziet hij er niet uit... je kunt hem voor zijn hulp toch zeker
betalen... Majelle kan na een paar dagen rust vertrekken... Er zal geen haan naar
kraaien...’
Er sloeg een bloedgolf door Jean-Paul's hoofd terwijl hij naar dit gesprek luisterde.
In een ogenblik realiseerde hij zich zijn toestand, hij sprong uit de hoge sponde en
ging snel zijn gelaat in de aarden teil met water dompelen. Hij trok zijn donkergroene
laken spanbroek aan, welke uitliep in een paar ouderwetse kaplaarzen, die zeker in
een Franse stad niet modieus aandeden en die nog aan de officierslaarzen denken
deden van Lodewijk de Veertiende. Hij had bovendien geen tweede zijden kraag om
te wisselen. De strikken zagen er niet meer al te fris uit. Er was echter weinig tijd
om zich lang over zijn kleren te bekommeren, want er werd al op zijn deur geklopt.
Een ogenblik keek de jonge deerne met spottende ogen naar Marat's pruik, die
blijkbaar scheef op zijn voorhoofd zat. Maar er was iets in dit lelijke en verwrongen
jongelingsgelaat, dat haar vrees inboezemde. De neus, die met een ingedoken lijn
tussen de diepliggende ogen naar boven sprong, gaf aan het gezicht iets afstotends.
Er was meer. In de gele en pokdalige huid stonden de donkere kringen vreemd
contrasterend rond de watergroene kleur der ogen. Zij aarzelde met spreken, maar
de jonge man begon zelf en zei met een indringende stem: ‘Kan ik U van dienst zijn?’
Zij knikte niet onbevallig in haar brede heupen en antwoordde bedeesd: ‘Zoudt u
mij willen volgen dokter, de waardin is op uw hulp zeer gesteld. Ik heb in de
gelagkamer uw vleesbouillon met een scheut anjou en brood bereid, dat zal u zeker
eerst een weinig verkwikken.’
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Marat volgde haar, met zijn handen wrijvend over zijn ongeschoren kaken.
Hij scheen over de situatie niet na te denken. Een duistere intuïtie drong hem om
met grote vanzelfsprekend heid alle obstakels op te ruimen, die zich op zijn weg in
het nieuwe leven zouden voordoen.
De waardin deed hem een verward verhaal over de zwangerschap van een der
dienstboden. Zij was beschaamd. Niet omdat het de eerste keer was dat dit in haar
huis gebeurde, zoals ze herhaaldelijk verzekerde, maar omdat de dokter, die voor
haar stond nauwelijks een volwassen man leek... omdat ze onmiddellijk voelde dat
zij zelf in het leven honderdmaal meer ervaringen had opgedaan dan deze medicus.
Marat verroerde zich niet. Hij gaf zich niet bloot; toonde geen verbazing en hulde
zich in een schijn van onverschilligheid.
‘We zullen zien,’ zei hij.
‘Er is geen woord uit haar te krijgen,’ zei de vrouw gehaast. ‘Zij ligt te kermen,
want de weeën zijn reeds ver gevorderd... Zij lijkt mij niet zwaar. Het zijn zeker geen
negen maanden. Het is best mogelijk...’
Marat stiet de staldeur open, waarnaar de vrouw hem geleid had. Er was plotseling
een verachting in hem opgestegen, die zich bijna tot woede in zijn borst samenbalde.
Achter de paardenstal was een schapenhok getimmerd en over de beschotten heen
zag hij een bed van stro, waarop een meisje van nauwelijks vijftien jaren te kermen
lag. Alles in de jonge man trok zich samen tot één gespannen brandpunt. Dat was
diezelfde smaak van bloed en staal achter in zijn keel, die hij als knaap ervaren had
toen hij zich hardnekkig had schrap gezet tegen de bevelen van zijn schoolmeester.
Hij beet zijn tanden samen, dat zijn kaakbeenderen er van kraakten. Afschuw en
vertedering stuwden hem als één onontwarbare drift naar voren. Hij maakte enkele
passen en knielde naast het met schokken schreiende kind neer. Een ogenblik streelde
zijn hand over het vettige zwarte haar, dat langs haar voorhoofd en op haar naakte
schou-
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ders kleefde. De oudere vrouw achter hem begon te murmelen en kruisen te slaan.
Toen Jean-Paul zich over de barende vrouw heenboog, voelde hij de regelmaat
van haar pijnen die in hevigheid toenamen. Dit was voor hem een nieuw en
aangrijpend gebeuren. Zijn handen legden voorzichtig het kleed opzij en uit die
nieuwe wereld, die hier voor hem was opengegaan, kwam het vreemde geluid van
een klein wezen tot hem en vervulde hem plots met een onmetelijke vreugde.
De moeder keek hem met zoete, dierlijke ogen aan.
Zijn handen hadden het roze glibberige mensje opgenomen. Maar de oude vrouw
was nu toegesprongen.
‘De navelstreng, dokter! De navelstreng!’ riep ze angstig. Zij voegde ratelend hele
brokstukken van de litanie van alle heiligen daaraan toe.
‘Het snijmes, dokter,’ zuchtte de jonge moeder bijna angstig...
De werkelijkheid was zo broos, dat ze nauwelijks tot hem doordrong. Hij moest
iets doen! De angst van die stem verwarde hem.
‘Bindt hem af,’ vervolgde ze zachtjes.
Het drong tot hem door.
‘Stil maar, stil maar,’ kalmeerde hij.
Hij rukte het smalle rijgsnoer uit de bevende handen der oude. Hij aarzelde niet
meer. Het snijmes was er niet. Hij boog over het wicht en beet met een gevoel van
vreugde en trots met de tanden de streng door tussen de oorsprong en het nieuwe
leven.
Toen hij buiten kwam, stootte de zon al brandend uit het dal op. In de verte stonden
de brede, oeroude vulkaankoppen met hun staalgrauwe naaktheid te baden in dunne
kringende nevelplekken. Hij veegde met een hemdsmouw het zweet van het voorhoofd
en trok met opgewektheid zijn fluwelen habijtjas over de schouders. Even later reed
de koets het erf af. Een oude landloper met een rommelkist op zijn rug kwam voor
het portier
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staan met een tuiltje papieren bloemetjes in zijn verminkte handen.
Hij glimlachte voortdurend en maakte buigingen als een jonge hofdame, terwijl
zijn gescheurde stem een oud liedje kraste:
Onder een rozelaartje ging zij slapen;
Maar er kwam een ruiter uit de grote stad
en die wilde een paar rozeblaadjes rapen
waar nog geen mens ze gevonden had...
tralala hila doudou hila...!

Maar er was geen mens, die iets uit zijn rommelkist kocht.
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III
Op een zachte herfstmorgen in Bordeaux hield een karos stil voor het gebeeldhouwde
portaal van de woning, die eertijds voor de Hertog van Bressignac gebouwd was
door een der beroemdste architecten van de Zonnekoning. Het was maar een
eenvoudig rijtuig, zoals men zelden stil zag staan voor het poorthuis van de familie
Nairac, die sinds enkele jaren dit stedelijk paleis bewoonde. Nairac had zich met zijn
kanonnengieterij omhoog gewerkt tot een der belangrijkste industriëlen van het
vasteland en zijn economische macht strekte zich uit tot ver over de oceaan.
Jean-Paul werd overrompeld door een gevoel van nietigheid. Hij verzette zich
daartegen. Hij had immers uit de hekelschriften van de gevierde schrijvers geleerd,
hoeveel onbenulligheid er vaak schuil ging achter deze rijk versierde gevels. Er steeg
een vijandig gevoel in hem op tegen zijn meester, zelfs voordat hij met hem had
kennis gemaakt. Ging hij zich niet onderwerpen aan zijn tegenstander? Zijn kleren
leken hem provincialer en armzaliger dan ooit. Hij had wel willen weglopen om zich
eerst in het sierlijk en modieuze vest van een dezer lieden te steken, die hij in de stad
luchtig in de open cabriolets had zien rondrijden, vergezeld van vrouwen in lichte
roze en gele zijde. Zelfs de palfreniers, die achter hun meesters stonden, waren hier
rijkelijk uitgedost. Hij had zich nooit een stad kunnen voorstellen met zoveel weelde,
met zoveel winkels vol frivoliteiten, met zoveel luxe rijtuigen, met zoveel mensen,
die blijkbaar niets anders te doen hadden, dan tegen elkaar te knikken en te buigen.
De vrouwen leken hem vrijmoedig en onbeschaamd; de mannen verwijfd en
geparfumeerd.
Toch stak op vele plaatsen de naakte werkelijkheid door deze schijn van welvaart.
Het bitter overschot van
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de zegepraal en de nederlagen der Bourbonse legers lag er langs de weg. Verminkten,
die op een drempelsteen verhalen zaten af te ratelen over de veldslagen van Condé
en Turenne, die door de jongere generatie al waren vergeten.
De bedelaars van Bordeaux rammelden nog altijd met hun koperen bekers en anders dan die van Parijs - zij prezen de koning en zijn grote generaals nog steeds.
Zij toonden opvallend hun verminkingen en loofden het vaderland. Sommigen zaten
er in het openbaar weg te teren aan de verwondingen van hun afgeschoten ledematen,
welke men door de verscheurde lompen heen kon zien en ruiken. Neen, aan de
bedelaars kon men de groeiende volkswoede niet bemerken. Het was hun taak de
hovelingen te vleien zoals de hovelingen de koning vleiden. En wat dit laatste betreft:
nog nimmer had het hof zulk een schare van vleiers gekend. Zij stelden alles in het
werk om de vorst te verhinderen aan het volk te denken. Niets of niemand mocht
hem aan zijn vorstelijke taak herinneren. Daarom werden de eerlijksten uit zijn
omgeving achter de tralies geworpen, de goede priesters van rebellie beschuldigd en
ter dood veroordeeld, de protestanten uitgemoord, de Jezuïetenorde ontbonden en
het parlement naar huis gezonden. De hofmeesters waren zo nauwkeurig in het
uitvoeren van hun voorzorgsmaatregelen, dat zij uit het kasteel van Choisy een groot
schilderij deden weghalen, dat een Romeinse keizer voorstelde, die brood aan het
volk uitdeelde.
Maar toch wist de Koning alles wat in zijn omgeving gebeurde. Hij had een
geheime dienst georganiseerd en het hoofd van het Parijse postwezen stelde hem op
de hoogte van alle liefdes- en politieke intrigues. Het was een verzet voor hem,
temidden van zoveel verveling... Hij zei over zijn Minister-Kanselier Maupeou ‘Mijn
kamerheer is een schurk, maar ik heb hem nodig’. Er waren geen geheimen voor de
Koning, maar er waren ook geen geheimen meer voor het volk. Het land bloedde
aan duizend wonden. De oorlogen hadden het uitgeput.
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Het volk sleepte zijn bestaan voort van dag tot dag en de enigen die aan het komende
ontij zouden ontstijgen, waren de nieuwe zakenlieden, die, verzekerd van hun eigen
welstand, de adel minachtten en het volk uitbuitten. Zij hadden de tijd, het geld en
de conjunctuur aan hun zijde.
Nairac was een van dezen.
Enkele dagen nadat Jean-Paul Marat in het huis van de Nairacs zijn intrek genomen
had als leermeester van de drie oudste kinderen, werd hij eerst duidelijk gewaar, dat
hij ondanks zijn titel van leermeester tot de dienstboden behoorde. Wel at hij niet
aan de tafel der knechten, maar de huiskamers en de salons van mijnheer en mevrouw
de Nairac waren voor hem niet toegankelijk. Mevrouw Marguerite de Nairac had
nochtans op hem een sympathieke indruk gemaakt. Zij was niet alleen een landgenote,
die hij misschien in zijn eigen land zou hebben gehaat vanwege haar welstand... doch
zij leek zeer intelligent en gevoelig. Zij had haar eigen vertrekken en besteedde een
groot gedeelte van de morgenuren aan het bespelen van een clavecymbel. Zij had
een grote verering voor de Franse musici en speelde werken van Lulli, Perrin en
Couperin op een voortreffelijke wijze.
‘Mijnheer Marat,’ had zij gezegd, ‘ik hoop dat U mijn kinderen niet alleen
onderwijzen zult in de rekenkunst en de geschiedenis, maar dat gij voor hen ook een
voorbeeld wezen zult van orde en rechtschapenheid. Het lijkt er meer en meer op
dat onze gemeenschap deze begrippen niet meer waardeert.’
Hij had dit beaamd. Hij had een opwelling moeten onderdrukken, om met
enthousiasme Rousseau aan te halen om haar te tonen, dat hij niet zo'n provinciaal
was als zij wel denken zou. Maar hij bedacht zich op tijd en zweeg.
De Nairac zelf besteedde weinig aandacht aan hem en begroette hem koel, zonder
enig teken van toenadering. De vrienden van het huis hadden slechts een vluchtige
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belangstelling voor zijn lelijkheid. Hij trachtte deze rumoerige lieden, waaronder
zich ook vele jonge edelen bevonden, niet onder het oog te komen. Zijn
minderwaardig uiterlijk hinderde hem evenzeer als zijn ondergeschikte plaats in deze
wereld. Om aan die kwelling te ontkomen vluchtte hij in een fantasie, waarin hij zich
zelf de vernuftigste gesprekken zag leiden, gesprekken waarbij hij de aandacht en
de bewondering der hoogbeschaafde vrouwen trok. Hij stelde zich voor betrokken
te zijn in hun amoureuze geschiedenissen, want deze bleken een belangrijk deel van
hun bestaan in beslag te nemen. Een andermaal, als hij de verhalen der dienstboden
hoorde over sommige huisvrienden, verheugde hij zich over hun nederlagen, in
liefdes-affaires. Hij leerde wel inzien dat charme door de vrouwen meer werd
gewaardeerd dan wijsheid. Maar, zo verzekerde hij zich zelf, de gala-uniform maakt
niet de minister. Hij voelde zich door een onzichtbare arm teruggedrongen in een
eenzaamheid, van waaruit hij zijn revanche nemen zou. Wanneer de tijd aanbreekt
dat de kinderen van het volk niet meer bukken zullen, is ook mijn dag gekomen,
dacht hij, en het was op een van deze ogenblikken dat hij voor een spiegel zijn
gepoederde pruik had afgerukt en het ruige zwarte krulhaar op het misvormde
voorhoofd had zien vallen.
Dit is een piratenkop, dacht hij! Hij trok zijn brede, bijna wulpse mond tot een
grijnslach... Piraat of dokter, het was eender, het ging er slechts om of hij het leven
bedwingen zou; en of zij, die in kant en gouddraad gehuld waren en zich op de
voornaamheid van hun voorvaderen beriepen, naar hem luisteren zouden! Hij zou
ze gebieden, dat ze voortaan met ontbloot hoofd moesten gaan...
Maar er waren andere dagen, dat hij niet geloofde aan de opstand van het volk.
Hij vond het vuil, schurkachtig, egoïstisch en hersenloos en hij bedacht dat men eerst
deze kudde bedwingen moest alvorens men met de traditie moest afrekenen. In ieder
geval droegen de om-
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standigheden, waarin Marat zich bevond, er toe bij om zijn verbeelding en zijn
geheimzinnige hoop aan te wakkeren. Had Rousseau niet de wereld veroverd vanuit
zijn zolderkamer?! Nu coquetteerden zelfs de meest hoofse aanstellers met de lyriek
van deze grote Zwitser. Gedreven door deze gedachten, begon Marat op zijn
eenvoudig kamertje te schrijven aan zijn eerste roman, welke weldra zeshonderd
bladzijden tellen zou en waaraan hij de naam gaf:
‘De avonturen van graaf Potowski’.
Hij had de overtuiging, dat dit werk spoedig in alle salons als een gebeurtenis zou
besproken worden; dat men zich rond hem verdringen zou. De Nairac zou tegen zijn
kennissen opscheppen, dat deze beroemde denker de leermeester van zijn kinderen
was geweest; maar hij zou dan de wapenfabrikant koeltjes aan het verstand brengen,
dat hij voor andere dingen geboren was dan om kinderen op te voeden. Wel leek zijn
geschrift betrekkelijk veel op Rousseau's ‘Geloofsbelijdenis van een Savoyard’,
waarin betoogd werd ‘dat de natuurlijke staat van onze gemeenschap deze is, die de
man van het volk zich droomt, het eenvoudige geluk, zonder luxe en genietend van
een gemeenschappelijk eigendom’.
In een zijner aantekeningen schreef Marat deze onverbiddelijke regels neer: ‘Uw
haat tegen de bezitters is rechtvaardig; deze ongelijkheid is immers meestal
onrechtvaardig!... O, natuur, waarom zou een deel van uw kinderen geboren zijn
voor het knechtschap, terwijl het andere in overvloed en onzinnige weeldegenoegens
baadt!... Men zal het volk moeten wijzen op zijn rechten en het leren zijn eisen te
bepalen. Men moet het zijn eigen wapens in handen geven...’
Hij sprak evenwel deze gedachten niet uit tegenover zijn meerderen en zij die
minder waren dan hij, vertrouwde hij niet. Hij wilde wel voor het volk strijden met
zijn pen, maar hij wenste niet met hen aan een zelfde tafel te zitten. Hij wenste wel
aan hun vooruitgang te werken, doch niet, in ruil daarvoor, hun ongemanierd-
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heid en slecht verteerbare knoflooksoep in ontvangst te nemen.
Zijn afzondering was als een uitkijkpost geworden over de weelde der rijken en
het onderling verraad der paupers. Hij trok zich meestal terug op zijn kamer om zich
bezig te houden met de nieuwe politieke en wijsgerige geschriften, die hij kocht van
zijn karig salaris. Soms voelde hij het leven aan hem voorbij gaan, wanneer hij de
rijk geworden burgerzonen met hun beminden een toevluchtsoord zag zoeken in de
‘tuinpriëlen’. Het was hem opgevallen, dat de jonge duc de Carguac, die een
schitterende officiersloopbaan achter de rug had, Marguerite de Nairac het hof maakte.
Hij haatte hem daarom, gedreven door een vreemde fantasie en daar hij hem in
werkelijkheid niet kon verdringen, voerde hij hem in een zijner verhalen ten tonele
als een leeghoofd en een bedrieger, die door de volksrechters werd ontmaskerd en
in het openbaar gehoond.
Maar op een voormiddag kwam een der bedienden hem verwittigen, dat mevrouw
de Nairac hem wenste te spreken in haar eigen vertrekken. Toen de kamerknecht
hem meldde in de open deur, zag hij dat Marguerite de Nairac rustig verder ging met
het spelen van een klavierfantasie, die bijna te krachtig aandeed voor haar tengere
handen. Hij bleef bij de deur staan, die achter hem door de knecht gesloten werd.
Eensklaps herinnerde hij zich dat dit die viriele fantasie in do mineur van Bach moest
zijn. Er klonk zoveel bezieling en zoveel hartstocht uit deze heldere melodie, dat hij
de vernedering van het moeten wachten bijna vergat. Hij staarde naar het rhythmische
bewegen van dit kleine hoofd, waarvan de opgebonden haren de bleke ranke hals
ontblootten, die was opgesmukt met een snoer van zwarte edelstenen. Zijn blikken
drongen met een bijna hypnotische kracht door haar heen. Zij brak haar spel af,
draaide zich om en kruiste een ogenblik zijn duistere blik.
Zij bood hem geen stoel aan, maar haar stem had niets van een meesteres toen zij
zei: ‘Mijnheer Marat,
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mijn dienstboden hebben mij ingelicht over uw schrijflust. Uw begrippen over
eigendom en recht zijn niet te verzoenen met die, welke in dit huis worden erkend.
Ik begrijp, dat deze theorieën bij mensen van uw stand kunnen geboren worden. Ik
vrees echter dat uw gedachtengang, hoezeer u ze ook verbergt, een verkeerde invloed
op de opvoeding van mijn kinderen zou kunnen hebben. Het zou mij spijten indien
uw overtuigingen zouden verwezenlijkt worden. Welke waarde zou hun bestaan nog
hebben, indien zij niet onbekommerd van deze muziek zouden kunnen genieten...’
Zij zag hem weer even kort aan, dan draaide zij zich om naar het clavecimbel en
ging verder met spelen.
Marat bleef daar een ogenblik verslagen staan. Langzamerhand voelde hij hoe de
schaamte hem bekroop tot onder zijn haarwortels. Toen sloop hij weg - als een hond
- naar zijn kamer. Hij raapte zijn geschriften bij elkaar en vluchtte het huis uit.
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IV
Zijn haren vielen met glimmende tressen in zijn nek. Rond de diep inspringende
mondhoeken begon een zware baard, die rondom de fascinerende kin kringde met
twee scherpe punten. Als een opgedreven Ahasverus joeg zijn voorovergebogen,
magere gestalte door de smalle straten van de havenbuurt. In de Huidenstraat, waar
de dakranden van weerszijden elkander bijna raakten en waar honderden lappen en
kleden van het ene kozijn tot het andere in de fluitende zeewind hingen te klapperen,
had hij zijn intrek genomen. Marat was nu onder het volk. Waar de huiden verkocht
werden en de lucht geladen was met de verrotting der slechtgelooide dierenvellen.
Waar de wijntonnen gerold werden en de gisting de sponnen springen deed met
purperen schuim over de spaken der ossenwagens. Waar het graan gewogen werd
en de kleurige vesten der rijke makelaars zich mengden met het afgedragen roestbruin
en het vale blauw der boerenkielen.
In die dagen deed in het zuiden des lands een merkwaardig Spanjaard van zich
spreken. Landlieden zochten zijn woonstede op in Bordeaux. Armen bedelden hem
om hulp voor een zieke bloedverwant. Rijken stuurden hun knechten met een
uitnodiging, om zijn raad te vragen voor de geheimzinnigste kwalen. Zijn naam klonk
als een toverformule voor iedereen, die tegen de duistere machten van het lichamelijk
onheil vocht.
Animulo's faam lag op ieders lippen.
Met schimmels van geitenkazen bestreed hij de meest kwaadaardige verzweringen,
beweerde men. Met azijnzuren in sap van rauwe groenten als artisjokken, pepers en
peterselie bestreed hij de pijnen der gewrichten. Uit onkruiden bereidde hij dranken
tegen gevaarlijke verkoudheden en men vertelde dat hij in ampullen het vergift
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van adders verzamelde om de bloedkwalen, die tot waanzin konden voeren, met
kleine prikken in de aders te verminderen. Hoe dan ook, de nieuwe wetenschapslieden
stonden versteld over zijn resultaten en menig dokter ging in de kleine opkamer
boven de vuile kroeg in de Huidenstraat zijn licht opsteken.
Soms laadde Animulo zijn koffers op het dak van de diligence en trok de provincie
in. Enkele jaren geleden had het rijtuig nog wijsgerige geschriften geborgen. Nu
zwoer hij bij de exacte wetenschap! Dozen met opium, flesjes met elixers, zakjes
met pillen, zalfjes en poedertjes waren zijn reisgoed. Op de dorpskermissen verscheen
hij met zijn knecht, die een aap grimassen maken deed tot jolijt van de kinderen of
die drie tamme muizen deed wandelen en dansen op een horizontaal in de lucht
gehouden wandelstok. Kaken werden ingewreven met scherp geurende vetten en
voorhoofden gewreven met oliën. Brandende vochtdruppels werden over rotte tanden
gegoten en de afzichtelijkste exzeemkorsten van ondervoede kinderen met saffraangele
poeders bestrooid, die een solferachtige reuk verspreidden. Soms verzamelde de
helper van de wonderdokter de menigte door op zijn snaren-instrument te spelen,
daarbij liederen zingend, waarin de gruwelverhalen uit andere streken op aangrijpende
wijze tot uiting kwamen. Hij verstond de kunst om een volksoploop rond zijn meester
te verwekken. Soms wanneer de grote dokter het te druk had met zijn heilmiddelen
te verkopen, gaf zijn knecht vermaan en raad aan het lichtgelovige volk. Hij was
gekleed in een lange zwarte rok, waarop sterren van zilverdraad waren geborduurd.
Op een kleine wijnton ging hij meestal staan, wanneer het publiek zich rondom hen
verdrong en terwijl Animulo naar abcessen, pokken en andere geheime kwalen keek,
las zijn helper uit een enorm in leer gebonden boek met zware koperen sluitstukken
lessen voor uit de wijze verhandelingen van de grote Descartes over de driften en de
matigheid der mensen en over het geslachtelijk leven.
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Animulo had in hem een voortreffelijk impressario gevonden. Vanaf het eerste
ogenblik, dat hij de jonge student Marat in de kroeg te Bordeaux had ontmoet, was
hij onder de indruk gekomen van zijn opvallende verschijning. Voor Marat zelf was
het een leerschool. Er rees uit de armzaligheid der mensen en al hun stompzinnigheid
een andere levenssfeer dan hij uit Rousseau had geroken. Hij begreep, dat men
beginnen moest met alles te verwerpen, dat niet tot de verbeelding der domme massa
sprak. Dat men altijd suggereren moest en nooit bevestigen en dat men vooral niet
op de redelijkheid rekenen moest. Er waren eenlingen, die blijk gaven van verstand,
maar zodra men hen in de massa betrok, lieten zij zich door dezelfde bedrieglijke
maar aanlokkelijk aangeprezen middelen beetnemen.
Er kwam een dag, waarop Marat onder de vlerken van Animulo uitvloog. Zeven
jaar lang zwierf hij langs de wegen van Frankrijk. Zijn naam verdrong weldra die
van Animulo. Men sprak van de geneesheer Marat. Zijn flesjes met suikerwater, zijn
pilletjes van meel en zijn zalfjes van olijfolie deden meer wonderen dan de
wetenschappelijke vondsten van Animulo. Alleen Marat zelf wist dat zijn
geneesmiddelen geen geneesmiddelen waren, doch hij had geleerd dat suggestie en
verbeelding wonderen konden doen. Zijn verachting voor deze maatschappij van
imbecielen was echter gedurende die jaren gegroeid. En in het jaar 1769 stonden de
paleisdeuren der edelen open voor dokter Marat, die de kwaadste der ziekten bleek
overwonnen te hebben. De psychologie der massa was voor hem helder geworden
als bronwater. Hij had nu begrepen hoe het individu op de meest belachelijke wijze
zijn persoonlijkheid in de massa-waan verloor, hoe men de collectiviteit beetnam,
hoe men nooit op haar gezond verstand, doch op haar duistere instincten rekenen
moest. En uit de noden en de behoeften van deze kudde had hij een nieuwe leer
gedistilleerd. Hij had immers ontdekt, dat men in de menigte een brutale kracht kon
waarnemen, die plotseling - collec-
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tief opgezweept - zich als een golfslag bewegen ging onder de doem van één woede,
van één onrust, van één haat. Ook had hij leren begrijpen dat de opwinding der
menigte, die meer uit instinct dan uit hersens te voorschijn kon geroepen worden,
niet van lange duur bleek te zijn en dat men daarom nooit vaak genoeg herhalen kon,
waarvoor men haar in beweging wilde brengen.
Men moest steeds schromelijk overdrijven om hun verbeelding te prikkelen. Lag
hier niet de sleutel van het geheim hoe de massa van het grootste slavendom in
revolutie gedreven kon worden en vanuit de hevigste revoluties tot het laagste
knechtschap gebracht? Men moest tot de massa steeds met gestrengheid spreken,
nooit uit een ontroering van goedheid en schoonheid. De massa komt niet onder de
indruk van gevoeligheden en humaan respect. Slechts wanneer de tyran zijn hardheid
prijsgeeft volgt de menigte hem niet meer en haalt hem van het voetstuk af.
Dit waren Marat's ervaringen! Het deed er niet toe welke sociale vooruitgang men
voor de menigte preekte, maar wel welk effect men ermee bereikte. Steeds moest
men met de meest kinderachtige, maar tevens ook meest absolute argumenten tot
haar doordringen. Deze argumenten moesten niet beredeneerd worden, doch
opgedrongen!
Met deze ervaringen als winst verdween dokter Marat uit de dorpen. Frankrijk
was nog niet rijp voor het duistere sentiment, dat in zijn hart te sluimeren lag. Hij
wilde het voeden en versterken tot dat de tijd gekomen was. In Engeland had de
burgerij sedert de parlementaire beweging van 1688 een geest van vrijheid geschapen,
die als een verlokking naar het buitenland uitstraalde. Had Montesquieu niet
geschreven, dat ‘daar iedereen zijn eigen vorst is!’? Marat liet geen geschrift
ongelezen en nam alles gretig in zich op, dat aan het begrip ‘Vrijheid’ enige plaats
schonk. Deze honger in hem is onverzadigbaar geworden. En zoals hij eerst, vervuld
van een triomfantelijke droom het Frankrijk der vrijdenkende
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geesten binnengetrokken was, om er slechts vernedering, minachting en bitterheid
te ontmoeten, zo gaat hij thans scheep naar het land, waar ‘de ware filosofie zich
steeds in daden heeft getoond’... het is immers naar daden, dat zijn onrustig hart
begint te verlangen.
In de Novembermisten van Londen, dat zijn oude wallen heeft omvergeworpen,
schijnt hij te herademen. Hij is met een onuitsprekelijke vreugde vervuld, wanneer
hij verneemt dat de Koning aan de Lord-Mayor de toestemming vragen moet om
officieel de grenzen van de stad te overschrijden.
Maar ook hier leeft zelfs de meest vrije burger niet van filosofie en wind. Overal
eist het bestaan mensen met hersens en mensen met handen. Overal kromt de rug
zich om het dagelijks brood te verdienen. Zelfs hier in dit liberale Engeland, waar
Marat spoedig de laatste resten opgeeft van een natuurbeeld der mensen, dat Rousseau
hem had geopenbaard.
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V
De reiziger, die het drinkgelag van St.-Martin's-Lane binnenstapte, droeg een grijze
kapmantel, die naar ransige vetten en naar verzuurd zweet stonk. De Londenaars,
die deze buurt bezochten zouden hem zeker gehouden hebben voor een van de vele
kunstenaars, die elkander hier ontmoetten. Er waren op dit tijdstip veel buitenlanders
in de Engelse hoofdstad, want de wijsgerige liberale wind, die van hieruit naar het
buitenland waaide, betekende een geheimzinnige aantrekkingskracht. Men kon niet
beweren, dat het de ongemene bloei der Britse kunst was, die hen daar te zamen
stromen deed, zoals dat het geval was in Italië. Sir Josua Reynolds, George Romney
en Thomas Gainsborough waren er de gevierde meesters van het ogenblik, maar in
hun werk was niets te vinden van de sociale omwentelingen, welke in de lucht hingen.
De reiziger, die hier binnenkwam, was de kleine wonderdokter, wiens naam een
jaar geleden nog door de Franse provincie klonk als een toverwoord, dat verminkten
en melaatsen deed toestromen. Hij had getracht ook in Londen zijn beroep uit te
oefenen, maar hij had al snel ontdekt dat het Engelse volk minder bijgelovig was
dan het Franse, ja zelfs wantrouwig stond tegenover slagwoorden en formules, die
in Frankrijk een volksoploop konden veroorzaken. Zelfs met zijn gefingeerde
dokterstitel had hij weinig klanten weten te werven. Na enkele weken begon hij dan
ook honger te lijden en in een vlaag van grote ontmoediging was hij weer gaan
schrijven. Het waren slechts vluchtige en meestal bittere gevoelens, die hij noteerde.
De Londense winter was koud en vochtig en gedurende enkele weken leed hij aan
een longontsteking, die hem nog meer deed vermageren en zijn bleekgeel gelaat met
donkere schaduwen tekende.
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Toen hij nauwelijks de kracht hervonden had om op de benen te staan, had hij in
uiterste schaamte hier en daar de hand uitgestoken om wat geld bij elkaar te bedelen.
In een der kroegen van St.-Martins-Lane ging hij melk met jenever drinken om
krachten te herwinnen en hij bleef er vaak hele middagen vertoeven bij het haardvuur.
Op een avond zag een Sardijns schilder hem in zijn brede donkere kapmantel
binnenkomen en schetste hem snel in zijn tekenboek. Leoni Cargino werkte op dat
ogenblik in Londen voor de Hertog van Brydell aan zijn schilderij ‘de Pelgrims’ en
hij was door Marat's verschijning zo getroffen, dat hij hem op zijn doek vooraan
onder de ‘hongerigen’ schilderen wou. Marat maakte kennis met de schilder, die zich
ontpopte als Sardiniër en hij was blij, dat hij in dit land vol mist en menselijke
gereserveerdheid een kameraad gevonden had. Op het atelier van Leoni heerste een
betrekkelijke weelde en dank zij enkele andere vrienden van de schilder, aan wie hij
spoedig zijn wijsgerige kennis had weten te openbaren, kwam hij niet om van de
honger. Wanneer hij met Rousseau's natuurbegrippen, waarin hij zelf niet meer
geloofde, begon te goochelen, hingen zij aan zijn lippen. Hij bezat een
overredingskracht, hij verdedigde zijn stellingen met zoveel kracht, dat al wie naar
hem luisterde een vreemde, onverklaarbare invloed onderging. Zijn uiterlijk werkte
daar zeker toe mee. Speelde hij de ernstige, dan stond de bleekheid van zijn gelaat,
met de dreigende kin, de fel gesneden en hooggebouwde jukbeenderen, de donkere
oogholten, als een onaantastbaar bolwerk van edele gedachten. Wanneer de spot en
de ironie door zijn woorden spookten en hij met korte betogen, raak en venijnig,
tegenstanders trof, dan speelde er een gevaarlijke vonk in zijn oogappels en de
wanglijn tussen de platgedrukte neusvleugels en de mondhoek had iets van een diepe
grijns. Zijn afzichtelijkheid had dan een grote aantrekkingskracht. Hij werd dit gewaar,
want in zijn uren van eenzaamheid kroop hij met een intens genoegen voor de spiegel
en begon er in zijn eentje allerlei
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gefingeerde stellingen te bestrijden, waarbij hij zijn eigen gelaatsexpressies
nauwkeurig gadesloeg en deze zelfs aan bepaalde correcties onderwierp. Lange tijd
had Marat geleden onder het besef dat hij een gedrochtelijk uiterlijk had. Maar nu
groeide uit die lelijkheid plotseling een meerwaardigheidsgevoel. Hij merkte dat zijn
felle kop met de bijna dierlijk sensuele mond op bepaalde vrouwen een sterke indruk
achterliet en in zijn hart kwam een nieuwe listigheid, die tot dan toe noch zijn
gevoelens, noch zijn gedachten had beziggehouden.
Na een onrustige nacht, temidden van het gezelschap op Leoni's atelier, keerde
Jean-Paul Marat vaak met een gevoel van heimwee huiswaarts. Hij had nu een kamer
betrokken niet ver van de oude Muntslagersstraat, vanwaar hij in de vroege
morgenuren het grijze stadssilhouet meestal uit een eerst ondoordringbare nevel zag
opdoemen. De brandewijn en de Engelse tabak lieten in hem een wee en brandend
gevoel achter, dat zich in de maagholte samenbalde. Zijn gedachten waren dan een
onontwarbaar kluwen. Na zulk een nacht sliep hij niet. Bitterheid besloop hem over
het feit dat hij niet in een of andere discussie had uitgeblonken. Argumenten, die hij
vergeten had, doken plots in hem op. Dan werd het hem ineens duidelijk dat hij
kostbare tijd aan het verliezen was met vernuftige beuzelarijen. Daar door heen liep
steeds de optelsom van inkomsten en schulden, zijn heimwee, zijn honger, zijn
vervreemding van het volk, dat hij benaderen wilde, maar dat ver en onbewogen van
hem verwijderd leek. Met een onverklaarbaar heimwee dacht hij aan de
hartstochtelijkheid, die hij zelfs, onder het Franse gepeupel had waargenomen. Alles
was hier in Engeland als een bolwerk van schijnverhoudingen. Hij tastte met zijn
gedachten de personen af, die hij had ontmoet. Er was er één die hem zeer had
geboeid. Hij had haar bij de kennismaking zijn landgenote genoemd. Het was de
jonge Zwitserse schilderes Angelica Kauffmann, die vaker bij Leoni haar verven had
doen malen door de voortreffelijke kleurbereider, die de Sardiniër in
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dienst had. Zij was nog zeer jong, maar stond in hoog aanzien, zowel om haar
uiterlijke schoonheid als om haar zeer gevoelige portretteerkunst. Al zijn gedachten
concentreerden zich nu op haar. Misschien was het wel de eerste maal dat hij het
verlangen naar vrouwelijke tederheid zo sterk had ervaren.
Men fluisterde over haar de vreemdste verhalen. Maar het deerde hem niet.
Misschien werd wel juist daarom zijn gevoel voor haar nog aangewakkerd. Hij wist
dat zij zich in de salons der adellijke lieden evenzeer thuis voelde als in de huizen
van handelslieden en de kamer der kunstenaars. Haar opsmuk getuigde van een
bijzondere smaak, doch was eenvoudig. Zelden tooide zij zich met de snuisterijtjes,
die uit Parijs werden overgebracht en waarop vrouwen blijkbaar zeer waren gesteld.
Zij hield van strakheid in haar toiletten maar koos haar kleuren met opvallend
raffinement. Haar kleine coupé met witte schimmel werd gereden door een stoere
koetsier, wiens jas denken deed aan de cavaleristenuniform van Frederik-Wilhelm
van Pruisen. Zij bewoonde een eigen hotel in Barrowstreet, dat versierd was met
exotische voorwerpen en doeken van grote meesters, waaronder een Tiepolo, die de
Londense kunsthandelaars haar benijdden.
Haar beeltenis kwam hem telkens weer voor ogen en dan herinnerde hij zich met
verdubbelde wrangheid zijn schamele, maatschappelijke positie en de vele schulden,
waarin hij stak.
Een uur lang had de gesloten karos stapvoets over de ongelijke stenen van de straten
in het oostelijk stadsdeel rondgeschommeld. De twee mensen binnen hadden het
gebroken rhythme der raderen vergeten en het was alsof zij zich in deze kleine
duisternis teruggetrokken hadden uit de rivierdampen, die hier over de kaden slierden
en in de kleren drongen. Hun stemmen fluisterden.
‘Ja ik was wel vaak eenzaam’, bekende Jean-Paul met een oprechtheid in zijn
stem, waaraan zij niet twijfelen kon.
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‘Je stemt mij droevig’, antwoordde ze. ‘Wanneer ik je spreken hoor tussen de anderen,
tril ik soms van de ongenaakbaarheid in je woorden en nauwelijks ben ik met je
alleen, of je wordt zwijgzaam en triest...’
‘Het is omdat ik de dagen voorbij laat gaan...’
‘Maar ben je dan niet gelukkig bij me?’ vroeg ze hem bijna smekend.
‘Ik heb nooit zoveel liefde gekend, Angelica...’
‘Herinner je je die ochtend,’ viel ze hem nu weer opgetogen in de rede, ‘dat je de
hele nacht gezworven had. Je zei me: Ik kom van Westminster. Je laarzen en je mantel
zaten onder het slijk. Je hebt bij mij een bad genomen, dat Marjorie voor mij met
kruiden had bereid... Herinner je je die morgen? Het ontbijt smaakte ons beiden
heerlijk en toen je me voor het eerst gekust had, zei je met diezelfde droevige stem,
die ik nooit heb kunnen vergeten: ‘Nu moet ik terug naar Frankrijk, Angelica,...’ en
ik klapte van plezier in mijn handen en riep: ‘Ik ga mee naar Parijs. Mijn kleuren
zijn zo grijs geworden in dit land, ik heb behoefte aan blauwe hemelen en aan zon.’
Maar je sneed mijn vreugde af met bitterheid in je woorden: ‘In Parijs schijnt nog
lang geen zon in het hart der mensen...’ Enkele weken later begreep ik wat dit
beduidde, toen we lazen dat de koninklijke garde op het volk geschoten had en je
me zei, dat een rood en bloedend Frankrijk de wereld ten voorbeeld wezen zou; want
dat de dag zou komen dat het volk op de koninklijke garde schieten zou...
‘Begrijp je Angelica, waarom ik naar Frankrijk wil.’
‘Het volk zal om je lachen, Jean-Paul, jouw gevoelens zijn te nobel voor het
gepeupel...’
Hij antwoordde niet meer. Misschien had hij niet eens meer gehoord wat zij zei.
Zijn gedachten waren plotseling met een vreemd geweld gevuld.
Op deze momenten voelde Angelica aan haar handen die mannelijke tederheid
van Marat ontglippen. Zij hadden uren gekend van een grenzeloze overgave. Maar
het leek of hij soms door een onzichtbare hand werd ge-
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raakt. Hij kon dan zelfs bits en hard worden. Ontweek alle vrouwelijke zachtheid en
probeerde haar te ontvluchten.
Ook nu was het weer of er een andere wereld tussen hen beiden opdoemde, een
wereld die voor haar ontoegankelijk was.
De karos was even stil blijven staan. Marat keek afwezig en somber door het ruitje,
dat hij met een ruk naar beneden trok. Er waaide een natte vlaag nachtwind naar
binnen. De twee oude abdijtorens aan de overkant van het water staken als massieve
zuilen in de nachthemel. Als een zwarte dreigende schim doemde dit stenen eiland
op uit de aarde. Zij hoorden het water van de Theems aan de randen van basalt lekken,
als het lispelen van kleine, gedempte stemmen.
‘Ten koste van duizenden doden is dit eiland opgetrokken,’ zei Marat somber.
Maar zij antwoordde niet. Beiden staarden zij naar de wolk, die als een kolossale
gekartelde inktvlek door het maanlicht dreef en over het kantwerk van steen een
onaardse luister wierp.
Alle grootheid heeft iets onheilspellends, dacht hij en als om zijn eigen somberheid
te ontvluchten, riep hij lichtelijk geïrriteerd door het portierraam: ‘Wat in hemelsnaam
mankeren je paarden, man! Vooruit, haast je wat, breng ons naar Barrowstreet!’
Hij stootte het raampje omhoog en zocht in de schemering naar Angelica's handen.
Hij streelde ze en fluisterde weer opeens met ontroerende zachtheid: ‘Weibchen...
zoet Weibchen... hoelang zal ik nog bij je kunnen blijven...’
En zonder verder nog over zijn toekomstige reizen te spreken, kwamen ze aan
haar hotel in Barrowstreet, waar ze nu reeds drie maanden samen leefden.
Marat liet geen dag voorbijgaan zonder zijn honger naar exacte wetenschappen te
stillen, gedreven door die geheimzinnige stootkracht, diep in hem, en meer en meer
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aangevreten door de zucht om zijn stem te doen gelden onder de groten van de wereld.
Gehele dagen verbleef hij in de bibliotheken, die in Londen voor iedereen
openstonden. Hij bladerde opnieuw Descartes door, om hem op vergissingen te
betrappen.
Hij vond, dat de grote denkkracht van Descartes gestoord werd door zijn
verwrongen, metaphysische complexen. Hij was verrukt over de geschriften van
David Hume en hij was er meer dan ooit van overtuigd, zoals de zesentwintigjarige
Engelse denker reeds in zijn ‘Treatise on Human Nature’ had bewezen, dat ‘er veel
vernieling moest worden aangericht, om het mensdom van veel valse illusies te
bevrijden’.
Hij probeerde soms een brug te slaan tussen het natuuridealisme van Rousseau en
Hume's materialisme. Dan werpt hij zich op de studie der natuurkundigen. De werken
van Newton over het licht, de astronomische ontdekkingen van Halley, de dier- en
plantkunde van Buffon en Roy, en de wetenschap over het geluid van Bayle. Hij
noteert en schrijft. Zoekt en corrigeert. Werpt zich vol wanhoop in Angelica's armen.
Vergeet zijn weldadige vrienden en Leoni, die hem van de hongerdood gered hebben.
Hij heeft geen ogenblik tijd meer om aan zijn levensonderhoud te denken. Hij heeft
een dak, een warm bad, een weelderig gedekte tafel, een aantrekkelijke vriendin, die
hem hartstochtelijk bemint. Maar hij heeft ook die andere honger en uit deze duistere
gedachtenstrijd over de verschillende denksystemen en de zucht om beluisterd te
worden door de wereld groeit het geschrift, dat hij in 1773 te Londen doet verschijnen
onder de titel ‘A Philosophical Essay on Man’.
Marat heeft zich niet uit zijn verwarringen kunnen losvechten. Hij heeft uit de vele
wijsgerige geschriften van zijn tijd geen synthese kunnen distilleren. Maar dronken
van het verlangen om de aandacht op zich te vestigen, blijkt uit zijn stijl een bijna
venijnige bezieling en een brutale bewijskracht, die aan de toon van een listig
volksmenner denken doen. Met sluwheid heeft hij
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gepoogd de groten tegen elkaar uit te spelen. Hij stelt zijn betoog zo op, dat allen het
eens zijn over de beledigingen, behalve die aan hun eigen adres. Hij spot met
Montesquieu, die de kracht mist om een volledig werk te scheppen. Hij verwijt aan
Pascal en Voltaire dat ze verwarring en problemen in de wereld brengen in plaats
van helderheid; en hij pluist op groteske wijze hun opgeblazen orakelpraatjes uit
elkaar. Helvetius, die een der rijkste mensen van Frankrijk geworden was met zijn
stoutmoedige denkbeelden over de deugd en het egoïsme, wordt even ongenadig
onderhanden genomen. De opgekomen vrijdenkende burgerij zag in Helvetius een
van haar baanbrekers; Marat spuwde al zijn ressentiment uit tegen deze nieuwe
godheid.
Zijn boek werd echter in Engeland niet verkocht. Het publiek kende deze
wereldomverwerper nog niet. Wie zou naar hem luisteren. Zelfs de weinige vrienden,
die hem in St.-Martins-Lane hadden leren kennen, waren over zoveel gal verbaasd.
Marat ervaart deze onverschilligheid. Hij ondergaat ze als een minachtende spot. Hij
is dieper gekrenkt dan ooit. Hij spreekt nog slechts op de meest krenkende wijze
over de anderen en zelfs Angelica begint in zijn gelaat op bepaalde ogenblikken iets
weerzinwekkends te ontdekken.
Zij sust zich met de gedachte, dat Jean-Paul in een overspannen toestand vertoeft.
Op een zomerse dag, als hij door een der vertrekken, waar zij aan haar schilderijen
werkt, loopt te ijsberen met zijn verwilderde, zwarte haren over het voorhoofd en
met het witte linnen hemd open op zijn behaarde borstkas, komt hij met een dreigende
uitdrukking op het gelaat voor het familieportret staan van de graven van
Kingsburwood.
Hij haalt diep adem. Wanneer zijn blikken over de donzige prinsesjes glijden met
de sierlijke hazewinden ontglipt hem een sarcastisch lachje. Plotseling wendt hij zich
tot Angelica en zegt: ‘Dit mensentype heeft afgedaan, Angelica Kauffmann.’
Zij trotseert hem met geforceerde liefheid, terwijl ze
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onder de afstotende uitdrukking van mond en ogen in elkaar krimpt, en antwoordt:
‘Vind je ze niet om te knuffelen deze alleraardigste adelheidjes... waar zou je zoveel
fijnheid en zoveel gratie vinden...?’
Hij haalt de schouders op. Dit is geen nederlaag, maar er groeit een niet te beheersen
verachting in hem voor deze vrouw, die dag in dag uit haar tijd verdoet met het
schilderen van satijnen strikken en gepoederde pijpenkrullen. Zijn oog valt op een
paletmes waarmee de hard geworden verven van het palet worden gekrabd. Hij grijpt
het en haalt het met één ruk door de scheurende vezelstof onder de verf. Als een
enorme wond staat het vernietigd schilderij tussen hem en Angelica. Eerst wil zij
hem naar het hoofd werpen, wat zij in haar handen heeft; maar dan, als ze zijn gezicht
ziet, waarop een smartelijke verslagenheid staat, loopt zij schreiend het vertrek uit.
Heeft Marat het vernederende leven pogen terug te slaan? Is zijn gekweld gemoed
in deze baldadigheid uitgebarsten?
Enkele dagen later vertrekt hij naar het graafschap van Northumberland, waar hem
in New-Castle een betrekking als veearts aangeboden werd door een van de kennissen,
die in Barrowstreet kwamen. Maar hij blijft niet lang in het Noorden van Engeland.
Op een avond, voor het Kerstfeest van dat jaar, staat hij weer voor de deur van
Barrowstreet. Een Angelica, die tegelijk door haat en liefde verscheurd werd, tussen
afschuw en brandend verlangen, staat voor hem.
‘Angelica, wil je mij helpen,’ vraagt hij schuchter.
Er lopen tranen over haar wangen.
Misschien weet zij, dat hij niet alleen uit liefde gekomen is, maar misschien is zij
reeds een deel geworden van dit ziedende bestaan, dat in deze gekwelde mens naar
zijn bestemming zoekt! Hij is gekomen om haar hulp. Niet omdat hij behoefte heeft
om haar handen te voelen en haar warme mond. Niet om haar te bezitten. In deze
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vraag van Jean-Paul steekt reeds de vernedering door haar hart, maar zij dringt die
pijn weg uit haar gevoelens, want kan een man dit aan een vrouw vragen, wanneer
hij zich zelf niet aan haar uitlevert?
Hij blijft; en zo herneemt het bestaan van deze twee mensen zijn rechten, zijn
tragische rechten, de ontgoocheling ten spijt, want veel pijn kan wel een enkel
ogenblik in een lichamelijke tederheid worden opgelost. Niemand heeft aan het
penseel van Angelica Kauffmann waargenomen, dat zij soms schreiend begonnen
is te borstelen aan de ragfijne kanten mouwen en de vochtige snuitjes der sierhonden
en de pruilende kersrode lipjes der rijkgetooide freules.
Marat's hart is wederom opgesprongen en klopt elke dag van nieuwe opwinding.
Engeland beleeft met een hartstochtelijke aandacht het conflict tussen de kiezers en
het Lagerhuis. De hechtenis van Wilkes had het koppige Engelse volk uitgedaagd!
In 1774 bereikte die strijd zijn hoogtepunt. Pitt schaarde zich aan de zijde der kiezers.
De politieke activiteit grijpt Marat aan.
‘De wijsbegeerte is het spel van voorbije tijden’, herhaalt hij aan iedereen, die het
horen wil.
‘Hoe is het mogelijk,’ zegt hij tegen Angelica, ‘dat ik mij zo druk heb kunnen
maken over de geschriften der wijsgeren, alsof de daadwerkelijke politiek niet van
het hoogste belang is in onze tijd. Het volk moet leiders hebben! Mensen, die tegen
de prinsen òp kunnen en tegen hun lakeien, die ze in zogenaamde huizen van
afgevaardigden op sierlijke zetels hebben geplaatst om hun ijdelheid te strelen. Het
volk bestaat uit een massa imbecielen; zij die ziende zijn moeten hen uit hun slavernij
rukken!’
Hij noemt de Engelsen zijn landgenoten. En eindelijk verschijnt zijn geschrift ‘De
Ketenen der Slavernij’. Zijn betoog opent met een vurige oproep om het bewind
omver te stoten, dat niet oprecht de volkseisen inwilligt. Ook de religie valt hij nu
in het openbaar aan. ‘Hoe zou-
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den zij de wereld kunnen regeren, die uitroepen, dat hun rijk niet van deze wereld
is!’
Daarbij laat hij het niet. Hij trekt de graafschappen in en reist zelfs naar Edinburgh
om er de Schotten te overtuigen. Zijn nieuwe boeken worden echter evenmin gelezen
of gekocht als de vorige. Maar hij rust niet, hij legt zich bij deze miskenning niet
neer.
Op een dag komt hij vluchtig binnen bij Angelica.
‘Mijn tijd is gekomen,’ zegt hij, ‘vaarwel Angelica. Liever zou ik mijn hele leven
bij je blijven om van je liefde te genieten, maar het is onze plicht om het gemenebest
vóór alles te stellen.’
Hij laat haar ziek en bedroefd achter. Hij verbindt zich op listige wijze met twee
volksvertegenwoordigers, beiden dokters. Hij is hun spreektrompet en hun secretaris.
Hij poogt hierdoor zijn nieuw werk aan de man te brengen, maar ook als dit mislukt,
dan kent hij toch één overwinning, want door hun bemiddeling verkrijgt hij de titel
en de perkamenten van de Schotse Universiteit van St. Andrew, als dokter in de
medische wetenschap. Hij wordt lid van de vrijmetselaarsloge. In de lente van 1776
ontscheept hij te Le Havre, met een droombeeld vol nieuwe verwachtingen voor
ogen: Parijs!
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VI
Tegenover huizen van leem en houten balken met een naar voren springende
bovenverdieping stonden de stenen profielen van een verweerd tympaan. Het leek
een uitgestorven dorp. Zes eeuwen geleden hadden nijvere en bezielde handen aan
dit godshuis het vizioen gebeiteld van de Apostel op Pathmos. De eeuwige kringloop
van wind en water had aan het basalt gevreten en menig paradijselijk wezen had er
een deel van zijn bestaan bij ingeschoten. In een tijd dat de weinige vrome mensen,
die Gods gesel nog vreesden, wederom over de komende apocalyps spraken, leek
dit stenen tafereel haast van een speelse en kinderlijke verbeelding. Maar ook hier
had de hand van kunstenaars met meer verrukking gewerkt aan de soepelheid des
vleses dan aan de afschuwelijkheid der monsters.
Het dorp zelf lag op een kleine heuvelrug gebouwd; van uit de kleine ramen rondom
dit kathedraalplein zag men het ruimtelijk spel van de landouwen in de diepte rondom,
die naarstig bewerkt leken en die beplant met kleine fruitbomen tegen de oude
versterkingswal der bebouwde kom kwamen aanstoten. Deze kleine wereld, die in
zijn vroege ochtendsluimering aan geen armoede denken deed, werd nu
wakkergeroepen door langzaam aanzwellend hanengekraai.
Een reiziger, die gisteren de postwagen uit Rouaan genomen had, kwam de smalle
trap afstommelen van de enige herberg, die hier een zekere luxe vertoonde. De sporen
van zijn laarzen en zijn degen kletterden alsof er een hele troep naar beneden kwam.
Hij was een piepjong cavalerist uit het Vlaams leger, met officierstekens op zijn
steek. Zijn hoofd raakte bijna de zware houten balken van de zoldering. Er was nog
niemand in het gelagvertrek. Hij ging voor een spiegel staan en schikte met zijn
handen
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de zware blonde lokken, die hij met een zijden lintje achter zijn hoofd bij elkaar
bond. Daarna sloeg hij de weerbarstige pluizen van zijn hemelsblauwe laken jas en
begon met zijn omgeslagen mouw, waartegen een stuk donkkerrode velours afstak,
zijn vergulde knopen op te wrijven. Op dezelfde wijze deed hij ook het met ivoor en
zilverwerk versierde handvest van zijn degen blinken, waarop het wapen van de
hertogen de Languais stond gegraveerd.
Een beetje ongeduldig begon hij door het vertrek heen en weer te lopen of ging
door de groene glas-in-lood ruitjes naar buiten staan turen, terwijl hij aan de kleine
sinistere dokter dacht, die met hem mee naar Parijs zou rijden en die seigneur de la
Tourelle hem had aanbevolen voor zijn zuster, die na enkele gevaarlijke miskramen
aan het hof van Versailles een ernstige ziekte had opgelopen. De jonge officier
mijmerde met misprijzen over het waanzinnige leven te Versailles, waarvan de
uitspattingen, de perversiteiten sedert het regentschap van de Duc d'Orleans geen
geheimen meer waren. Met de komst van de jonge Lodewijk de Vijftiende was er
enige hoop geweest op een gezondere hofhouding, maar weldra bleek ook deze vorst
aan de meest schaamteloze verlokkingen toe te geven. Van zijn tante, de hertogin de
Languais, van wie men zei, dat zij een der eerste minnaressen was geweest van de
jonge koning had de cavalerie-officier de meest weerzinwekkende verhalen vernomen.
Nu zij oud en bijna vergeten was, sprak zij er met afschuw over.
Nu was echter Lodewijk de Zestiende op de troon gekomen. Dat betekende het
einde van orgieën en perverse feesten. De Zestiende was zijn regering begonnen,
diep bekommerd over de nood van het volk. De hofadel spotte met hem en noemde
hem de slotenmaker. De hervormers Turgot en Malherbes, die hij als ministers
gekozen had, om de economische wanorde te regelen, moest hij weldra onder druk
naar huis terug zenden. Een zelfde lot was de knappe Necker beschoren. In de
vergadering van de Derde Stand was over deze invloed van het hof reeds herhaaldelijk
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met groot misnoegen gesproken. Men fluisterde, dat Marie-Antoinette van Oosternijk,
met wie de koning was gehuwd, een vreemde rol daarbij speelde....
De gedachten van de jonge militair werden nu onderbroken. Een halfslaperige
vrouw kwam het vertrek binnen zij droeg in één hand een koperen teil. Toen zij de
zijdeur openwierp, die op een kleinere eetkamer uitkwam. sloeg hem een geur van
verse koffie tegemoet.
De vrouw keek hem even aan met een blik van bewondering van uit het zwart
kristal van haar ogen en met een halfgeopende mond, die vochtig en rood was als
een kers. Men zou haar leeftijd moeilijk kunnen gissen. Haar handen waren verweerd
en aan de slapen en in de ontblote hals stonden de aderen der jaren reeds gezwollen.
Ondanks de volle, ronde vorm van haar borsten en haar nog bevallig naar binnen
buigende lendelijn, die bijna brutaal bij de heup opsprong, en waarop een brede hand
rustte, moest zij reeds over de veertig zijn.
Hij zag de landelijke schoonheid van de vrouw en voelde zich ondanks zijn
voorname herkomst vertrouwd met dit leven van bloed en melk. Met een gevoel van
huiselijkheid begon hij in zijn handen te wrijven, terwijl hij zag, hoe zij uit een
proviandkast de eieren nam, die zij op de rand van de teil in tweeën klopte en de
schalen hoog optrok in de ruimte om van het slijmerig eiwit niets verloren te laten
gaan.
Hij kwam dicht bij haar staan en keek nauwkeurig toe hoe zij de eieren met een
houten lepel begon te kloppen. Zij zag hem vrijmoedig aan.
‘Ik zou wel iets daarvan voor mijn ontbijt kunnen gebruiken,’ zei hij gemoedelijk.
Maar zij bleef rustig door kloppen. Daarna ging zij zitten, nam uit een zoutpot een
klont tussen haar brede vingertoppen en wreef deze met een kleine draaibeweging
boven de ketel fijn. Zij wierp met haar hoofd een punt van de roodgebloemde doek
naar achteren, die het donkerbruine haar tezamen hield gebonden. Alsof ze iets van
haar lippen af te vegen had, streek ze even met de rug
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van haar hand over het gelaat, keek hem weer met lichte verwondering aan en vroeg
eensklaps: ‘Je bent niet van deze streek?’
‘Ik voel me overal thuis,’ lachte hij met zijn zwaar en sonoor geluid.
‘Je tongval is niet van hier.’
‘Ik moet terug naar Parijs...’ vervolgde hij, met het hoofd schuddend alsof het een
teleurstelling voor hem was.
‘Parijs!’ viel ze hem in de rede... ‘Op mijn vijf-en-twintigste jaar ben ik er geweest
met mijn vader, die er bij een lakenwever ging om zijn eigen linnengoed in te kopen.
De heenreis had drie dagen geduurd. Het was niet de eerste keer dat mijn vader er
kwam, maar ik geloofde mijn eigen ogen niet. Duizenden mensen op straat, die niets
deden dan praten en zingen. De vrouwen gekleed en geverfd als prinsessen. De
winkels vol kostbaarheden... en voitures... voitures. Maar ik was er ziek van het
slechte eten. Het brood was er kleverig en muf en zelfs het water, dat langs de deuren
werd verkocht uit kleine kuipen, rook naar schimmel...
Toen schrok ze van haar eigen praterij en kleurde rood tot achter de oren.
‘Zal ik U een zoete wijn schenken om de eetlust op te wekken...?’ vroeg ze
plotseling met veel meer onderdanigheid en achting in haar stem.
‘Alhoewel ik een honger heb voor drie, is het toch een lofwaardig aanbod, dame!’
Het woord dame deed haar bijna duizelen van genoegen en schaamte tegelijkertijd.
Door een hand vol eelt en verweerd als de gestreepte blouse, waarvan de kleuren
door zout en bleekwater waren weggevreten, werd het hoge glas op het tafelblad
geplaatst en de wijn fonkelde lichtrood, ajuinkleurig, met die gloeiende weerschijn
van cinaber en gebrande sienna, zoals men hem uit de gaarden kreeg van de zuidelijke
hellingen tussen Médard en Cavignac. Minder navrant dan de druif op de hellingen
van Bergerac, die met zijn
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ronde chromaat-groene vrucht een sap schonk dat warm en transparant was als het
goudglas der kathedralen.
De kleine dokter was intussen klaargekomen met zijn zorgvuldig toilet. Hij was zeer
ingenomen met zijn reisgezelschap. Het Engelse diploma had hem nieuwe deuren
geopend. De jonge officier behoorde tot een der aanzienlijkste families, die rondom
het hof hun macht bleven handhaven.
Hij bekeek nauwkeurig zijn tanden in het ronde spiegelrozet boven de waskom
en begon ze in te wrijven met een eigen mengsel van krijtpoeder en pepermuntalcohol.
Hij spoelde de bittere smaak weg uit zijn mond, die was overgebleven van een copieus
en veel te laat verorberd avondmaal.
Het moest hier nog een vrij welvarende landstreek zijn, dacht hij. Had hij niet
gehoord, dat nog meer oostelijk, de legers, die er in garnizoenen lagen uit de streek
zelf zonder moeilijkheden geravitailleerd werden? In het Ile-de-France was het anders
gesteld. Nauwelijks was hij aan wal in Frankrijk of hij vernam de meest opwindende
verhalen over een moeilijk te bedwingen banditisme rondom de hoofdstad. Gehele
roverbenden, hongerige volksgroepen, waren zelfs op tactische wijze en in geordende
samenwerking de Parijse stadspoorten binnengedrongen. Zij hadden winkels en
huizen van rijke handelaars geplunderd.
Hij zag in de spiegel hoe vaal en blauwig zijn huid was deze morgen en hij bracht
een weinig rozige poeder aan op zijn kaken. Hij had iets van een toneelspeler en hij
dacht met een gevoel van zelfverzekerdheid terug aan de dagen, dat hij als een
harlekijn op de wijnton had staan orakelen, in de zuidelijke dorpen van dit zelfde
land tussen de Gironde en Garonne, met zijn witbepoederd gelaat in een lang zwart
kleed vol zilveren sterren.
Er speelde een meewarige glimlach rondom zijn mond. Alles aan zijn kop hinderde
hem, maar hij strikte met een bijna vrouwelijk genoegen de sneeuwblanke das van
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damastzijde, waarboven zijn heerserskin stak. Zijn schouders zaten hoekig in het
donkergroene moiré van zijn jaquet, dat hij te Rouaan had laten vervaardigen. Hij
was nu zeer opgetogen. Nauwelijks immers was hij te Rouaan aangekomen of hij
had van een boekhandelaar vernomen dat de Franse editie van zijn ‘Philosophical
Essay on Man’, dat in Amsterdam gedrukt was, aan de Franse grens was
vastgehouden. Bij het eerste bericht was zijn hart van vreugde opgesprongen, want
voor zijn geest doemde reeds een internationaal ‘filosofen-kabaal’ op, waarvan hij
het brandpunt worden zou. Na enkele dagen bleek het geval echter alleen maar te
wijten aan een verkeerde adressering. Zijn geestdrift verminderde daarom echter
niet, want onmiddellijk reeds bemerkte hij met welke een enthousiasme zelfs in de
Franse provincie-steden het laatste deel van de ‘Encyclopedie’ werd begroet. Heel
Frankrijk werkte daar met zijn intelligentia aan mede. Diderot, die er de schepper
van was, had een beroep gedaan op alle schrijvers en publicisten, geschiedschrijvers
en kroniekers, romanciers en beiletristen, dichters en rethorici, filosofen en
wetenschapslieden, professoren en doktoren, economen en politici met en zonder
talent. Tegenstanders en bemiddelaars, atheïsten, deïsten, alle strekkingen, religies,
stromingen zowel revolutionnaire als conservatieve, waren er in vertegenwoordigd.
Velen had dit universeel werk in de gevangenis gebracht om de vrijheid der gedachten,
die er in sprak.
Jean-Paul Marat, die zijn Engels diploma als een toorts in zijn gedachten en
verwachtingen droeg, dacht dat Diderot hem ongetwijfeld zou smeken om aan de
Encyclopedie mee te werken, zeker wanneer de gevierde meester kennis genomen
zou hebben van de stoutmoedige denkbeelden, die hij in zijn ‘Essai de l'Homme’
had ontwikkeld. Zijn optimisme won het ook deze morgen van het misselijke gevoel,
dat hij vaak gewaar werd, rechts van de maagholte, daags na een maal van in olie
gebakken spijzen. Hij zou over deze soms hinderlijke galstoornis weldra met een
van zijn illustere collega's praten.

Robert Franquinet, Marat, de marskramer

48
Onder in de gelagkamer klonken nu luidruchtige stemmen. De zon, die boven de
rand van het heuvelplateau uitgerezen was, wierp met felle bundels de warmte door
het raam, dat het licht in duizenden zeegroene splinters verbrak. De luchtbellen en
verdikkingen van het oude vensterglas vibreerden als kleine lichtwebben. Een aantal
reizigers zat zich te goed te doen aan de geroerde eieren met ham. Sommigen kluifden
een halve koude kip af en aten daarbij hun ochtendbroodjes van bros, warm, geolied
schilferdeeg. Zij letten niet op het geschreeuw van de waardin, die af en toe met een
nasaal geluid door een deurspleet roepen ging: ‘Mart... ine...!’
Maar van achter die deur kwam geen levensteken.
In de bijkeuken stond een enorme man een reerug te snijden. Een oude man, die
zijn lange vilten puntmuts, welke nog aan de tijd van Hendrik de Vierde herinnerde,
met een onderdanig maar groots gebaar voor de gasten tot aan de grond een cirkel
in de ruimte deed beschrijven, kwam telkens de gebruikte tafelborden wegdragen.
De vrouw bleef hardnekkig het meisje roepen en haar scheldwoorden
vermenigvuldigden zich achter de deurspleet.
Langs de trap kwamen voeten met een paar sprongen naar beneden. In het gangetje
achter de deur naderde een tegenmopperende stem.
‘Wat heb je toch, ongeduldig mens, wil je soms dat ik met... dat ik... aan drie
kanten van het huis tegelijk kan zijn... binnenkort beginnen we hier om vier uur 's
morgens... nee zeg...’
‘Zou je niet geloven...’, zuchtte de vrouw in de richting van een gast, die uit dit
dorp moest zijn... ‘er hangen geen spiegels genoeg in huis... maar een dweil uitwringen
dat kunnen ze niet. Wat een jeugd... als het niet mijn bloedeigen dochter was...’
Zij kwam binnenvallen, maar evenmin als het gelaat van de bazin kwaadaardig
van uitdrukking bleek bij deze
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litanie, was dat van Martine vertoornd. Integendeel. Een wilde, ongekamde, glanzende
haardos verscheen het eerst in het vertrek. Zij wierp een snelle blik op de bezoekers.
De jonge officier zag deze warme ogen aan hem voorbijgaan, haar huid die goudbruin
was met rode blossen als een rijpe perzik. Zij wierp haar tors met een ruk om.
‘Sla de luiken toe!’ riep de oudere vrouw, ‘het wordt heet vandaag.’ Zij liep met
blote voeten in haar gevlochten muiltjes, wippend op de voorvoet, en de zool van
het lichte schoeisel telkens tegen haar hielen aankleppend. Haar gehele lijf wiegde
op dit rhythme mee. Bijna uitdagend stoof zij naar buiten en klapte de luiken toe.
Er viel een aangename half-schemer in het vertrek, met hier en daar op de dingen
de schuine, korte lichtstrepen van de zon, die door de luikrichels drong. Buiten riep
iemand iets naar het jonge meisje en de warmte steeg er als met sprongen, zodat het
reeds goed was hier te zitten, in de koelte bij een glas voortreffelijke landwijn en
waar de levende schoonheid plotseling als een bloeiende appeltak in het azuren
hemelveld van het bestaan opensprong. De jeugdige duc de Languais dacht met
tegenzin aan de grote stad. Hij hield niet van haar gemaniëreerd leven en van haar
ongezonde, opgesmukte vrouwen. Maar intussen was de dokter hem komen begroeten
en hij had in het geheel niet kunnen vermoeden met welk een fantastische
droomkastelen voor ogen deze kleine, lelijke, in zich zelf gekeerde man op de
postwagen wachtte; want geen schijn van ongeduld viel in zijn kalme houding te
ontdekken.
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VII
Marat had in Londen zijn dagen zo gewijd aan de bevestiging van zijn eigen
wetenschappelijke roem, dat hij nauwelijks aandacht geschonken had aan de
ontwikkeling van de koloniale oorlog, die Engeland in Amerika aan het verliezen
was. De vrijheidstrijders, die reeds een tiental jaren geleden de Britse regimenten uit
Boston hadden verjaagd en zich in 1768 voorgoed organiseerden, waren uiteindelijk
in 1774 tot een rechtenverklaring gekomen en nadat generaal Lee de versterkte haven
van Portsmouth genomen had met zijn ‘opstandelingen’, was de oorlog op leven en
dood ingezet door de nieuwe wereld. George Washington was tot opperbevelhebber
benoemd van de Amerikaanse legers en het vrije congres had diplomatieke agenten
gezonden naar Spanje en Frankrijk. Te Parijs was de geleerde physicus en eenvoudige
boekdrukker Franklin aangekomen, die er in de hoogste staatskringen een ware
revolutie teweeg bracht door zijn ongekunstelde manier van doen en zijn
onopgesmukte en gemakkelijke kledij.
Frankrijk had wapens en vrijwilligers welwillend laten uitvaren naar de
‘opstandelingen’, onder wie zich Markies de Lafayette bevond, die zich in Amerika
als legerleider onderscheidde.
Lodewijk de Zestiende zag met een vergenoegd oog dat het Britse zee-rijk werd
losgescheurd van een onschatbare rijkdom. Hij sloot een verdrag met het ‘vrije’
Amerika. Hierop echter volgde de Britse oorlogsverklaring. In dit voorjaar van 1778
verliet een Franse vloot van twaalf eenheden Toulon onder gezag van graaf d'Estaing,
om in de monding van de Delaware generaal Howe te bestrijden, terwijl Washington
hem van het land uit tot een capitulatie dwong. Hetzelfde jaar had
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in de Julimaand bij Ouessant voor de Bretonse kust een zeeslag plaats tussen een
vloot van zestig eenheden, waarbij d'Orvilliers voor Frankrijk en Keppel voor
Engeland met een gelijk aantal eenheden elkanders kracht maten. De slag verliep
zonder oplossing, maar de Engelsen beschouwden het als een vernedering, dat zij
de minderwaardige Franse vloot niet hadden geslagen, terwijl de Fransen dit wapenfeit
als een zegepraal vierden. Zij dansten, omhelsden en kusten elkaar op de pleinen der
steden, ook zelfs daar, waar de honger een bitter gevolg was van deze kruitdamp en
het spel der admiraals. Maar de roes der overwinning werd nog niet door de zwarte
vlerken van de nood en der ontbering overschaduwd. De Spanjaarden traden plotseling
aan de zijde der Fransen. Zij blokkeerden Gibraltar langs de zee en het vasteland en
zonden een vloot van vier-en-dertig eenheden onder bevel van Don Louis de Cordova
naar de Oceaan om de twee-en-dertig oorlogsbodems van d'Orvilliers te versterken.
Veertig-duizend soldaten stonden in Normandië gereed om een aanval te doen op
de Engelse kust. Lafayette was uit Amerika teruggekeerd om deze invasie te leiden.
Maar de goedmoedige koninklijke ‘slotenmaker’ van Versailles was door geen
veroveringszucht bezeten. Even later verloor hij evenzovele zeelieden door een
afschuwelijke epidemie als de oorlog hem wellicht zou gekost hebben. Maar dit was
niet het meest dreigende, want intussen bleef de oorlog voortduren en zou tot 1783
het Franse binnenland, na zoveel wapengekletter van de laatste eeuw, op catastrophale
wijze uithollen en in de extreemste excessen werpen.
Maar Parijs wandelde over de Champs-Elysees en onder de Carroussel in de
Tuilerieën. Parijs luisterde naar de arlekinades en de piquante liefdesgeschiedenissen,
die in zijn vele theaters ten tonele werden gevoerd. De onbezorgde zakenlieden en
de flaneurs vochten om de gestoffeerde zitbanken en fauteuils, die op de scène en
tussen de coulissen tegen bijzondere prijzen te verkrijgen waren, want hun toch al
verwende blikken konden niet genoeg
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krijgen van de op heterdaad betrapte minnaressen, die even meer van hun
aantrekkelijkheden prijsgaven als de openbare regel toestond. De lichtzinnigheid
zegevierde.
Op de straten, die krioelden van de open rijtuigen en de nietsdoeners, kon men de
vrouwen op elk uur van de dag hun charme zien vertonen. Zij waren meestal zo
geverfd, dat ze koortsig en opgewonden leken. Het overvloedige rouge was hier en
daar met vier tot vijf kunstmatige, kleine zwarte fluwelen moedervlekken tot een
rafinesse opgevoerd, die aan de tere sèvrespoppen van porselein deed denken.
Sommigen wierpen hun armen bloot uit de wijde mouwen van kantwerk, hadden het
haar met een vlecht over de schedel gebonden en vertoonden ruim uitgesneden
décolletés. Anderen zaten in hun wespentailles geregen, droegen veel sieraden aan
oren en rond hals en waren met een kunstigheid gekapt, die elke vreemdeling verbaasd
deed staan. De edelen droegen borduursels van goudbloemen en brillanten op de
zware zijden stoffen. Goud en olijfgroen wisselden af met zalmrood en diep
ultramarijnblauw. De wandelcostumes waren vaak creaties van de bekendste
kunstenaars.
De mannen droegen de degen aan hun zij en de hoed onder de arm. Meestal,
wanneer zij zich even konden doen gelden, waren zij gestoken in het gegalonneerde
‘habit’. Zij droegen de haren op de rug, bijeen gebundeld in een zakje van zwarte
taffetas. Hun hoofd was meestal wit van de poeder. De gouden horlogekettingen
rammelden met allerhande siervoorwerpjes tegen de strak omspannen dijbenen en
zelfs de armzaligsten kleedden zich met blanke zijden kousen en opzichtig gegespte
lakschoenen. Het volk droeg het weggeworpen goed der rijken, maar het deed dit
met zoveel gratie en verdrong zich met evenveel gevoel van waardigheid op de druk
bezochtste wandelpleinen en in de parken, waar het in de late namiddaguren van de
zomermaanden elke dag Zondag leek.
De jonge lieden discuteerden en wedijverden in een oppervlakkig tentoonspreiden
van hun vooruitstrevendheid.
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De boekhandels werden druk bezocht. Vooral jongeren zag men er staan lezen maar
weinig kopen.
De kruitdamp was vèr van dit nerveuze, lachende, flirtende wereldhart, waar het
quartier Saint Martin niet eens wist wat er in het quartier du Roule geschiedde, waar
het ene stadsdeel de rijke tapisseriefabrieken plunderde, terwijl het andere zich met
de grappenmakers in het wandelpark amuseerde. Het Chanson veroverde de harten
van edelen en gepeupel en de dissonant werd nog gesmoord achter de schimmelmuren
van een stinkende stadsspleet. Hier en daar was een korte uitbarsting van de
volkswoede slechts een impulsief georganiseerde rooftocht om brood. Het was nog
maar een vuistslag in de ruimte, er vloeide nog voldoende wijn en sinds eeuwen was
het Parijse volk na het bitterste handgemeen elkaar om de hals gevallen om te schreien
en te dansen, want doodslag en carnaval volgden elkaar hier steeds als een eindeloos
alternatief op.
Boucher had het verwijfde bestaan der hogere klasse op geïdealiseerde wijze op
zijn doek in beeld gebracht. Jean-Honoré Fragonard, wiens werkplaats een
rendezvous-oord was van bevallige dames, edelen en zakenlieden, bracht het dan
ook nu niet verder dan een charmant penselen van wat de Gaité-Lyrique of het Théatre
Chantant op geestiger wijze voor het voetlicht bracht. Louis David kondigde een
nieuwe ernst aan. De jongeren zagen in hem het teken van een nieuwe tijd. Voor de
vreemdelingen was Parijs een Nachtstad geworden, want men had lantaarns langs
de rumoerige straten aangebracht. Wanneer alle andere steden ter wereld al diep in
slaap gedompeld waren, begon Parijs pas te dineren....
Het was dit Parijs, dat Jean-Paul ontdekte. Maar hij had geen tijd om zich te bemoeien
met de verlokkelijke genoegens, die de stad aan de vreemde bezoekers bood. In het
hotel de Londres had de duc de Languais een rijkelijk aangekleed appartement
gehuurd en de dag na hun aankomst waren zij naar de marquise de Laubespine
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gereden. Het was een kleine hooghartige vrouw met een zinnelijke mond, wier neef
een beroemd minister was. Zij had reeds vroeg een bewogen leven achter de rug. Nu
was zij echter ten prooi aan hoestbuien en zenuwaanvallen en alle vermaarde dokters,
die men had geraadpleegd, waren van mening dat zij door zwakte een ontstoken long
had gekregen. Pijnen in de borst en onder de schouderbladen hadden deze diagnose
bevestigd. Maar zelfs niet het algemeen geprezen heilmiddel in deze gevallen, de
bouillon van tuinslakken en kikvorsen, had op haar uitwerking gehad.
‘Ik heb nog nooit een mislukking gekend,’ had Marat verklaard aan de jonge
Languais. Mijn lange studies werden steeds met grote resultaten bekroond.
Toen hij Louise de Laubespine ontmoette, zag hij in haar een diep
gedesillusioneerde, ontevreden vrouw, wier geestelijke verveling in lichaamskwelling
was overgegaan. Zij was, na een bewogen leven aan het hof, uitgehuwd aan de
Marquis de Laubespine. Deze had niets beters weten te doen dan haar bruidsschat
op te fuiven en haar bijna al haar andere rijkdommen afhandig te maken om zijn
steeds groter wordende schulden te vereffenen.
Marat bezocht haar elke dag. Hij ontnam haar alle lekkernijen en gebood haar het
grijze brood te eten, dat haar knechten aan de paarden voerden. Hij gaf haar een
gefingeerde medicijn, die uit eenvoudig zoutwater bestond. Om haar zo nauwkeurig
mogelijk te controleren, kwam hij zelf bij haar het diner gebruiken. Zijn bezoeken
duurden langer dan een andere dokter zou hebben nodig geacht. Om alle kwelgeesten
van de zenuwachtige cliënte te verwijderen, bewerkstelligde hij de echtscheiding
tussen haar en de slechte, afwezige echtgenoot. Na vijf weken sprak iedereen over
een nieuwe dokter, die in korte tijd een ernstige longverzwering had genezen. Edelen
en rijken vroegen om zijn naam en adres.
Marat heeft zich in het vest der zo misprezen meesters gestoken. Hij wordt weer
hun vertrouweling, maar nu niet meer in zijn marskramerstoog. Zijn jabot is van de
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fijnste Italiaanse kant, zijn schoenen staan op hoge roodgelakte hakken. Zijn haren
zijn onberispelijk gepoederd en hij glimlacht en knikt en buigt als alle jonkers, die
in de antichambres vertoeven, om de gouddraad van hun eerzuchtige droom steeds
hogerop te weven. Hij heeft een naam verworven in de salons en een maîtresse, die
menig prins van den bloede hem benijden zou.
De jaren van voorspoed zijn aangebroken. Weldra zal hij het brevet dragen van
geneesheer, verbonden aan de lijfgarde van de graaf d'Artois. Hij is een der
poesjenellen geworden, die hij zelf in zijn ‘Ketenen van het Slavendom’ te Londen
venijnig beschreef als nobele niets-nutters, die onder hun geborduurde jassen weg
teren van eerzucht en een leven lang achter de gunsten der prinsen aanlopen... Maar
met twee-duizend ponden als salaris kon hij een onbezorgd bestaan leiden op een
aantrekkelijk appartement in de rue de Bourgogne. Hij smeekt zijn edelste cliënten
om zijn adelstand te erkennen, ‘zoals in Italië en Spanje’. Het nieuwe wapenschild
wordt boven de huisdeur met verguldsel aangebracht. Lakeien begeleiden de klanten
naar zijn studeervertrek. De prijzen stijgen. Eerst klagen de cliënten over de duurte.
Sommigen hebben vijf-en-dertig pond betaald voor een advies over hun lichamelijke
welstand. De mannen zijn verdeeld in hun oordeel over zijn kundigheid. Enkelen
beweren dat hij kwakzalvert. Brissot is een der eersten, die uitroept: ‘Het suikerwater
van dokter Marat doet in ieder geval geen schade, indien het niet baat’. En dan, als
een te snel opgebrande kaars dooft zijn roem. Hij verliest de Marquise de Laubespine.
Hij verliest zijn cliëntèle. Hij verliest zijn lakeien en zijn appartement. Hij stelt een
poging in het werk om de Koninklijke Academie voor zijn werk te interesseren. Hij
schrijft een verhandeling over Licht, Electriciteit en Warmte. Hij organiseert enkele
wetenschappelijke séances met het laatste geld, dat hij bezit. Hij poogt er uit te leggen,
dat de vondsten van Laplace, Monge, Cousin en Lavoisier feitelijk uit zijn brein
komen en eindigt tenslotte met de
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afkerige Academie ervan te beschuldigen, dat geen van haar leden in staat is om zelfs
maar een afdoende middel te vinden om de luizen van het volk te bestrijden.
Parijs heeft Marat ontgoocheld. Meer dan ooit verbitterd, vernederd en eenzaam
zwerft hij rond. Zonder zijn kanten jabots en zijn hoge gelakte molières is hij een
nietig, wanstaltig en lelijk mens. Meer dan ooit haat hij zijn minderwaardigheid. Hij
haat de macht der anderen. Hij zoekt de somberste en armzaligste kroegen van de
faubourg du Roule en Saint-Antoine. Het gemor der paupers blijft zijn enig lichtpunt.
Zijn zieke lever knaagt aan die laatste hoop. Zijn ogen vallen dieper en dieper in hun
donkere kassen. Hij verafschuwt de menigte. Hij, die weet hoe men haar moet vangen.
Hoe men imbecielen tot aanvoerders maakt en helden tot slaafs kuddevee. Waar
mensen zich ophopen, vlucht hij weg, waar gezongen wordt, is het hem alsof hij door
een lauwe misselijkheid wordt aangegrepen.
Op een avond loopt hij ineengedoken over de Pont-Neuf. Het zwarte Seinewater
slaat er driftig tegen de stompe peilers. Het is een stormig najaarsweer. De wijnoogsten
zijn gevierd. Het sap loopt uit de sponnen en in de drinkgelagen grijpen de handen
der beschonkenen om de lendenen der uitgelaten deernen. De dorst van Marat is veel
matelozer. Het wildste water, dat reeds zoveel namelozen heeft meegevoerd in zijn
duistere vaart, kan die dorst niet lessen. In zijn eenzame gang botst hij tegen een
hoge gestalte, die over de stenen rand gebogen staat. Een jonge man richt zich op.
In zijn ogen ligt nog de naschijn van een afschuwelijke wanhoop. De desolaatheid
van dit jonge gelaat, dat misschien de eerste liefdespijn heeft ervaren, staat een
ogenblik afwezig en strak in de duisternis als een bleke vlek, waarvan de détails
langzaam duidelijk worden. Het schiet in een lach, want het meent een ogenblik
iemand herkend te hebben achter het masker van een verwrongen narrenkop. Een
ogenblik slechts, want de passen versnellen zich in de richting van het Palais Royal.
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Tweede deel
De onzichtbare
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I
Sedert 1709 had men in Parijs niet meer zulk een ongenadige koude gekend als in
deze wintermaanden van het jaar 1789, dat zojuist begonnen was. Men zei, dat de
zomer de weiden had verschroeid, dat het vee geen voedsel meer vond en dat de
overstromingen in het najaar door de onophoudelijke regens de laatste oogst hadden
weggespoeld. In de provincie werd geroofd en geplunderd. Alle rampen schenen
boven Frankrijk samen te drommen en aan zijn grenzen zagen de vijanden met een
opgewekt hart toe hoe het machtige rijk van de Zonnekoning aan zijn eigen verrotting
ten onder ging. In de hoofdstad had het volk reeds herhaalde malen de rijtuigen der
aristocraten aangevallen. De Derde Stand vocht tegen de adel in de Generale Staten,
voor de afschaffing der feodale privileges. Het landvolk roerde zich. De lage clergé,
die de armoede van het volk kende, steunde deze aanspraken. Priesters en idealisten
werden naar de gevangenissen gesleurd en in Parijs kwam het tot onlusten, waarbij
soldaten van de Nationale Garde geweigerd hadden op het gepeupel te schieten.
En boven dit alles trok de winter zijn onbewolkt uitspansel en joeg onbarmhartig
zijn vrieswind door de raamloze krotten der verpauperde stadsdelen.
Niet ver van de Quai de Grenelle, waar een miserabel labyrinth van
bouwvalligheden vol ongedierte en ratten door een ondergrondse geul zijn vuilnis
in het Seinewater uitbraakte, daalde op een morgen een kind, in zijn grijze flarden,
langs de stenen trappen af tot op de smalle kade. Zijn voeten, waren gehuld in het
vilt van een oud soldatenvest. De vodden zaten tot aan zijn knieën met strokoord
rond de benen gewikkeld. Er was die morgen niemand bij het water. Het stampte
even met zijn rechtervoet op de
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dikke ijsschollen, die blauw en zwart dooraderd als een uitlopend bordes rond het
hoge rioolgat zaten. Het wierp snel een schichtige blik naar boven en liep toen
voorzichtig tot midden op het ijsdek. Men had daar de kop van een herdershond
geworpen. Met troebele ogen en een kleine magere hand voor de klapperende mond
keek het meisje er een ogenblik naar.
Verschrikt, alsof het iets vreselijks had aanschouwd, liep het met ingehouden adem
snel terug, de trap op en de smalle steeg in, waar het vroege fluiten van de wind
doorheen blies als door een pijp. Het was haar hond.
De steeg van de koordendraaiers had besloten om het dier te slachten en het over
vier gezinnen te verdelen. Het was een der laatste, die er met holle flanken had lopen
rondsnuffelen, nu zelfs de ratten in de bevroren watergeulen krepeerden. Er bleef de
mensen uit deze buurten maar weinig. Hoogstens de luizen, die zich
vermenigvuldigden in het ongewassen lijfgoed. Want ook het water was schaars. De
jongens, die het op warmere dagen in houten emmers langs de deur verkochten,
waren van de straten verdwenen. De jongsten werden trouwens weer telkens door
de nieuwe eisen der landsverdediging opgeslokt. De luis en de kakkerlak bleken
onvernietigbaar en hadden evenveel honger als de mensen zelf, die met de moed der
wanhoop inde vuilnis-belten van hun bestaan dabberden om een uitweg te zoeken.
Soms wierpen zij zich als krakende raven op een prooi, zoals in Saint Denis, waar
een hele straat, plotseling als door één collectieve impuls voortgestoten, zich op het
schitterend gespan wierp van een vermaarde duchesse, die in de kathedraal de
koningsgraven bezocht. Het gepeupel sneed de prachtige volbloedpaarden levend in
stukken en stoof als roofdieren uit elkaar met de warme, druipende stukken vlees,
ieder naar zijn eigen hol terug. Het feit woei als een blad naar de overzijde van de
bevrozen rivier en wakkerde er de stoutmoedigheid aan van de plunderaars. Velen
trokken naar de bossen van Vincennes en Boulogne. Kochten er met drank de wachten
der Nationa-
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le Garde om en stroopten er het wild, dat rondom de stad voor de jaarlijkse jachtpartij
van Lodewijk werd gereserveerd. Reeds jaren lang vrat dit wild rondom Parijs de
oogst op. Men zag ze met honderden: de hazen, konijnen, fazanten, patrijzen.
In die steeg waar men de hond geslacht had en het meisje zat te schreien, kwam
nu een boer, die naar alcohol rook. Hij was wel haveloos gekleed, maar zijn laarzen
waren van leer en zijn wangen stonden rond en rood boven zijn geweldige knevel.
Hij had zijn kar op de kade laten staan, omdat die vol geladen was met stro. Hij kon
langs de gordijnloze vensters naar binnenkijken en bemerkte dat de meeste glasruitjes
verdwenen waren. Sommige vensters waren afgedekt met een oude bedsprei, waaruit
paardenhaar of andere pluizige rommel stak. Hij zag het kind, dat hem in een donkere
huisgang met beschreide ogen stond te beturen. Hij spuugde naast zich op de kasseien
en dacht: Bah, wat een bedelaarsbende. Het is overal hetzelfde, zodra je in de buik
van deze stad kijkt, van Roule tot faubourg Montmartre en van de Arena tot het
Luxembourg. Hij draaide zich weer om en vroeg aan het kind: ‘Woont hier ook
ergens de sigarenroller Crispain?’
Het meisje holde weg in de duisternis. Hij stak zijn kop in de deuropening; het
stonk er naar schimmel en uitwerpselen. Maar er kwam een man, die hij al van ver
hoorde springen met behulp van een stok. Hij droeg het vest van een lakei, waarvan
de koperen knopen waren afgesneden, en had een onverzorgde baard op zijn kaken
staan.
‘Wie moet je hebben?’ vroeg deze bewoner bijna argwanend.
‘Crispain’, bulderde de boer.
De andere bleek verbaasd over het prachtige paar laarzen van de vreemdeling,
maar hij wenkte hem nu om te volgen. Toen zij in de achterkamer kwamen, waar de
bezoeker wennen moest aan de duisternis, wierp iedereen eerst een blik op zijn
kleding. Een man met een
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zangerige stem vroeg hem opgewekt of hij van Villers-Cotteret kwam en er ontspon
zich snel een gemoedelijk gesprek.
Even later werden uit de hooikar enkele wapens geladen. En elkeen, die aan de
bijeenkomst had deelgenomen, ontving een goudstuk van zes ponden. Het was niet
de enige buurt waar dit geschiedde. Enkele weken later had in de Faubourg Saint
Antoine een bloedig oproer plaats en de hofadel fluisterde, dat Lodewijk's neef, de
Hertog van Orleans, deze provocatie tegen Versailles op touw had gezet. De vreemdste
geruchten waren sedert die dag niet meer van de lucht.
In het pastelzachte blauw van de hemel boven het Ile de France komen de
roomkleurige wolken als grote zeilschepen en boden van de lente varen. De knoppen
der kastanjelaars springen open rondom de oude Cité. De avonden langs de
wandelpaden aan de rand van de Concorde geuren naar bloeiende linde. De
winkelkiosken van de Carroussel gaan open en het leven springt op in plantsoenen
en pleinen, alsof alle onheil van een woeste winter uit het hart der stedelingen wordt
weggevaagd door de eerste tonen van het muziekkorps der Nationale Garde op de
Champs Elysees, waar de bevalligen hun heupen wiegen onder het frou-frou van hun
gedrappeerde taffetas. Parijs ademt weer. Parijs lacht weer en van uit de open
limousines waait de parfum der weelde weer over de straat. Ook in de kleine rue des
Cordeliers, waar de modderige beek doorheen loopt en de oude uitstalkasten van de
winkels boven de stoffige straat uitsteken, herademt het binnenleven van Parijs. De
zakenmensjes lopen er heen en weer. Sommigen dragen hun waren in een hoge,
halfronde korf op de rug, anderen hebben hun spullen in een zware zak aan de flank
van hun muilezel hangen.
Af en toe rijdt een ruiter dwars door een plas lenteregen en werpt de op de grond
rollende kinderen vol modder. Het is vanuit de rue des Cordeliers dat in de avonduren
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enkele knapen naar de stad stuiven. Op de straathoeken fluiten zij op hun vingers en
schreeuwen: Lisez! Lisez la volonté de tout le peuple dans le Publiciste Parisien!
Achetez, Lisez, Diffusez le Publiciste Parisien. Rijken en armen hebben hun
nieuwsgierigheid verloren voor de fantastische verhalen over nieuwe uitvindingen.
Het publiek achtte de ballonvliegers boven de stad niets belangrijker dan
kermisacrobaten. Er geschieden andere dingen.
Mirabeau heeft het hoofd geboden aan de feodale meesters. Wanneer hij spreekt
in de Generale Staten, wordt men er koud van tot onder de haarwortels, of men nu
in blanke of zwarte toga zetelt.
Wat er precies gebeurt, beseft het volk niet. Maar 's avonds kunnen ze voor een
stuiver naar het papier grijpen, dat hen van de strijd op leven en dood op de hoogte
houdt.
Ergens achter de schurftige gevel van de Cordeliersstraat weggedoken, zit van de
morgen tot de avond, een kleine, duistere gestalte boven zijn teksten gebogen. Zijn
ongeduld dringt hem elke dag tot stoutmoediger aanvallen.
‘Volk, dat aan alle tyrannen het hoofd heeft geboden, neem uw rechten, indien het
moet met geweld!’
‘Het land, dat uw vaders bewerkten en drenkten met hun zweet, hoort aan U!
Waarom nog verder werken als slaven voor het genoegen van een klasse, die u met
terreur aan zich onderworpen houdt.’ ‘Elke autoriteit, die zich verzet tegen de
volkssouvereiniteit, welke de grootste onzer denkers Jean Jacques Rousseau heeft
geprofeteerd, moet als tyrannie uit de samenleving weggedrukt worden.’ ‘De
volksvertegenwoordigers? Waar zijn zij!? Onze regering moet een volksregering
zijn!’
‘Wij zullen schandalen openbaren’, schrijft hij een andere keer, ‘en wij zullen zelfs
de terroristische maatregelen van de hofkliek trotseren. Het volk is met ons. Het volk
zal rechtbanken oprichten en hen terechtstellen,
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die hun honger en hun armoede in de hand werken.’ ‘Er is maar één manier om de
Staat te redden, dat is, aan elke burger de vrijheid schenken om iedere corruptie te
ontmantelen vanaf de eenvoudigste klerk tot de hoogste staatsminister!... en indien
dit onvoldoende blijken zou, laten wij ons dan op straten en pleinen verzamelen!’
De volksvertegenwoordigers van de Derde Stand hadden inmiddels hun Assemblee
Nationale uitgeroepen. De Koning riposteerde en verbood hun de toegang tot de
vergadering. Zij begaven zich naar het Jeu de Paume en zwoeren er samen te blijven.
Het hof bereidde echter een ontbinding van de Assemblee Nationale voor, desnoods
met behulp van het leger. Duizenden berichten deden de ronde. Arrestaties. Onlusten.
Mirabeau eiste een onderhoud tussen de vertegenwoordiging en de Koning. Lodewijk
weigerde. De vertegenwoordiging zwoer nochtans trouw aan de vorst....
Maar Marat bezwoer in zijn blad het volk ‘met het sinistere spel der heersers korte
metten te maken.’
Als een bliksemslag uit het azuurblauwe uitspansel valt dan plotseling de eerste
collectieve uiting der burgerij. Zij maakt zich meester van het Parijse gemeentehuis
en de bevelvoerende macht. Zij organiseert haar civiele militie. De veertiende Juli
breekt met een zachte gouden nevel open boven de Notre Dame en boven de sierlijke
cornichen van het Louvrepaleis. De stad is rumoerig. Er is volk op de been. Er ratelen
karren met een geluid van ijzer. Wordt er geschoten?!
Er komt een man hijgend bij de kazerne van het Chatelet aanrennen. De wachten
zetten hem argwanend tegen de muur.
‘De Bastille! De Bastille,’ roept hij hees... ‘Het gepeupel bestormt de Bastille!’
Er is onmiddellijk een zenuwachtig geloop heen en weer. Er klinken bevelen. Op
zijn zwarte vos komt de jonge commandant over het binnenplein aanstuiven in een
roestige wolk van stof.
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‘De Bastille!’ herhalen de verbaasde stemmen.
Zijn gelaat blijft kalm als onberoerd water.
‘Twee mortieren,’ beveelt hij.
‘Het volk heeft de mortieren der stad, kapitein,...’ lispelt de man...
Tien minuten later overschouwt hij een huilende en krijsende menigte. Hij brengt
een stuk in stelling. Het schot buldert over het plein en weerkaatst door de Rue Saint
Antoine en al de kleine stegen rondom. Rook hangt als een nevel tussen het volk en
de zon. De Bastille-poort valt. Zij verplettert een belegeraar.
‘Bloed!’ huilt de menigte.
Een wilde verbijstering slaat achter de ogen van de jonge duc de Languais. Hij
rukt de gouden galons van zijn uniform!, dringt zijn paard de sporen in de flanken
en schreeuwt: ‘A nous la Bastille!’ ‘Aan ons de Bastille.’
‘Aan ons de Bastille,’ krijst het van alle kanten!
Een kleurloze, zwetende, levende stroom dringt langs de oude wallen het poortgat
binnen. Tot ver achter de rue des Tournelles en het Arsenaal. Als een vuur, waarover
plotseling een wilde stormwind is gaan blazen, loopt het bericht door de straten, die
zich wijd-uit als duizenden nerven verspreiden.
Vlak achter het gemeentehuis, in de smalle straat der houtdraaiers, roept een knaap
op een ezel tot een vrouw, die haar hoofd uit een raam van de eerste verdieping steekt,
terwijl ze haar handen droogt aan haar voorschoot: ‘Het is gedaan met de tyrannen!
De gemeenteraad heeft de deur van de Bastille opengeworpen...’ Maar hij zwijgt,
want om de straathoek komt een waanzinnig krijsende bende aanzetten in optocht.
Even nog hoort hij het angstgegil van de vrouw, dat door het geweld wordt overstemd.
Zij trekken voorbij, voorafgegaan door twee hoge lansen, waarop de verminkte
koppen prijken van gouverneur Launay en Flesselles. De handen der lansdragers
zitten onder een korst van bloed!
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II
De Jodin zat met haar magere, perkamentgele benen hoog tegen haar buik
opgetrokken. Knokige knieën stonden in haar laaghangende borsten gedrukt. Langs
haar ontvleesde dijbenen zag men in de schaduwen van haar vuil ondergoed. Het
bedje, waarop zij heen en weer te wiegelen zat, maakte zijn rhythmisch piepend
geluid. Dit schonk aan haar vreemde omgeving iets schrils. Op haar gelaat, dat bijna
onbeweeglijk bleef, lag een gemengde uitdrukking van ascese en zinnelijkheid. Het
had zijn verfijning bewaard, boven de scherpe schouderknoken en de ingevallen,
halfnaakte boezem. Het haar ontsprong grijskleurig aan de slapen, maar het viel nog
zwaar en inktzwart neer op de rug. Een blik op haar lichaam werkte afstotend. De
verbrijzelde schoonheid had iets huiveringwekkends en herinnerde aan het uitgeteerde
bekken van een straathond. Zij stond in hoog aanzien onder de ‘filles du palais-royal’,
zij was als een zachtzinnige, oudere zuster voor deze ‘publieke dames’, die voor een
paar goudstukken vreemdelingen, edelen en nieuwe rijken de waan van een
kortstondige liefdes-idylle schonken.
Ook de minst bedeelden, die niet op de eerste etage woonden, langs de tuin, in
weelderig versierde vertrekken; ook zij die niet in kostbare toile haar minnaars
ontvingen en bediend werden door een kamermeisje, kwamen bij haar te rade.
De Jodin Carmen Nikocha zelf had menigmaal gedeeld in de laatste roes der
vereenzaamden. Zij had uit het levensoverschot meewarigheid en barmhartigheid
gewonnen voor de ontgoochelden. Haar trouwste vriend was een zwarte raaf en haar
stem, die ééns de tederste versregels gefluisterd had van Louise Labé, Berthelot,
Theophile de Viau of Sieur d'Alibray, was nu eentonig
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geworden en prevelde nog slechts de regels uit het boek Job.
Tegen de vuile wand van haar slaapvertrek hing tussen twee verscheurde gordijnen
een schilderij, dat van de zoldering tot de vloer reikte. Het hing een beetje naar voren
gebogen om plaats te hebben en tegen de houten lijst stond een stok, waarmee zij de
sterren aanwees, die in velerlei verhoudingen en figuren op het doek waren
aangebracht. Soms deed zij plechtig deze geschilderde nachthemel dicht, wanneer
er personen tot haar vertrek doordrongen, die de gewijde wetenschap van het
sterrenlezen profaneerden en er om spotten.
Er kwam op die late zomermorgen snel een man de vermolmde trap oplopen. Het
was niet de eerste maal dat hij er verscheen. Maar hij had een nieuwe reden om haar
raad in te winnen; hij had immers, enige dagen geleden de naam van zijn dagblad
veranderd. De omstandigheden hadden hem daartoe doen besluiten. ‘Le Publiciste
Parisien’ was een nietszeggende titel geworden. Hij had een slagwoord nodig, een
felle vlag, een oproep. Van uit de Cordeliersstraat stoven nu de loopjongens in de
avonduren uit, op het tijdstip dat de fabriek van Oreilles in de faubourg St. Antoine
leegliep en de werkplaatsen der lakenwevers en der leerbewerkers sloten; op het
ogenblik dat de straat vol liep en iedereen nieuwsgierig greep naar het papier om te
vernemen hoe stap voor stap de Nationale Vergadering de adel terugsloeg. De felle
bewogen aanklachten van Mirabeau. De ontmaskeringen van Brissot en Danton. De
geestdriftige volksverdediging van Desmoulins en de nuchtere, nauwkeurige en vaak
vervelende uiteenzettingen van Robespierre. Maar door alles heen klonk die andere
stem van een toornige, venijnige, meeslepende, onzichtbare volksmenner, die als
een zweepslag klonk voor de vreesachtigen! Vanuit het miserabele ingewand van
Parijs raakte die stem de opgekropte rancunes van de minstbedeelden der
maatschappij. Daarom riepen de kleine krantenjongens nu door het rumoer van deze
avond-
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stad: ‘Achetez, lisez, diffusez l'Ami du Peuple... Achetez..., lisez..., diff...’
Nog nooit had een stem ‘Le Peuple’ geroepen. Nog nooit had dit toverwoord
zoveel instincten en gevoelens gewekt onder de sterren.
De magere jodin hield deze sterren op haar kaart gevangen. Zij staarde er naar met
haar waterachtige blik, terwijl zij heen en weer wiegde en wachtte op wat Marat haar
vragen zou. Zij vermoedde het. Maar hij scheen een ogenblik te wachten, totdat het
piepen van de bedsponde zou ophouden. Het irriteerde hem. In zulke ogenblikken
maakte een krampachtig gevoel rond de maagstreek hem brakerig. Hij verweerde
zich daartegen. Hij wierp een blik uit het lage venster. Onder op het binnenpleintje
viel een plas licht op een viertal jonge knapen, die er in een hoek de resten van een
weggeworpen, rotte druiventros onder elkaar verdeelden. Hij trok zijn blik snel weg
van dit tafereel. Marat was een bewoner van de duisternis geworden sedert hij het
volk van Parijs, elke dag weer opnieuw, met een duivelse hardnekkigheid de intiemste
schandalen openbaarde van hen, die hij uit de weg wenste te ruimen. Vanuit zijn
keldervenster leek hem alle vreugde een verraad aan de nood van het gepeupel.
Vanuit het luchtloze, onderaardse hol, waar hij dag en nacht te schrijven zat, leek de
dood hem de enige formule, die tot de volksverbeelding doordrong. De conclusie
van elke aanval, van elke beschuldiging, van elke ontmaskering was steeds dezelfde
eis: De dood!
Hij stond hier als een bleke schim van zijn heftig woord. Hij begon met een somber
gebaar van zijn hoofd in de richting van de sterren:
‘Hoe staat het met Lodewijk? Wed je nog op zijn hoofd of niet...?’
‘Wat in de hemellichamen geschreven staat...’, zuchtte ze met een bijna
onverschillig stemgeluid.
‘Bailly heeft hem met de sleutels van Parijs de revolutie van het volk weer in
handen gelegd... Het leek
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grote verzoendag, iedereen kuste zijn buur, danste en liep naar de kerken om daar
het Te Deum te zingen.’
‘Hij heeft de stad verlaten met de cocarde op zijn hoed...’, onderbrak ze hem met
dezelfde dorre keel... ‘Wanneer vorsten aan het spel der narren meedoen, zullen ze
ook met de waanzin der narren rekening moeten houden.’
‘En Orleans?’
Zij schokschouderde onverschillig.
‘Een prins van den bloede of een vrije burger?’
‘De hoogmoed is in allen,’ lispelde ze listig met spottende oogjes.
‘Ze scherpen de bijl...’, zei Marat.
‘Toen de kamerdokter van Lodewijk eens uitriep in de antichambres te Versailles:
“Ah! voor een kleine onjuistheid zou Hij mij naar de Bastille kunnen zenden”,
antwoordde de kamerdame de Budeaux hem: “Mijnheer!... Lodewijk de Zestiende
is daarvoor veel te goed!” Hierop nu steunt in deze woelige dagen van duistere driften
het Franse koningschap... Hij is te goed!... Ik zeg u, dat het volk niet met goedheid
wenst geregeerd te worden...’
‘Zijn voorgangers waren misdadige absolutisten...’, wierp Marat tegen.
Zij trok weer misprijzend de schouders op.
Marat zat daar in zijn zonderlinge kledij, waarom de bewoners uit zijn straat hem
voor een excentriek persoon versleten. De kinderen wierpen naar hem met de
uitwerpselen der paarden. Zelfs de andere journalisten noemden hem spottend de
‘Goddelijke’. Soms zag men hem met zijn naakte, behaarde borst in een opengesneden
schapenpels lopen, dan weer droeg hij een wit satijnen vest met een gesteven
opstaande kraag, bijeengebonden met een grote rode strik. De jodin keek hem nu
met half toegeknepen oogschelpen, als uit de verte aan.
‘Was Marat bij de Bastille...?’ vroeg ze met verachting... Hij voelde het zweet dat
op zijn voorhoofd parelde.
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‘Marat spoort aan tot doodslag,’ vervolgde ze. ‘Eerst raast nijd en spijt in zijn hart,
dat zijn naam niet beroemd geworden is in de Bastille, zoals die van Voltaire, Diderot,
Marmontel, Beaumarchais en vele anderen. Later berouwt hij het, dat hij de moed
niet had om de Bastille te bestormen; aan de onnozele dwepers poogt hij te vertellen,
dat hij alleen op de Pont-Neuf een troep huzaren tot stilstand bracht! Demagoog!’
riep ze met haar schorre gespleten stem. Beiden zwegen. Toen begon het schommelen
weer, van het oude uitgeputte lijf en het piepen van de bedrand.
Hij sloop terug naar zijn kelder. En met het geweld der eentonigheid deed hij in
zijn krant de koppen vallen. 's Nachts schreef hij. 's Morgens schreef hij. 's Middags
schreef hij. 's Avonds schreef hij. Onophoudelijk als een klokkeluider, die het koord
niet meer uit handen geeft. Het koord van de doodsklok. Het alarm van zijn eigen
niet meer te stuiten ongeduld, van zijn eigen onuitblusselijk vuur.
Sedert de val van de Bastille bespringt hem de vrees, dat het volk nu verzadigd
zal zijn, evenals die anderen zich voeden met de hoop, dat het verdere verloop der
omwenteling van vredige aard zal wezen. Hij waarschuwt het volksinstinct, dat het
verraad reeds schuilt in hen, die een compromis zoeken tussen een
volksvertegenwoordiging en een gerehabiliteerde monarchie. ‘Er is geen zekerheid,’
hamert hij elke dag, ‘wanneer het volk niet zijn eigen bestuur en zijn eigen rechter
is!’
Hij zaait het onkruid van wantrouwen. Hij voedt het. Hij wil geen pacifistische
oorlog.
Hij wordt echter op zijn beurt aangeklaagd. Met gevijnsde verontwaardiging schrijft
hij: ‘Mijn openhartigheid en mijn felheid van woord zijn slechts een weerklank van
de volkswil.’ Hij bepleit met toorn de vrijheid der pers, nu de feodale wetten zijn
afgeschaft..
‘Pas op’, waarschuwt hij, ‘de heren geven hun privileges prijs om ze op sluwe
wijze weer een voor een te heroveren. Een eerste vereiste daarvoor is het muil-
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korven van de pers. Hij weet, dat zijn stem een enorme weerklank verkregen heeft.
Soms als hij bepaalde burgers er van beschuldigd heeft in het geheim voor de partij
van de adel te werken, en beweert dat deze verwijderd dienen te worden als
besmettelijke ziekten, gebeurt het dat anonieme krachten toeslaan. Plundering en
doodslag zijn een dagelijkse gebeurtenis geworden! Hij gaat zo ver dat hij een
commissie eist van onomkoopbare personen, die het gemeente-comité zal onderzoeken
op zijn burgerlijke deugden. Een felle aanval op Sieur d'Argis ontketent deze nieuwe
furie en opent publiekelijk de weg voor de ‘aanbrenger’, die het verraad der buren
tot voornaamste staatsdeugd gekozen heeft. Ironie en spotzucht hebben het hart
gewonnen van de politieke tekenaars, die hun prenten uitstallen in de rue Saint
Jacques. De Assemblee, die nu dagelijks vergadert, kan er haar portretten zien
wisselen. Het meest vernederend natuurlijk zijn de caricaturen van de hardnekkige
aristocraten als Cazales en Abbé Maury, maar de leiders van het compromis, die nog
dromen van een populaire democratie worden er ook reeds schaamteloos in hun hemd
gezet. Bailly, Lafayette, Talleyrand, Barnave, terwijl Mirabeau, de pokdalige Samson
met zijn enorme gekrulde haartooi, als een eenzame arend reeds het eerste
ministerschap van een democratische monarchie onder de snavel houdt. Links van
hem wachten de schuleisers en de ‘lichtzinnige meisjes’... Maar reeds komt de kleine,
starre advocaat van Arras, Robespierre, naar voren, die de extreemste groep der
democraten vertegenwoordigt met zijn collega's, Buzot en Petion. Zij houden de
republikeinse vlag nog voorlopig verborgen achter de slippen van hun officieel
Assemblee-habijt. Overal in Parijs wordt nu hevig gedebatteerd. Er vormen zich
clubs die elk de kern zijn van de groeiende partijen. De Cordeliers, de Montagnards,
de Girondijnen, de Jacobijnen. In deze laatste verzamelen zich de republikeinse
krachten. De Cordeliers hebben de grootste populariteit en zijn voorlopig het hevigst
in hun aanvallen. Camille
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Desmoulins en Hébert zijn de vurigsten. Marat volgt en steunt hen en deelt met zijn
‘Ami du Peuple’ in hun weerklank bij het volk. Hij heeft die nieuwe macht gevormd,
die een onverbiddelijk Coram Populo geworden is. Een macht boven de staatsmacht.
Een dreigende vangarm voor allen, die tussen de kamraderen van de politieke machine
verzeild geraken. Zij is de dochter der Revolutie. Het prostitutie-apparaat der
Democratie! De Pers. Marat is de brandende olie van haar steeds wijder uitvloeiend
vuur! Zij is het, die de pluimen afrukt van de steek. Zij is het, die privileges
omverhaalt. Zij is het, die verouderde tractaten verscheurt, die kanonnen onbruikbaar
maakt, tronen omverkantelt en de massa's als één kudde in beweging zet. Zij is het,
die nooit redeneren moet, doch steeds weer op de verbeelding der imbecielen hamert
en de intelligentie der individualisten afslijpt en afstompt. Als een zwerm insecten
vliegt zij elke dag uit om met de microob der verwarring en der ontmaskering de
menigte te bombarderen. Zij is de ware triomf der Revolutie. Zelfs de conservatieven
hebben dit begrepen. Achetez - Lisez - Diffusez!
De stemmen der krantenjongens vermenigvuldigen zich. Fladderen als een school
kleine grijze vogels tegen het goud, dat de avondzon over koepels en torens weeft
met een oneindig heimwee.
‘Les Actes’ van de monarchisten. ‘Les Révolutions’ van Desmoulins. ‘Le Patriote
Français’ van Brissot. ‘Le Courrier’ van Mirabeau... Maar als een schetterende
trompet boven allen uit ‘l'Ami du Peuple’ van Marat.
De kleine marskramer kent de kudde. Hij heeft nu haar ware kiespijn begrepen!
Hij heeft het heilmiddel ontdekt!
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III
Op een late Septemberavond poederde Marat zijn vettige haarvlecht. Hij bekeek
boven zijn sobere toilettafel met aandacht in het spiegelvlak de gezwollen, branderige
oogranden. Hij had de laatste maanden, sedert de val van de Bastille, slechts weinige
uren van de nacht geslapen.
Deze middag had Camille Desmoulins hem een bezoek gebracht. Deze jeugdige
advocaat uit Picardië, die meer voor zijn genoegen, dan uit politieke neigingen in
Parijs was blijven hangen, was een der handigste redenaars van het ogenblik. Hij
had misschien niet het orgaan en het intellect van Mirabeau, nog minder de
improvisatiekracht van Danton, maar zijn geestige spot en zijn gebrek aan ernst
waren in die dagen onder de burgers zeer getapt. Hij had met Mirabeau zijn tederheid
gemeen voor de ‘minnaressen’ van het Palais Royal*) waar Bacchante meer aftrek
vond dan welke vernuftige dames ook, die overal in Parijs hun litteraire salons hielden.
Desmoulins had feitelijk niets dan verachting voor de brutale daemagogie van
Marat. In zijn pamflet ‘Le Discours de la Lanterne’, dat alle politieke clubs in
opschudding had gebracht, had hij feitelijk hetzelfde beoogd als Marat. Maar het
was oneindig veel scherpzinniger. Het was een vonk in het hart der revolutionnaire
élite. Marat schold voor de wijven der hallen, de loopjongens en de staalgieters.
Toen Desmoulins eens tot Marat's redactievertrek doorgedrongen was, zei hij: ‘Ik
kom in de schaduw wan-

*) Het Palais-Royal betekent niet het Koninklijk Paleis doch wel het stadsdeel, niet ver van het
Louvre, waar de beroemde lichtekooien hun appartementen hielden.
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delen van een enorme zwarte vlerk.’ Marat antwoordde listig: ‘Nadat gij uw
lantaarnpaal in de zon hebt geplant!?’
‘Gij zijt als het gericht van het laatste oordeel,’ lachte Desmoulins. Hoeveel
stropwaardigen hebt gij nog in reserve, opdat mijn lantaarns niet leeg blijven?’
Zo verscholen zij elkanders waardering achter enkele hoffelijkheden. Desmoulins
nodigde de leider van l'Ami du Peuple uit op een banket, dat ter ere van de
revolutionnaire pers werd aangeboden door Mirabeau. Het zou gehouden worden in
een der amusementshuizen van het Palais-Royal.
De jonge advocaat had met een lichte twinkeling in zijn ogen er aan toegevoegd:
‘Marat en Desmoulins zijn de enige republikeinen onder het gezelschap. Niet alle
patriotten zijn er van overtuigd, dat de monarchie dient weggevaagd...’
Iedereen wist, dat Lodewijk de revolutionaire ‘Rechten van de mens’ zou weigeren
te tekenen. Hetzij omdat zijn religieuze raadgevers hem voet bij stuk deden houden,
hetzij dat Marie-Antoinette door haar relatie met het Oostenrijkse hof en de hoge
adel, die nu meer en meer naar het buitenland uitweek, de buitenlandse vijand
vertolkte. Intussen verzamelde het hof zijn troepen rondom Parijs en Versailles. Het
regiment der Vlamingen legerde rondom het Koningsverblijf zelf. In Versailles
vergaderden tevens koortsachtig de volksvertegenwoordigers. De redenaars verlieten
de spreektribune niet meer. Mirabeau, Duport en Robespierre beschuldigen nu in het
openbaar de Koningin!... Boven de Franse hoofdstad trekken de dreigende wolken
samen van een ontij, dat iedereen met nieuwsgierigheid en tegelijk met vrees vervult.
Twijfel en Ongeduld beheersen het gemoed van hen, die te beslissen hebben. Tussen
het volksverlangen en de wil van de hardnekkige trawanten van het ancien-regime
wordt het weke hart van Lodewijk de Zestiende heen en weer geslingerd. De Hertog
van Orleans wacht op een uitbarsting. Bij een volksoploop heeft men

Robert Franquinet, Marat, de marskramer

75
zijn borstbeeld in triomf door de stad gedragen; later wordt het echter met even veel
furie in scherven gesmeten.
Bij de grote deerne Bacchante kwam die avond het merkwaardige heterogeen
gezelschap der volksmenners voor het eerst samen. Bacchante's kookmeid was om
haar kunde minstens even vermaard als de kok van Polignac. Prinsen van het
koninkrijk hadden in deze vertrekken haar smaak geprezen. Monseigneur de Larmigny
had voor haar op een zilveren haarkam deze regel uit het Hooglied laten graveren:
‘Onder uw tong zijn melk en honing!’
Bacchante was rijk. Haar bevalligheid had haar fortuinen in de schoot geworpen
en haar keukenmeid Isabelle liet geen liefde, noch uit hartstocht, noch uit diplomatie
voorbijgaan zonder aan de herinnering een zoet gehemelte te verschaffen...
Bacchante neuriede vaak vóór een festijn, waaraan voorname lieden zouden
deelnemen, het oude deuntje: ‘Si le roi savait ça, Isabelle...’
Om tien uur trok Isabelle de keuken in en ze bleef er met een hoofd, rood als een
kardinaalskleed, totdat de laatste druppel olie of de laatste steek boter zijn effect had
bereikt.
De nood was tot in de appartementen van Bacchante nog niet doorgedrongen. De
karossen, die er stilhielden, voerden niet zelden de kostbaarste spijzen aan. De verse
salade werd haar elke dag uit een kleine groentetuin van Saint-Cloud gebracht.
Vandaag stonden de frisse groenten, in bronwater gekoeld, met olijfolie en wijnazijn
bepareld op de dis van blank damast. Het was een schouwspel om het oog van Chardin
tot vervoering te brengen. Daartussen lagen de koraalrode kreeften opengebroken
met het wit van hun vlees te pralen, een geschenk, waarmede Danton zijn gastvrouw
verwende. Het was een warme nazomer en een dag om deze koele spijzen eer aan
te doen. Er was wit brood. De fijnproevers bestreken het met gekorven knoflook en
stopten er af en toe een
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gezouten olijf doorheen. Het wekte de eetlust op en dat was ook nodig, want in de
keuken stond een ketel, half met water half met wijn gevuld. Daar had Isabelle een
handvol witte tuin-uien ingedaan en er peterselie aan toegevoegd met een takje tijm,
enkele laurierbladeren en een portie champignons, welke ze in rondellen had gesneden.
Inmiddels stonden de karpers in vuurvaste schotels in de oven. Ze waren van onder
en van boven met boter besmeerd en kleurden donker-goud als verweerde dukaten.
Na enige tijd begoot Isabelle de vissen af en toe met het geurige gekruide nat en liet
ze zachtjes staan pruttelen. Na de salade werden ze binnengedragen op het
zachtblauwe porcelein van Sèvres met ajour-gesneden zilveren onderschotels. Ze
lagen in een krans van citroenschijven en waterkers. Het gerecht werd begeleid met
een droge witte wijn van Sar the of Mayenne.
De enorme athletische figuur van Mirabeau met het door puisten verminkte gelaat
beheerste deze tafel. Zijn bulderende stem bracht de meesten tot zwijgen. Tevergeefs
poogde de jonge schilder Louis David, door de dithyramben heen, de aandacht der
vrouwen te wekken. Niet ver van hem zat de wijdgebarende beeldhouwer Houdon,
die af en toe de lenden omvatte van Louison, het zeventienjarige model, dat zelf
sculpteerde en dat de droom was van al Houdon's jonge leerlingen. Mirabeau had
zijn stoutmoedige frase reeds tienmalen herhaald.
‘Zeg aan de koning, dat hij bajonetten nodig heeft om de Assemblee te ontruimen.
Alleen het volk kan ons van deze zetels verwijderen!’ Hij had in zijn potsierlijkheid
ongetwijfeld nog iets van de oude heersende klasse. Tegenover hem zat Danton.
Brillant en brutaal tegelijkertijd. Onberispelijk gekleed. Zijn gelaat deed denken aan
een buldoggen-snuit. Dwars over zijn linkermondhoek stond het litteken van een
degenstoot. Zijn platgedrukte neus kenmerkte zijn tartaren-karakter. Zijn kleine,
listige, helderblauwe oogjes misten nochtans niet een uitdrukking van goedhartigheid.
Hij was het die de hétairen van
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Parijs verzameld had. Hij was het, die hen als avant-garde naar de Hallen zenden
zou, naar de faubourg, naar de Tuilerieën om een kruistocht uit te roepen naar
Versailles. Hij likte de mayonnaise van zijn dikke lippen. Eenzaam en weinig
spraakzaam zat Robespierre hem af en toe aan te staren. Hij dacht: Deze Danton is
in staat om de meest fantastische staatsgreep op touw te zetten, maar hij is ook in
staat om voor een stuk grond of een deerne dezelfde staatsgreep te verraden.
Aan de oude markies de Mirabeau vergeeft men per slot van rekening, dat hij met
een hand het volk tot opstand roept en met de andere de vingers van Marie-Antoinette
aan de lippen brengt om er een vererende kus op te drukken. Maar Danton is uit de
verdrukte klasse voortgekomen...
De gedachtengang van Robespierre was somber en bijna met minachting vervuld.
De leiders van een uitgehongerd volk strelen het gehemelte zonder schaamte, schimpte
hij. diep in zichzelf. Zijn ogen tastten geheimzinnig al deze gelaten af. - Daar is
Marat. Een waanzinnig heethoofd. Maar in ieder geval iemand, die niet tot
compromissen geneigd is. Daar is Desmoulins. Misschien de geestigste van allen,
maar met een volledig gebrek aan politiek inzicht. - Hij hoorde hun discussies. Hun
gebrek aan eensgezindheid over Necker en de financiële eisen. Hun onkunde op
militair gebied, behalve de jongste van allen, Saint-Just, die hier aanzat met het gelaat
van een Raphaëlitische engel. Met een hoofd, te mooi voor zijn ernstige, onwankelbare
inzichten. Ongevoelig voor de aanhalingen der bevallige deernen.
En verder een brede, ongecultiveerde gast. Die zijn hemd tot op de navel had
opengereten. Zijn mahoniebruine, welgevulde huid was getooid met glimmende
donkere haar-arabesken, verdunnend boven de naar buitenspringende maagstreek,
maar dik en verwilderd op de borst. Zijn haar tierde trouwens overal even zwart en
weelderig tot in zijn vermillioenrode oorschelpen en de
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blazende neusvleugels. Hij was een stevige veertiger, die tussen de gerechten in de
kortgeknipte en ongepoederde struwels van het hoofdhaar zat te krabben of met zijn
ronde vingertoppen op de tafel trommelde. Hij zei weinig. Alleen wanneer men
besloot tot het uiterste te gaan, beaamde hij steeds met dezelfde overtuiging:
‘d'Espremenil riep reeds een paar jaren geleden, dat Frankrijk eerst gede-bourbonneerd
moest worden!’
Hij was de slachter Thionville, die het eerst de poort van de Bastille binnenstormde,
met de hakbijl in de hand aan de zijde van Abbé Voullard, die in zijn toog het kruit
had vervoerd om de eerste hinderpalen uit de weg te ruimen.
Er was nog een vrijbuiter. Die zich meer te goed deed aan de kost dan aan de
stoutmoedige plannen. Hij haalde af en toe zijn zwaarbeaderde hand, met de rugkant,
van links naar rechts langs zijn neusvleugels. Het was de slotenmaker, die het meest
van kanonnen wist. Zelfs geen soldaat van Lafayette's Nationale Garde werd in deze
plannen betrokken. Bacchante zat met halfgeloken oogschelpen onder het drukke
gesprek van de een naar de ander te staren, moe van de warmte en het maal, maar
toch met een glimp van bewondering in haar grote, breedbewimperde ogen, wanneer
haar blikken bleven rusten op het ernstige gelaat van Saint-Just. Af en toe nam zij
uit een aarden pot een koud stuk gekookte bleekselderij in gelei en zoog het tussen
haar rozige lippen weg als boter.
De rund-bourguignon, bedekt met licht gecrouteerde purée en tomatenschijven,
werd door de meesten verkozen boven de hazenrug in roomsaus en reeds verscheen
de gelardeerde kalkoen met kastanjes, varkensgehakt en knoflook gevuld. De
cognacsaus met groene pepers dreef met dikke, glanzende bellen over de borden. Er
werd rode Brouilly en Anjou geschonken, die als vuur door het bloed schiet. Saint-Just
boog even naar zijn rechterbuur en vriend Robespierre: ‘Wat eet het volk bij jou in
de straat?’
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‘Vraag het de Cordeliers’, antwoordde hij schamper.
Marat was zwijgzaam. Hij koesterde eenzelfde wantrouwen tegen Danton, die het
revolutionnaire karakter der vrouwen prees. Toen men de brioches in de champagne
begon te dopen, verliet hij het appartement van Bacchante. Hij was vervuld met
walging. Even hield hij stil voor de kleine donkere ingang, welke naar de kamers
van de Jodin Carmen Nikocha leidde. Maar hij hoorde nog duidelijk haar rauwe
verwijtende stem:... Demagoog!...
Het maanlicht, dat helder op de gevels der kleine straten stond, wierp een lange
gerekte schaduw voor hem neer. Parijs leek een zee van stilte. Het was alsof
honderdduizenden hun adem inhielden om de eerste slag te beluisteren van het
naderend onweer. En telkens weer doemden de gestalten van Mirabeau en Danton
voor zijn geest. Hij voelde zich misselijk en werd door twijfels verscheurd over een
revolutie, die nog nauwelijks begonnen was. Hij herinnerde zich plotseling, dat hij
zelfs geen woord gesproken had met Robespierre, een der opkomende namen der
Jacobijnen. Maar hij zag duidelijk het koele, nuchtere gelaat van de man en dacht:
Misschien is hij wel de enige onomkoopbare van allen. Wie weet hoeveel Danton
ontvangen heeft van Orleans om deze groteske farce te organiseren!...
Maar hij vergat dat hij dag na dag de massaregie had voorbereid. Niet op de tribune
van de Assemblee, maar telkens weer opnieuw in zijn krant. Had hij niet betoogd,
dat het volk zich verzamelen moest op de stadspleinen en tot actie overgaan!...
Na zoveel demagogie kon het de massa per slot van rekening niet veel schelen,
wie aan de touwtjes trok, om haar log en hersenloos lichaam in beweging te zetten.
Haar hongerige verbeelding was tot het uiterste gevoed. Geen prijs zou haar nog te
veel zijn!
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IV
In de taveernes van de faubourg Saint-Antoine hoorde men niet alleen in geuren en
kleuren vertellen, dat de officieren van het Vlaamse leger en de Zwitsers door de
Koningin op een banket waren genodigd, doch dat zij de Nationale Cocarde met de
voeten hadden getreden. Zij hadden de kleuren van de Koningin getoond en gezegd:
‘Weldra zullen we deze doen zegevieren.’ De gehele nacht vond men er jonge
soldaten, die gedeserteerd waren, daartoe vaak door hun vrees voor de praatjes over
volkswoede en wraak gedreven, doch vaak ook door de kleine deernen, die men op
hen had afgestuurd. Er werd geschreeuwd en gezongen, verbroederd en geschreid
en het gelal van dronken mannen en vrouwen duurde er tot in de vroege ochtenduren.
Het was een van die prachtige ochtenden boven de Seine. Een zachte nevel werd
langzaam boven de oude bruggen en de grijze steen opengescheurd door een mat,
gouden glanzen! De vroege zon kwam achter het woud van Vincennes opstoten en
veroverde de vochtige daken van dit stenen heelal tot aan de heuvelen van
Saint-Cloud. Tegen de flanken van de Montmartre stonden de laatste zware
wijntrossen stijf van rijpheid. En plots hoorden de lieden rondom de Hallen de tambour
slaan. Nieuwsgierige hoofden, die de slaap nog niet uit de ooghoeken hadden, kwamen
tussen de halfgeopende luiken een blik werpen op het vreemde rumoer.
Een jonge vrouw roffelde de trom, tussen een lijfgarde, die de driekleurige cocarde
op hun hoeden gestoken hadden. Aan de straathoeken stonden zij stil en riepen uit
volle borst, dat er geen brood meer was bij de bakkers. De huisvrouwen verzamelden
zich en na enkele minuten liep het bericht sneller dan de boodschappers. Uit het
Palais-Royal waren intussen verschillende groepen beval-
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lige dames gekomen, die zich op de Place Louis XVI verzamelden. Vooraan liep in
een driekleurig kleed van Griekse snit een der beroemdste courtisanes, Théroigne
de Néricourt, die lang voor de jeugdige Bacchante een van Houdon's volmaakte
modellen was geweest. Van de rue Saint Jacques, van Saint Michel, van Saint Germain
des Prés, van de rue des Cordeliers, van overal zag men vrouwen samenstromen,
waarbij zich jongens en mannen voegden, van wie velen in loshangende
soldatenklederen, anderen met opgestroopte hemdsmouwen, gewapend met bijlen
en stokken. Men kon vooral aan de mannelijke manifestanten zien dat ze uit de
ingewanden van de stad gekropen kwamen... De verzamelde stoeten begaven zich
in een dichte drom, onder de steeds triomfantelijker stijgende late zomerzon naar het
raadhuisplein. De gemeente-officieren van de Garde Nationale, die de half zingende,
half dreigende en sinistere bende zagen komen opdringen, namen de vlucht.
Achthonderd geweren en vier kanonnen werden meegevoerd. Nu zette de optocht
zich in beweging. Kinderen kwamen dansend aanhollen en uit straten en stegen
kwamen havelozen en hongerigen aansluipen als wild achter de geur van buit. Vooraan
werd Madeleine-Chabry, in het Palais-Royal Louison genaamd, een aantrekkelijk
zeventienjarig meisje, gedragen door vier stoere cavaliers.
‘Er is geen brood meer!’ riepen ze. ‘De vrouwen van Parijs zullen het brood gaan
halen bij de Bakkersvrouw van Versailles!’ Het waren zeker geen uitgehongerden,
die de kern van deze stoet vormden. De aanhang misschien wel. De aanhang begon
al met haar plunderingen en haar vechtpartijen voordat ze de poort van Auteuil had
bereikt. Achtduizend vrouwen kletterden met lansen en oude bajonetten. De honger
als een grauwe krijsende massa geschaard rondom de ontucht. Dit mengsel van
stinkende flarden en geparfumeerde boudoirtulle deed een mist van fijne goudblonde
stof rondom zich opstuiven. Tussen de welgevulde wijven van de hallen en de bevallig
in de lenden gesnoerde courtisanes sleepte
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het gepeupel zijn uitgeteerd bekken mee, zijn duistere blik, die met de wanhoop der
laatste begeerten was gevuld. Het was een lawaaierige sleep vol vuil en edelstenen,
vol liederen en vloeken. Sommigen schreeuwden om brood, anderen om wapens,
anderen om drank en velen riepen af en toe in koor: Vive le Roi! A bas la Reine!
Tegen het middaguur kwamen ze in Sèvres. Het uitvaagsel onder hen was reeds
door de honger gekweld. De bakkerijen werden leeggeroofd, de huizen bestormd en
uit de kelders der herbergen werden de wijntonnen gesleept, op karren geladen en
meegetrokken door schreeuwende wijven. Uitgeput, bestoft en bezweet, dronken,
ziek en met bloedende voeten kwamen de armsten onder hen te Versailles aan. Het
volk verzamelde zich en riep:
‘Vive les Parisiennes! Vive les Patriottes!’
Zij trokken naar het gebouw waar de Assemblee vergaderde. Het was moeilijk
hen tot rede te brengen. Zij wilden Mirabeau meevoeren naar het Koninklijk Paleis
en hem de capitulatie doen eisen. De Koning was reeds van hun komst op de hoogte.
‘Indien ik wegga, zullen ze de Hertog van Orleans kronen’, zei hij. ‘Indien ik
toegeef, zullen ze meer en meer eisen...’
Intussen had hij aan de officieren van het leger bevel gegeven dat zij niet schieten
mochten.
Hij trok zich terug om te bidden in zijn huiskapel. De ongeduldige vrouwen
begonnen om brood te schreeuwen. Zij riepen, dat de aartsbisschop van Parijs het
meel voor de stad in de provincie had doen blokkeren. Zij wilden tot
handtastelijkheden overgaan en korte metten maken met de tegenstanders in de
Assemblee. Robespierre slaagde er in hen te kalmeren. Over en weer gingen nu de
eisen en de antwoorden. De voorstellen en de tegenvoorstellen. Het was duister
geworden en er viel een dunne regen. Kinderen schreiden of vielen in de dunne
modderlaag rond het plein in slaap. Er kwamen een paar soldaten van de Koninklijke
lijfwacht, die aan
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de Assemblee een bericht uit het Paleis brachten. Zij baanden zich een weg tussen
deze grauwe kudde. Hun bevelen werden beantwoord met een vloed van
scheldwoorden en stokslagen. Twee vrouwen werden bloedend weggesleept. Hun
kleren hingen in flarden rond het naakte lichaam. Toen riep Mourrier, de president
van de Assemblee dat de Koning een afvaardiging ontvangen zou. Hij zelf sprak tot
Lodewijk over de ellende in Parijs en zei dat de Assemblee ongeduldig wachtte op
zijn aanvaarden van ‘de Rechten van de mens’. De Koning luisterde met ontroering
naar de verhalen der vrouwen. Louison, de zeventienjarige lichtekooi van het ‘Quartier
des courtisanes’, moest het woord doen. Haar emotie was zo groot, dat zij nauwelijks
het woord ‘Brood...’ kon uitspreken. Zij viel in zwijm. De Koning had de tranen in
de ogen en riep om hulp voor haar. Toen zij vertrokken, wilde het meisje zijn hand
kussen. Hij omhelsde haar als een vader... Juichende kwamen ze het portaal uitlopen
en riepen: ‘Leve de Koning!...’
Zij die buiten stonden begonnen weer te schelden en krijsten dat de delegatie haar
zakken had laten vullen met zilverstukken. Met hun jarretières wilden ze de
ongelukkigen worgen.
De Koning had uitstel gevraagd tot negen uur.
De horde trok weer naar het Assembleegebouw en riep in koor: ‘Wij willen vadertje
Mirabeau! Mirabeau! Mirabeau!...’
Intussen was Lafayette met een troep van de Parijse militie in aantocht. Hij had
eerst laat vernomen wat er gaande was. Een jonge grenadier was hem komen melden:
‘Generaal, het volk heeft geen brood meer. De ellende heeft zijn hoogtepunt bereikt.
Het comité der voedselvoorziening bedriegt U of wordt bedrogen. Deze toestand kan
niet langer duren. Wij moeten naar Versailles!... Men beweert, dat de Koning een
imbeciel is, wij zullen, de kroon op het hoofd van zijn zoon zetten en een regentschap
benoemen.’
Lafayette, die zeer populair was sedert hij uit Amerika
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was weergekeerd, begreep dat hij moest ingrijpen. Hij overzag de situatie. Hij sprong
op zijn wit paard en reed naar de Grève waar een massa op de been was. Hij wilde
het volk duidelijk maken, dat er orde werd vereist om tot een oplossing te komen.
De horden, die van alle kanten opdrongen, bemoeilijkten zijn taak. Zijn grenadiers
spoorden hem aan zo spoedig mogelijk te vertrekken. Vijftien-duizend soldaten en
duizenden burgers zetten zich in beweging. Het was de tweede uittocht, die Parijs
op de vijfde October aanschouwde. Op de terrassen zat een elegante menigte, die
hen toejuichte en in de handen klapte. In Passy stond, in het huis van de Hertog van
Orleans, mevrouw de Genlis met haar zakdoek te wuiven. De regen, die in de
namiddag druilerig was beginnen neer te slaan, ontnam echter aan deze stoet zijn
geestdrift.
Om elf uur kwam Lafayette te Versailles aan. Monarchisten en Revolutionnairen
zongen en juichten.
Een gebaar van Lafayette en hij zou in triomf rondgedragen zijn als president van
een nieuwe Franse republiek, zoals zijn vriend Washington in Amerika. Maar alvorens
Versailles binnen te trekken, had hij zijn troep trouw doen zweren aan de Koning.
Alleen en flegmatisch als altijd, met zijn hoog naar achteren buigend voorhoofd,
liep hij naar het Paleis. De Koning was verheugd en liet hem melden, dat hij besloten
had de ‘Rechten van den mens te aanvaarden. Iemand van de hofadel riep: ‘Daar
komt Cromwell!’
Lafayette antwoordde laconiek: ‘Cromwell zou niet alleen binnen gekomen zijn!’
Om drie uur 's nachts werd de vergadering van de Assemblee opgeheven. Overal
had men de troepen en de Parijzenaars pogen te herbergen. In de drankhuizen was
jolijt en ruzie. De wijn gulpte uit de vaten. Soldaten en deernen zochten niet eens
een onderdak voor hun genoegens. Men zag ze ineengestrengeld in het slijk rollen.
De revolte leek in een groteske, banale orgie gesmoord. In de eerste uren der
morgenschemering hadden zich echter enkele duistere elementen verzameld. Onder
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hen bevonden zich sommige bestormers van de Bastille, ontgoocheld over de geringe
buit. Het Koninklijk Paleis bood meer kansen! Lag het goud van Frankrijk er niet
opgestapeld? Er snuffelden reeds figuren rondom de hoge hekken. Zij waren gewapend
met ijzeren stangen, zeisen en hamers. Geweren hadden zij niet. Zij dwongen nochtans
de soldaten der Garde Nationale op de Paleiswachten te schieten. Zij schoten over
hun hoofden heen. De bevolking was weer gealarmeerd. De Parijzenaars echter lagen
hun roes uit te ronken. De burgers van Versailles haatten het hof meer dan ooit. Uit
de buurt der wapenfabriek kwamen smeden en andere ruige kerels aanlopen. Om zes
uur werden de hekken geforceerd. De eersten waren er overheen geklommen en een
was neergeschoten. Links en rechts drongen zij de appartementen binnen. Er werd
geschoten en gestoken. De Parijse militie kwam tussenbeide en Lafayette beheerste
snel de toestand. Maar buiten riep het volk: ‘De Koning naar Parijs!’
Een uur later zette de sinistere stoet zich in beweging. Het stortregende. De Koning
en de Koningin zaten bleek en ziek van inspanning in de karos, die door Lafayette
zelf werd bewaakt. De horde kwam weer samen. Zij sleurde als een sombere stoet
van verslagen legers door de modder.
Voorop trokken de weinige fanatici van dit vreemde avontuur. Op hun lansen
hadden ze de afgesneden hoofden gestoken van twee paleiswachten, Deshuttes en
Varicourt. Na vijf uren bereikten zij de Parijse voorstad. Het volk had zijn Koning
uit de handen van de vreemden en van de adel gerukt. Hier en daar werd een triestig
vreugdeschot gelost met een geweer, maar de meeste luiken bleven gesloten. Het
was een enorme marche funèbre. Men begeleidde de vorsten tot aan het
Tuilerieënpaleis, dat sedert jaren onbewoond was. In dit bestofte mausoleum van
een vergane roem, brachten de koning en de koningin hun eerste nacht door als
gevangenen!
De macht van het volk was bevestigd. Maar telkens na een uitbarsting was het of
de massa onverschillig geworden was voor het verder verloop van de Revolutie.
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Dit bracht de magere en steeds koortsiger scribent van ‘l'Ami du Peuple’ tot razernij.
Meer dan ooit was voor Marat de tijd aangebroken om onvermoeid op het publieke
aambeeld te slaan. Zijn kelder is een laboratorium geworden, waar het gift wordt
gedistilleerd, dat dag na dag druppelen moet in die onschatbare reserve van
volksinstincten. Reeds bereidt hij zijn plannen voor om alles te ondergraven, dat
verantwoordelijk kan worden geacht voor de heersende armoede. Later zal hij stuk
voor stuk de volksleiders zelf aan een openbaar onderzoek blootstellen. Maar weinigen
van het gepeupel kennen de naam van hem, die hen tot verontwaardiging en toorn
voert. Marat is een vreemdeling voor hen. ‘l'Ami du Peuple’ is hun ‘profeet en hun
wetgever!’ Enkele dagen na wat hij de ‘brandende triomftocht der herboren natie’
noemt, valt hij met scherpe verdachtmakingen Necker aan: ‘Die niet alleen het laatste
geld van de staatskas aan de handlangers der buitenlandse vijanden heeft verkwist,
doch bovendien het om zijn rechten strijdend volk systematisch de hongerdood
opdringt. Het is Necker, die een biologische oorlog voert tegen de ware patriotten.
Hij is het, die bevolen heeft waardeloos brood uit graanafval te leveren aan de
revolutionnaire stad. Het is Necker, die de Assemblee ondermijnt... Maar’, roept hij
pathetisch uit, ‘zij die Versailles van zijn valse schijn ontdeden, zij zullen u ook uw
verslenste lauwerkrans van het hoofd rukken!’
Het volk smulde van deze gezwollen toorn. Maar enkele dagen later werd het
duistere werkhuis van Marat door een groep gewapende gardisten omsingeld. Hij
ontsnapte langs een onderaardse gang. Hij hoeft niet ver te lopen. Tussen de enge
stegen schuift zijn kleine schim. De melaatsachtige huizen, waaruit hier en daar de
rotte moerbinten steken en wier lemen verdiepingen als blinde balkons boven elkaar
uitbuiten, staan schuin in de smalle luchtreep boven hem als een schuildak. In de
Cordeliersstraat woont Legendre. Een oud matroos, die zich hier als vleeshouwer
heeft gevestigd. Een
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burger, die een bulderende revolutionnaire taal doet horen in de club der Cordeliers.
Bij alle volksonlusten is hij vooraan en gebruikt er zijn bonken van vuisten met
evenveel kracht als sloeg hij ossen neer. Legendre voelt zich vereerd de journalist
te kunnen herbergen. Doch nauwelijks is hij er enkele dagen of men fluistert, dat de
schrijver van ‘l'Ami du Peuple’ voor de militie der commune de vlucht heeft moeten
nemen. De militie, die door de revolutie zelf in leven geroepen is. De clubs discuteren
ijverig. Er is geen enkele, die tot verzet oproept. Maar de naam van Marat gaat nu
van lip tot lip. Marat had een oproer verwacht, doch dat blijft uit. Alleen het gepeupel
gromt verontwaardigd over het feit, dat zijn blad niet meer verschijnt. Zij zeggen
tegen elkaar: Het is Marat, die onze zaak verdedigde.
De magere wonderdokter liet niet lang op zich wachten. Hij vluchtte verder naar
een der steengroeven van de Montmartre, waar enkele oude verlaten huizen stonden.
De wegen waren er overwoekerd met onkruid en heesters. Het is er een volkomen
woestenij. Marat vindt er een spelonk, die geschikt is. Enkele honderden jaren geleden
werd Saint-Denis er onthoofd. Enkele steenhouwers, die er voorbij komen, zien hem
daar soms in zijn lange hemelblauwe redingote, met een doek om het hoofd gewonden.
Schrijvende. Altijd schrijvende. Zij houden hem voor een gek of een boeteling. Soms
zet er een man een kruik wijn en een korst brood neer. Maar in deze vochtige holen
valt hij wederom ten prooi aan de pijnen, die zijn lichaam breken. 's Nachts daalt hij
door slijk en struikgewas naar beneden. Een van zijn trouwste loopjongens wacht
hem in een kleine schuur en gaat de teksten drukken. Maar dat duurt niet lang meer.
Spoedig keert hij zelf terug naar het oude kelderhuis in de Cordeliersstraat. Hij heeft
de militaire besluiten vernomen. Hij bliksemt terug. ‘Om de volkswil te smoren is
iedereen opgeroepen om vier jaren lang in het leger te dienen. De leiders der revolutie
zijn verkocht! Wat zal er van onze landbouw terecht komen en van onze industriële
productie!’... ‘Maar het gaat

Robert Franquinet, Marat, de marskramer

88
er om, dat men de jongens slaafs leert gehoorzamen. Dit is een aanslag op de
natuurwetten. Het is een aanfluiting van onze grote moderne filosofen Voltaire en
Rousseau! Volk, herinner u, dat het de plicht is van vrije burgers, dat zij de bevelen
van hun oversten niet uitvoeren, wanneer zij tegen hun belang indruisen. Wanneer
de officieren bevel geven op te treden met de wapens tegen de volkswil, dan dienen
de waarachtige soldaten hun wapens te keren tegen de officieren...!’
Marat is de profeet der anarchie geworden. Hij voelt dat de orde weer van bovenaf
zal opgedrongen worden. Hij weigert er zich bij neer te leggen. Alle middelen zijn
hem heilig geworden. Hij valt Necker wederom aan en geeft hem de Schuld van alle
kwaad, waaraan de gemeenschap lijdt. Nooit waren zijn uitlatingen zo geladen van
haat en nijd.
Minister Necker antwoordt niet. Hij is voorzichtig in deze nieuwe democratische
tijd. Zonder opzien laat hij het hoofd van de gemeente komen en de commandant
der gemeentemilitie, evenals de procureur van de rechtbank.
‘Vandaag ben ik het, morgen gij, generaal Lafayette, of gij, mijnheer de Procureur.
Deze Waanzinnige wendt geen enkele poging aan Om de democratie te beschermen,
zijn enigste bezigheid is de totale vernietiging van alle gezag. Wij dienen hem vast
te zetten!’
Laat in de namiddag van die 22e Januari van het jaar 1770 komt een der
loopjongens hijgend de werkkamer van Marat binnengestormd, die bezig is zijn
volgend nummer samen te stellen. Hij neemt nog juist de tijd om een opzienbarende
titel neer te pennen, want de knaap meldt hem, dat verschillende bataljons de straat
omsingelen. Marat is uiterst kalm. Hij trekt zijn redingote aan en zet zijn ronde hoed
op. Hij wandelt de deur uit en verwijdert zich onder het oog der niets vermoedende
soldaten.
Die zelfde avond vertelde iedereen, in huis, in de taveerne, op straat en in de
kazernes dat de grootste publicist van de nieuwe tijd, Marat, door de omgekochte
stadsmilitie werd achtervolgd en de weg der ballingschap had gekozen.
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V
Marat is het Kanaal overgestoken. Hij meet nu aan deze afstand tussen Engeland en
Frankrijk zijn eigen grootheid. Hij weet, dat het gepeupel in Parijs om hem roept.
Gedurende zijn tocht door de provincie heeft hij verwarring en misdaad ontmoet. De
adel vlucht. De boerenopstand is Opnieuw begonnen. De verarmde loonarbeiders
nemen bezit van het land. Gerechtshoven worden geïmproviseerd en de weerbarstigen
gehangen. Maar het lijkt er op, dat het persoonlijk belang er een grotere rol bij speelt
dan het landsbelang. Hij wordt ontmoedigd, wanneer hij bedenkt, dat de Pruisen en
de Oostenrijkers op de innerlijke verscheuring van Frankrijk speculeren. In Engeland
wordt zijn zwartgalligheid nog erger nu hij er bemerkt heeft, dat het Britse rijk met
genoegen toekijkt hoe deze continentale wereldmacht begonnen is zichzelf te
vernietigen. Frankrijk heeft Amerika geholpen zich van Engeland los te scheuren.
Engeland krijgt zijn revanche.
Opgejaagd van stad tot stad door het kwellende ongeduld en de vrees dat de
revolutie in Frankrijk langzaam verzinken zou in haar eigen besluiteloosheid, steekt
hij weer over naar le Havre.
Reeds verspreidde de adel bladen en pamfletten voor een contra-revolutie en
nodigde het volk uit om de onbekwame vertegenwoordigers naar huis te zenden.
Parijs fluisterde, dat Marat was weergekeerd. Het bericht ging door de buurten
der kleine burgers en der arbeiders als een lopend vuur.
‘l'Ami du Peuple’ werd weer rondgeschreeuwd.
Een verbitterde aanklacht tegen Lafayette, hoofd van de militie, sloeg iedereen
met ontzag. Ditmaal zendt Lafayette zelf zijn politie uit. Maar overal openden zich
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in het duister de deuren voor hem, die de stem der revolutionnairen geworden was.
In de Assemblee Nationale gingen stemmen op voor hem. Men looft zijn ‘Plan
ter strafverbetering’. Ook daar sprongen zijn aartsvijanden op om hem te ontmaskeren
voordat het te laat was. Maar hij veroverde met één slag het vertrouwen der patriotten.
Midden in de felle strijd, die hij in de Assemblee had verwekt, ontsluierde hij
plotseling het aanvalsplan van de geëmigreerden, die met steun van Pièmont en
Oostenrijk hun mars naar Parijs beginnen wilden.
Naar zijn brochure ‘Te Wapen! of het is gedaan met ons’ werd even gretig gegrepen
als naar het karige brood. En terzelfdertijd valt hij de Assemblee aan, die vol
twijfelaars zit.
‘Zeshonderd hoofden dienen nog afgehakt en ten voorbeeld gesteld,’ roept hij uit,
‘alvorens onze vrijheid en ons geluk verzekerd zijn. Millioenen staan klaar om u de
hals af te snijden, om uw vrouw en kinderen in hun bloed te smoren. Verkrachting,
bestialiteit, wraaklust en misdaad wacht uw dierbaarsten...!’
Desmoulins loopt naar deze waanzinnig geworden journalist.
‘Zeshonderd koppen! Je zult me moeten toegeven dat het veel is! Iedereen weet
wel dat je de dramaturg onder de publicisten bent... maar de imbecielen geloven je!’
‘Voor hen schrijf ik het,’ antwoordt Marat vijandig.
‘Het zal je de gevangenis kosten, deze aansporing tot massa-doodslag...’
Intussen leest Malouet in de Assemblee de eis tot in hechtenisneming voor van
Marat, die er van beschuldigd wordt, het volk tot wandaden aan te sporen, tot
bloedvergieten, de wetten te saboteren en de Constitutie omver te willen werpen.
Het is ditmaal hoge ernst. Marat zoekt een nieuw schuilhok en vandaar schrijft hij
zijn pamflet tegen Malouet, die hij er van beticht, ‘de grootste der schurken te zijn
en een handlanger van de geëmigreerde adel.’
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Maar reeds begon dit steekspel het publiek te vervelen.
Wel zong men ‘Les aristocrates à la lanterne.
Les aristocrates on les pendra.’
maar het waren slechts dronkelappen, die dit lalden. Overal deed het ancien régime
zich nog gelden.
Lodewijk de Zestiende verveelde zich achter de ruiten van het Tuilerieën-paleis.
Op de rand van zijn dagblad schreef hij elke dag zijn aanmerkingen. Maar vaak
schreef hij er met een triestig gebaar op: ‘Niets’.
Het jaar '70 schoof traag voorbij voor de revolutie. Marat had nog slechts een
geheime hoop: dat het koningshuis een grove fout zou begaan, om de republiek te
kunnen forceren... In het midden van die schrale zomer braken er enkele ernstige
onlusten uit in de kazernes van Nancy. Officieren van de oude adelklasse hadden het
vuur moeten openen tegen soldaten, die de bevelen weigerden, indien de legerleiders
niet door lieden uit het volk zouden vervangen worden.
De onvermoeide, onuitputtelijke hamerslag van Marat, wierp zijn vruchten af. Hij
buitte dit voorval uit om zich hevig te verontwaardigen.
‘Tienduizend koppen zijn nog te weinig om het vaderland te redden’. ‘Wij moeten
hen snel onthoofden! Alleen een algemene opstand kan ons nog van een
onoverzichtelijke ramp redden!’ schrijft hij... ‘Om het humanisme te bevestigen moet
men de snoodaards uitroeien!’ Even later hielpen de soldaten hem ontvluchten. Het
baatte niet meer, dat men in de kazernes ‘l'Ami du Peuple’ ten aanschouwe van de
recru ten verbrandde, dat men hen zweren deed de anti-constitutionele polemist te
doden, als hij hun, waar dan ook, in handen vallen zou.
Zij wisten het misschien nog niet, maar reeds had Marat in hun onderbewustzijn
de triomfboog van de toekomst opgetrokken, in de vorm van een guillotine...
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Derde deel
Het humanistisch werktuig
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I
Toen de kleine postkoets, die men hier ook wel de Cou-Cou noemde, Rambouillet
achter zich gelaten had, raakte het veertienjarige meisje zo in verrukking, dat ze wel
in haar handen had kunnen klappen van opwinding. Het was immers voor de eerste
maal dat zij over de grenzen trok van een wereld, die haar vertrouwd was. Het was
maar een klein rijtuig, waarin men nauwelijks met zessen plaats kon nemen, behalve
de vier zitbankjes achter de koetsier. Schuin tegenover haar, in een hoek gedoken,
zat een dame van middelbare leeftijd. Zij was in donkerpaarse moiré gekleed, met
een zwart zijden hoofddoek, die rond de schouders viel. Zij bemerkte, dat deze vrouw
af en toe de tranen uit de ogen veegde met haar zakdoek en dit was het misschien
dat haar weerhield haar blijdschap op uitgelaten wijze te tonen. Er was in die vreugde
natuurlijk ook een mengsel van zenuwachtige nieuwsgierigheid en vrees. Niemand
sprak in de binnencoupé. Men hoorde slechts af en toe het geroep van de koetsier of
de boertige stemmen van de landslieden, die buiten achter de bok hadden plaats
genomen.
Eerst had het doffe schommelen haar bijna in slaap doen vallen, maar steeds als
zij bijna was ingedommeld, werd ze door een schok gewekt. Het was dan alsof de
koets plotseling stilhield en slechts aan het voorbijschuiven van het land bemerkte
ze, dat ze nog steeds verder gingen. Het rook in deze ruimte naar oude muf geworden
stoffen en schapenpels. Het moest een prinselijke koets geweest zijn, want er hingen
langs de ramen brede, gevlochten kwasten, met gouddraad versierd, waarin men zijn
armen kon leggen. Tegenover haar zat een blonde officier, die de geborduurde,
fluwelen kraag van zijn uniform had losgeknoopt. Soms fluisterde hij wat tot de
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droevige dame en zij antwoordde slechts door diep te zuchten.
Buiten was het een lenteweer vol zacht licht. Soms schoof er een wolkenschaduw
over het lichte groen der velden. Toen zij door de bossen van Rambouillet reden,
stonden de kreuken van de golvende grond er wit van de lelietjes-der-dalen. De zoete
reuk drong even tot hen door en weldra waren ze een kleine vallei ingereden. Af en
toe zag men tussen de gebroken heuvellijn kleine dennebossen, die donkerblauw
afstaken tegen de zachtkleurige hemel. Hier en daar stonden er lage, verschilferde
muren van platte steen, rond de beboste plekken. Soms zag men een breed gat alsof
er een kanonskogel doorheen geschoten was. Even verder zag zij door de voorruit
de mannen achter de bok wijzen op een wit landhuis, dat achter zware eikenbomen
doorschemerde.
‘Hier woonde de Hertogin van Bouilly,’ riep de een, tegen de wind in, die de
punten van zijn lange knevels wapperen deed.
‘Oók weg...!’ grinnikte de andere, met een diagonaal gebaar van de vlakke hand
in de ruimte.
‘De beste kan dit overkomen, maar zij eiste van haar pachters twee maal zoveel
als het veld opbracht...’
‘De decreten zijn nu sneller dan de bewijzen,’ schamperde de ander weer, die een
slok uit zijn fles nam en zijn mond met de rug van zijn brede hand afveegde. Toen
begonnen zij een gesprek over het graan.
Het was niets nieuws. Men hoorde in de provincie niets anders meer en wie er zelf
niets mee te maken had was er al onverschillig voor geworden.
De jonge officier wierp nu en dan een zachte blik op het kleine meisje in haar felle
Zondagskleren. Van haar strooien hoed, die als een kleine fruitkorf, zijn randen naar
boven sloeg, vielen een paar grasgroene linten van dikke velours. Haar boezem, nog
te klein voor een decolleté, was toch al in een guèpière geregen, welke haar als een
smal harnasje rond de lenden zat. De brede rok van rood en wit gestreept linnen werd
er in veel plooitjes te-
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zamen gesnoerd. Uit haar reismand stak de goudkleurige korst van een wittebrood,
waarover zij zelf zo voldaan bleek, dat ze er af en toe aan ruiken ging. Zij tastte dan
met haar roze handje tussen het andere reisgoed om even met de vingers over de
verse eieren te glijden, die onder op de bodem lagen geborgen. Denise's vader,
Armand Despiau, had haar uitgehuurd aan de zusters Dupont te Parijs, die in de
faubourg Saint-Honoré een linnengoedzaak er op nahielden. Zoals gewoonlijk was
aan deze kleinhandel ook het atelier verbonden waar de verschillende onderdelen
versneden, gezoomd en bewerkt werden. Meestal hadden de kleine naaistertjes, zoals
in dit jaar 1771, een gezamenlijke slaapgelegenheid, maar Despiau had door zijn
eigen betrekkingen met de zaak Dupont een streepje voor en het was op deze zonnige
lentedag in April, dat Denise na een lange dagreis in de faubourg Saint-Honoré als
leerlinge-bediende werd opgenomen.
Eerst schreide zij een beetje, omdat zij zich eenzaam voelde. Men had haar gezegd
dat ze niet in haar eentje moest wandelen gaan op haar vrije Zondagmiddag, want
dat ze spoedig verloren zou lopen. Het winkelpandje zelf was oud en duister. Behalve
linnengoed kon men er ook ringetjes, oorbellen en rozenkransen kopen, die in kleine
gebombeerde glazen vitrines hingen.
In een ondiepe opkamer, had men een ledikant voor haar opgemaakt. Dit meubel
dateerde uit weelderiger tijden. Het stond op breeduitlopende leeuwenklauwen, die
matgoud waren gelakt, doch waarvan de verf nu vrijwel helemaal gebarsten was. De
zware gordijnen, die rondom de sponde toegeschoven konden worden, hingen nu in
de ruimte gedrapeerd met enorme uitrafelende kwasten, waarvan de gevlochten
koordjes zo door de tijd en het vuil waren aangevreten, dat ze doorknapten als je ze,
in gedachten verzonken, tussen je vingers probeerde te strengelen. Boven het bed
hing een vaag temperaportret, met grote vochtvlekken en schimmelrandjes, van een
mens, wiens leeftijd moeilijk te bepalen viel door
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de torenhoge pruik, die zijn klein gezichtje overwoekerde. Er stond een tweepotig
naaikistje tegen de wand, waarvan het notenwortel belegsel aan alle kanten opkrulde
en waarvan de barsten met een keurig ivoorkleurig haakwerkje waren gedekt.
De scharnieren van de deur, die op een eng gangetje uitkwam, maakten een schel
geluid en de gehele atmosfeer was er geladen met een geur van mufgeworden koeken,
kamfer en oud hout. Eén ding vulde echter dit wereldje met een ongekende exotische
schoonheid. Boven op de linnenkast stond een opgemaakte haan, die vervaardigd
was door de oom der zusters Dupont, die een leerling van Buffon was geweest. Het
dier had een vederdos, zo vol kleurschakeringen, dat zijn staart sprankelend uit de
schaduwen sprong van het vertrek. Denise had hem voorzichtig van zijn hoogte
afgenomen en het stof er afgeblazen om hem op de vensterbank te plaatsen. En daar
stond hij met de zijige gouden glanzen in de halve cirkel van zijn weelderige staart.
Met diep-kobaltblauwe tonen als de vogels in een vijftiende-eeuws wandtapijt, met
zwart en emeraldgroen, hier en daar verdeeld door het doorschemerend parelwit der
pennen. Bovenop en terzijde, uit de matte zwarte flanken, sprong het roestig rood
en bruin in kleine schingen, nu eens okerig dan weer als van gebrande sienna, omringd
door donkere golfjes indigo, die bijna zeeblauw uitliepen in een onvangbaar
vlammenwerk. Hier op de vensterbank kon men zijn kleurenmetamorfose waarnemen
als men langzaam zijn blikken draaide. Zij had nooit gedacht, dat een gewone haan
zoiets wonderbaarlijks wezen kon!
Denise Despiau had het niet slecht bij de gezusters Dupont. Zij bemerkte er niets
van de armoede, waarover men steeds in de provincie sprak. Zij aten er nog vlees,
al hoorde zij de Duponts telkens over de prijzen fluisteren en de wijze waarop ze het
moesten verkrijgen. Wel kon men hier niet te nauw toezien of er wel of niet schimmel
op het brood zat. Men kocht wat men krijgen kon en at het zolang men er nog de
tanden in kon zetten. Op het
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marktje van het Paleis-Royal mocht Denise het zelf halen gaan, dat was slechts een
straathoek ver.
Gelukkig zond haar moeder uit Rambouillet van tijd tot tijd een korf met de
Cou-cou. Zij betaalde de koetsier met een van de kostbare zilverlingen, die haar karig
maandgeld uitmaakten. Maar de man zei: ‘Een korf is heel wat en de haver is duur...
Ah! niet duur... voegde hij er onderdanig aan toe... maar onbetaalbaar!’
Er zaten eigengebakken koeken in, die de gezusters Dupont in extase brachten,
zware bruine eieren, appelen en een wittebrood, noten en theekruiden tegen de
verkoudheid.
Op een middag zonden de gezusters het jonge meisje naar het pleintje, waar de
faubourg Saint-Honoré en de rue Raphaël in elkaar uitliepen, om er een kanten
slaapmutsje te bezorgen bij een voorname cliënte. Vlak achter het terras van de
Troubadours kwam zij zes grote karren tegen, die zij hield voor wagens, waarin
runderen werden vervoerd. Het drong echter opeens tot haar door, dat de mensen in
de straat er met afgrijzen naar staarden. Zij deed een paar passen naar voren en sloeg
een kleine ijle kreet...
Het waren mannen en vrouwen, die men zojuist had neergeveld en waarvan de
nog niet verstijfde ledematen over de rand van het voertuig schommelden. Sommigen
staken met een verwond hoofd of een gebroken been tussen het houten latwerk uit.
Het bloed sijpelde met kleine stralen over de kasseien van de straat. Rondom liepen
gewapende mannen en bovenop de lijken stond een magere lange kerel met een
puntige rode neus, die tot een der mensen in de straat riep:
‘Zie je die vlegel van een priester hier op deze mesthoop!?...’ terwijl hij aan een
dode rukte, die hij poogde recht te zetten om hem met een stok in de rug als pronkstuk
mee te voeren.
‘Ik had nochtans wat moeite om hem kapot te krijgen, de bandiet... Het was tijd
ook, want hij had valse bank-
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papieren in zijn zak!...’ Toen herkende zij langzaam, als in een afschuwelijke droom,
achter de wagen de jonge man in de officiersuniform. Hij liep rechtop en
commandeerde een kleine groep soldaten zonder acht te slaan op de voorbijgangers.
Eerst dacht het kind, dat ze vallen zou. Alles rondom haar week weg. Asgrauw en
ademloos kwam ze het winkelpandje der Duponts binnenrennen. Maar zij kon geen
woord spreken en viel, in de armen van een der zusters, in zwijm.
's Anderendaags vertelde Christine Dupont haar, dat men over deze dingen beter
niet spreken kon. Ook wist zij niet te antwoorden op alle vragen van het meisje, dat
's nachts door vreselijke schrikbeelden uit haar slaap gerukt werd. Zij hielden haar
nu in huis, wanneer er wilde geruchten de ronde deden. Vele klanten spraken er met
gedempte stemmen over. Soms gingen zij met de zusters in de achterkamer en werd
er lang gefluisterd. Sommigen staken echter hun mening niet onder stoelen of banken.
Zij hoonden, dat de slachtpartij nog maar pas begonnen was. Dat zij van kennissen
uit het buitenland vernomen hadden, dat de koning weldra door zijn eigen legers
terug naar Versailles gevoerd zou worden. Zij vertelden dat de Paus van Rome de
civiele Constitutie had veroordeeld, die de eigendommen der geestelijken had
geconfisqueerd en die aan de burgers de taak opdroeg om hun eigen priesters te
kiezen.
Toen viel als een verbijsterende komeet het bericht, dat Lodewijk de Zestiende
was gevlucht, dat hij te Varennes door een postmeester herkend was en door het volk
gevangen was genomen!
De 25e Juni werd hij van zijn macht ontheven.
In een sombere uithoek van Parijs sprong jubelend een vertwijfeld hart op, het zou
weldra uit zijn politieke marskramerskist een nieuwe bliksem te voorschijn toveren!
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II
Vermoeid, verwoest door de gevolgen van een leven vol uitspattingen en
gedesillusioneerd door het anarchistisch verloop der omwenteling was Mirabeau
gestorven. Met woeste kracht had hij de storm ontketend. Zijn droom was een
democratische monarchie. In zijn laatste levensjaren werd zijn stuwkracht door veel
onraakbaarder vijanden geradbraakt, dan door zijn tegenstanders in de Assemblee.
Mirabeau had een oratorisch en meeslepend spreektalent, maar de drukinkt bleek
onmetelijk veel verder te reiken, veel dieper aan te tasten en weldra was ook Mirabeau
teruggedrongen op zijn door de nieuwe maatschappij vervloekt land van herkomst.
Mirabeau, deze oude markies, was stil blijven staan, daar waar de Dantons en de
Robespierres aan de verwezenlijking van hun waanbeeld begonnen, dáár waar Marat
om de valbijl riep. De politieke clubs, die in de Assemblee vertegenwoordigd waren,
begonnen elkaar op de venijnigste wijze te bestrijden. Zij zaaiden versplintering,
wantrouwen en walging in het hart van hen, die in de revolutie een middel gezien
hadden om de armoede van het volk te bestrijden.
Temidden van deze doodsstrijd van het oude Frankrijk stamelde Mirabeau, enkele
minuten voordat hij zijn laatste adem uitblies: ‘Ik neem de Franse monarchie mee
naar het graf.’
Marat had een toon ingeluid, die nu ruim navolging vond. Intussen drong de
Assemblee, die door de naar het buitenland vluchtende adel verlaten was, de gevangen
Lodewijk de Zestiende de meest onbeschaamde decreten op. De vorst was door zijn
besluiteloosheid de speelbal geworden van een handvol volksmenners. Zijn
handtekening dekte hun besluiten. Zelfs de onteigening van de
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kerkelijke goederen, zelfs de onttrekking van de Franse clergé aan het pauselijk gezag
van Rome.
In de Assemblee hadden de priesters geweigerd deze wet te aanvaarden. De clubs
hadden het gepeupel opgeroepen en terwijl ze tevens de beroemde toneelspeler Larive
hadden verzocht om de nieuwe wet op de kerk voor te dragen, werd buiten in de tuin
van de Tuilerieën door een armzalige horde geschreeuwd: ‘Aan de lantaarn met de
priesters, die de eed niet willen afleggen!’
‘Deze wet,’ had Larive uitgeroepen, ‘betekent de eeuwigheidsverklaring van
wetgevende macht, koninkrijk, en christendom!...!’
l'Abbé Maury nam het woord voor de priesters, doch zijn woorden werden door
zijn tegenstanders overschreeuwd. Tussen een stortvloed van scheldwoorden kon hij
nog opmerken, dat Themistokles als devies had ‘Sla, doch luister.’ ‘Hier,’ riep hij
uit, ‘slaat men, doch wil niet luisteren.’ Cazalès en Montlosier zeiden het anders:
‘Gij verjaagt hen uit hun paleizen, ze zullen in de hutten der armen gaan wonen,
welke ze hebben gevoed, gij zult hun gouden kruisen afnemen, zij zullen een kruis
van hout nemen. Een houten kruis heeft de wereld gered!’
De Assemblee bepaalde echter, dat alle priesters, die weigerden de eed af te leggen,
verjaagd of gestraft zouden worden. De eerste afgevaardigde, die het podium betrad,
was de bisschop van Agen, Monseigneur de Bonnac.
‘Mijne heren’ zei hij, ‘ik betreur het verlies van mijn plaats niet, noch het verlies
van mijn bezit; wel de traditie, doch niet de Waarheid maakte er ons aan gehecht.
Daarom zal ik deze eed niet kunnen afleggen.’
Een der arme priesters, die de tribune beklom, lispelde met kenbare ontroering:
‘Nu ons de gelegenheid geschonken wordt om met de eenvoud der eerste Christenen
gehoorzaamheid aan de bisschop te tonen, kan ik mij slechts verheugen.’
De sprekers volgden elkaar op. Sommigen uitvoerig, anderen humoristisch en
enkelen met een welsprekendheid die de leerlingen van Bossuet tot eer strekte. De
oude
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bisschop van Poitiers riep met een vergenoegde stem, dat hij ná zeventig jaren toch
moeilijk zijn laatste jeugd met oneer kon beladen!
De revolutionnairen waren woedend. Het publiek begon zijn bedreigingen tegen
hen te keren. Telkens als er een spreker van een bepaalde Parijse parochie verscheen,
hoorde men vrouwen en mannen roepen: ‘Leve de goede Laurentius! Hij heeft ons
aardappelen en klederen bezorgd!’ ‘Aan de galg met de heren, die aan de oprechte
patriot pastoor Billon durven raken; hij heeft meer voor onze kinderen gedaan dan
de hele Assemblee!’ ‘Abbé Julien hielp ons de gevangenis openen, toen president
Barnave het in zijn laken broek deed!’ - Het was een klucht geworden.
De clergé had zich waardiger gedragen dan de koning. Zij weifelde niet. Het volk
voelde zich diep in zijn hart gevleid. Het was nog niet aangevreten door het atheisme
van de adel en van de revolutionnaire élite.
De president probeerde de situatie te redden. Hij verbood verdere redevoeringen
en eiste van de priesters slechts twee woorden: ik aanvaard, of ik verwerp.
‘Dit is tyrannie, riep Monseigneur de Foucault uit, zelfs de Romeinse keizers lieten
hun slachtoffers de tijd om hun geloofsbelijdenis af te leggen en God te loven!’
Toen stonden zij allen en bloc op, verzamelden zich op de spreektribune en riepen:
‘Wij verwerpen!’
De Assemblee verloochende in dat ogenblik haar afkomst niet, zij schreeuwde in
een algemene verwarring de gemeenste scheldwoorden. Maar de Kerk had
gezegevierd; zij had een ondubbelzinnig voorbeeld gegeven aan allen, die in de
komende tijden het geloof tegen de staatsdictatuur zouden te verdedigen hebben.
Dezelfde nacht reeds hadden de uiterst radicale clubs hun aanhang opgetrommeld.
Zij waren met gehele benden van parochie tot parochie getrokken. De armsten en de
jongsten van de clergé, die onder de patriotten een goede naam hadden, werden het
eerst uit hun bed gehaald en onder bedreigingen gedwongen de civiele wet op
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het priesterschap te ondertekenen. In Parijs vonden zij geen enkele bereid dit te doen
zelfs niet wanneer er stokslagen werden uitgedeeld. Soms kwamen de buren de
priester te hulp en dit verergerde nog de onderlinge vijandschappen en vechtpartijen.
De situatie van Lodewijk de Zestiende was nu onhoudbaar geworden. Hij zelf had
nog maar één hoop: naar zijn leger te ontkomen en aan het hoofd van zijn soldaten
terug te keren naar de hoofdstad. Zelfs Mirabeau had met hem daarover gesproken,
vlak voor zijn dood. De vernederingen waren ondraaglijk geworden. De kerken van
Saint-Sulpice, Saint-Roch en Saint-Germain l'Auxerrois waren in het openbaar
ontluisterd en beroofd. In Saint-Germain l'Auxerrois, achter het Tuilerieën paleis,
was een onbekwame en ondeugdelijke staatspriester aangesteld. Er waren in de stad
pamfletten verspreid, waarop van Lodewijk geeist werd dat hij bij de nieuwe priester
ter communie moest gaan. De president van de Assemblee, onder druk van de club
der Cordeliers en der Jacobijnen, had Lodewijk's particuliere kapel doen sluiten. Dit
was de laatste vernedering in de eindeloze tweestrijd tussen zijn vrome oprechtheid
en zijn besluiteloosheid. Lodewijk neemt de beslissing tot de vlucht.
Alles was in het geheim voorbereid. Generaal de Bouillé zou de vorst met zijn
leger te Montmédy in het noorden opwachten. Langs de weg over Reims had de
trouwe bevelhebber zijn wachten verdekt opgesteld om het goede verloop van de
reis te verzekeren, maar op het laatste ogenblik besliste Lodewijk dat hij de weg over
Varennes zou nemen. De koninklijke familie zou met een paspoort van de Russische
ambassade reizen, waarop om vrije doorgang gevraagd werd voor Barones Korff
met haar twee kinderen, haar kamermeid en haar dienstknecht die zich naar Frankfort
begaven. Maar uitermate onvoorzichtig was het, dat men een dag later dan de afspraak
was, de Tuilerieën verliet. Te middernacht reed de grote karos het hart van Parijs uit.
Zij vervoerde niet alleen een vijftal reizigers, doch was bovendien zwaar
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beladen met dingen die hun in het leven dierbaar waren geworden en tal van
kostbaarheden. Het was een zwoele zomernacht met weerlichten aan de oostelijke
horizon. Vier sterke paarden sloegen met drift hun ijzeren beslag tegen de stenen
van de straatweg.
De koning sprak niet. In zijn klamme handen hield hij zijn proclamatie aan het
Franse volk, die twee dagen later moest voorgelezen worden in de Assemblee. Met
een nerveus plezier bleven zijn gedachten hangen rondom een der zinnen, waarin hij
een sedert lang opgekropt gemoed had geuit. ‘Het zijn de politieke clubs, die schuld
hebben aan de rebellie van het leger; wanneer het leger zijn officieren niet meer
respecteert, wordt het een schrikbeeld en een ramp voor de Staat.’
Niemand in de zware lucht onder de leren kap kon de slaap vatten, behalve de
kinderen. Buiten striemde de bliksem achter het zwarte silhouet der bomen. Zij reden
een ontij tegemoet. Het getrommel der regenvlagen was begonnen met een verdovend
geluid. Maar op de bok mende Graaf de Fersen de paarden, de enige man aan wie
Marie-Antoinette haar lot had willen toevertrouwen. Hij had haar langs zonniger
wegen geleid.
In de eerste morgenuren komen zij te Bondy aan, waar acht paarden wachten om
de eerste af te lossen. Lodewijk is uit de koets gestapt. Hij veegt het zweet van zijn
gloeiend gelaat. Hij werpt een blik in de ruimte. Duistere wolkenflarden laten tussen
hun scheuren een lucht zien, die reeds de ochtend meldt. Het is opgehouden met
regenen. Van de bomen spetteren nog wat zware druppels. Het gehucht in de diepte
ligt doodstil. Lodewijk gaat naar Fersen.
‘Hier gaan onze wegen uit elkaar. Ik zal uw diensten nooit vergeten.’ Zij groeten
elkaar. Welk vreemd licht speelt in de ogen van de eenzame vorst. Maar hij is weer
de donkere ruimte van de koets binnengekropen. Het rijtuig ratelt zijn geluid van
hout en ijzer door de koelgeworden nanacht.
Marie-Antoinette huivert.
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‘Fersen is teruggereden,’ zegt Lodewijk zuchtend, ‘Axel ment de paarden.’
Het is of hij zich opgewekter voelt. Zijn hand zoekt in het duister het slapende
hoofd van de kleine kroonprins.
‘Eindelijk ver van die stad... die me zoveel bitterheid heeft doen slikken,’ zegt hij,
om de eindeloze zwijgzaamheid der anderen te verbreken. En als zij niets te
antwoorden hebben, zegt hij schamper: ‘Wacht tot ik het zadel onder heb en jullie
zullen mij niet meer herkennen...’
Dan haalt hij weer de papieren rol uit zijn zak en draait haar tussen zijn dikke korte
vingers. Hij laat een kleine lantaarn aansteken en probeert de zinnen te lezen, die
telkens in zijn gedachten weerkeren. Buiten wordt over het land de grijze nasleep
van het onweer door een zilverachtig licht uit de oostkant van de hemel weggevaagd.
Achter een bocht doemt de gotische spits van een kerktoren. Het moet reeds over
zessen zijn. De tweede aflospost voor de paarden moet nabij zijn. Aan een kleine
herberg brengen vier soldaten het nieuwe span; Lodewijk is weer uit de koets
gekomen. Bedelaars wachten reeds op de eerste diligence.
Een van zijn begeleiders wil hem waarschuwen. Maar hij lacht gul en zegt: ‘Er
dreigt op deze rit geen gevaar meer.’ En hij deelt zilverstukken uit. De kreupelen
roepen, dat er een groot heer voorbij gereden is....
Het vocht op de landouwen verdampt in de eerste zonnewarmte. Door het ratelen
en het geklapper der paardenhoeven heen hoort men een enkele maal het gekwetter
der vogels. De zon stijgt en de dag zal heet worden. De postmeester van Chanitrix
brengt vleesbouillon voor de kinderen. Marie-Antoinette beloont hem met de twee
koninklijke drinkbekers van haar kinderen. Wanneer de koets reeds aan de einder
verdwijnt in een kleine onherkenbare wolk, staart de man met verbijsterde ogen naar
wat hem beurtelings als het voorteken van een onheil en van een zegen voorkomt.
Reeds is Nintré voorbij, waar de hooikarren al op de landwegen schommelen. In
de helling achter de laatste
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woningen scheurt het span. De hechtriem is gesprongen, men verliest een half uur
en rijdt weer af. Enkele kilometers verder dezelfde moeilijkheid. Door de broeiende
voormiddaghitte wappert de achtvoudige zwarte vlam der onstuimige paarden.
Châlons nadert. Maar het is alsof er een geheimzinnige bazuin geblazen wordt in de
dorpen, die de wilde karos zien naderen. Wie fluistert er voor het eerst achter zijn
hand, dat de Koningin gevlucht is! Anderen vertellen, dat er een schat vervoerd
wordt.
Te Brie wordt gestopt. Het is nu namiddag. Een onbekende nadert het rijtuig en
roept met halfluide stem: ‘Uw maatregelen zijn slecht genomen.’
Niemand antwoordt. De eerste ruiters van generaal de Bouillé moeten niet ver
meer zijn...
Er zijn verschillende wegen van Châlons naar Saint-Menehould.
‘Te Saint-Menehould moeten de cavaleristen van Damas ons opwachten,’ zegt
Marie-Antoinette.
De weg naar Saint-Menehould is slecht en smal. Ergens waadt de karos door een
kleine rivier, die over de kiezels van de weg vloeit. Weer een moeilijkheid met het
span. De rit is vermoeiend voor de paarden. Deze uren duren een eeuwigheid. De
reizigers kluiven aan een paar stukken koude kip en een stukje pastei. Ook Menehould
nadert... maar er zijn geen huzaren... In de vallende schemering die het eerst de
binnenruimte van de koets overvalt, beginnen de stemmen met een beklemd gevoel
te spreken. Bij de postmeester Drouet worden de paarden verwisseld. Een
huzaren-commandant nadert en meldt dat hij zijn manschappen uitgezonden heeft
om het rijtuig langs andere wegen te zoeken...
Postmeester Drouet heeft iets horen fluisteren. Hij kijkt, onopvallend maar
nauwkeurig naar dit geheimzinnig gesprek. Er rijst een zekerheid in hem, die hem
een ogenblik de adem afsnoert. Hij ziet de cavalerie-commandant, die telkens weer
in de houding springt en de hand aan zijn helm slaat wanneer hij antwoord geeft aan
de kamerknecht van mevrouw Korff. In het zwakke
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schijnsel van een lantaarn, die door een vrouwenhand achter het portierraam geheven
wordt, herkent hij een gelaat met de omkringde ogen, de hangende wangen en de
grote gebogen neus.
‘Naar Metz, mijne heren?’ vraagt hij.
‘Naar Metz,’ antwoordt een der lijfwachten.
De koets holt de nacht in. Maar zij is nog geen steenworp ver, of in een der
taveernes roept een meisje, dat in de armen van een halfsluimerende huzaar ligt: ‘Hij
zegt, dat de koning nu al voorbij moet zijn!’
Zij moet onbedaarlijk lachen. De andere soldaten, die allen na een vergeefse en
hete dag hun dorst zijn gaan lessen, beginnen het lied der dragonders te lallen.
Maar Drouet is op zijn paard gesprongen, hij heeft een van zijn jacobijnse vrienden
mee genomen. Zij snijden de hoofdweg af en ijlen naar Varennes, waar de weg zich
in tweeën splitst. Een naar Metz en een naar Montmédy.
Een half uur vóór de geheimzinnige koets zijn zij in Varennes en waarschuwen
er enkele patriotten. Als de wind in een heidevuur loopt het gerucht door het stadje,
dat de koning op de vlucht is naar Duitsland.
Nu nadert de karos Varennes. Steeds roekelozer is haar vaart geworden, telkens
werpen angstige ogen achter de ruitjes een blik naar buiten of er nog niets te bespeuren
valt van de Brouillé's troepen. De aflospost moet onder in de stad liggen. Hier boven
geen soldaat. Geen officieren. Er moet een vergissing in het spel zijn. Lodewijk roept
nu zenuwachtig naar de postillons, dat zij niet stoppen moeten. Zij weigeren en
schreeuwen terug dat de paarden te vermoeid zijn. Hij steekt hen goudstukken toe
en stamelt als een kind.
‘Rijdt door... vrienden wachten ons... nog anderhalf uur en wij worden afgelost.’
Maar de paarden moeten rusten. Zij gaan nu stapvoets naar beneden. Onder loopt
het kleine Aire-riviertje. De brug is versperd door een omgekantelde ossenwagen.
Achter de portières verschijnen de vragende ogen van vijf mensen.
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Marie-Antoinette beheerst zich niet. Tot de wachten bij de barricade roept zij
geïrriteerd. ‘Ik bevéél verder te rijden.’
De wachten antwoorden, dat de koets onder hun geleide naar de procureur van de
gemeente moet. Er komt een officier tussenbeide, die door het raam fluistert: ‘Er is
een beetje verder, langs deze landweg een doorwaadbare plaats, ik zal u buiten de
stad om leiden...’
‘Neen,’ antwoordt Lodewijk, die bij het zien van een toelopende menigte met
toortsen weer aan zijn oude vertwijfeling is overgeleverd, ‘maar ga zo spoedig
mogelijk de Brouillé waarschuwen.’
In een oud hotel ‘Au Grand Monarque’ worden de late reizigers ondergebracht.
De procureur van de gemeente, Sauce, heeft in haast de sjerp om zijn hals geknoopt.
Hij onderzoekt de paspoorten en vindt niets dat verdacht lijkt. ‘Alles is in orde’, zegt
hij met een slaperige stem. Maar Drouet laat zijn kans niet ontglippen. Hij heeft de
Jacobijnen uitgezonden om de noodklok te luiden. Het rampzalig geluid gaat nu
angstaanjagend over het grote dorp in de voornacht.
‘Indien hij de Koning is,’ zegt hij, ‘dan betekent medeplichtigheid aan zijn
ontvluchting hoogverraad!’
Sauce staat sprakeloos.
‘Wij zullen wachten totdat het morgenlicht in de lucht is,’ zucht hij. De familie
wordt nu in het huis van de procureur ondergebracht. In de eenvoudige ijzeren bedden
worden de kinderen neergelegd. De huisknecht van mevrouw Korff vraagt om eten.
Men brengt hem brood met kaas en wijn. Marie-Antoinette blijft zwijgend recht op
haar stoel zitten. Twee boeren houden met een zeis in de hand, de wacht voor de
kamerdeur. In de morgenuren dringt de bevolking samen voor het huis. Zij dringen
binnen en zien in zijn slordig hemd een vermoeid man, die met bevende vingers een
stukje brood breekt en die zijn zoontje sust om hem een paar brokjes te doen slikken.
Met zijn stompe rode handen open voor zich uitgestrekt, alsof hij hen toont hoe
ontdaan en hulpe-
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loos hij is, begint hij te stamelen: ‘Mijn kinderen, ik ben jullie koning... Ik heb Parijs
verlaten, omdat ik niet meer wenste vernederd te worden elke dag... Ik wil Frankrijk
niet verlaten... Ik wil slechts naar Montmédy gaan om aan het hoofd van mijn legers
de bewegingen der vijanden te volgen...
Er zijn vrouwen, die beginnen te schreien. Mannen die zijn handen vatten. Zij
rennen het huis uit en roepen buiten tussen de menigte: ‘De Koning! De Koning!
Leve de Koning!’
‘Hij gaat het leger inspecteren! Leve de Koning!’
Maar er zijn anderen, die roepen: ‘Hij liegt. Hij wil emigreren als de Condé en
d'Artois met het goud van Frankrijk!’
Dan gaat er een algemeen geroep van stemmen op.
‘De huzaren! De huzaren!’
Het hoefgeplof doet de grond dreunen. Choiseul, kapitein van de Brouillé, dringt
als een rukwind door de menigte. Op zijn wilskrachtig gelaat vertrekt geen spier. Hij
gaat binnen.
‘Er zijn verschillende sterke mannen met mij, Sire! Ik wacht uw bevelen!’
Er zijn enkele Jacobijnen tot in de deuropening gedrongen. Zij schreeuwen tot de
officier. Over onze lijken zul je hem moeten meevoeren.
‘We mogen geen tijd meer verliezen, Sire!’ zegt hij onverstoord.
Lodewijk twijfelt...
‘Als er geen schot valt,’ antwoordt hij, ‘anders weiger ik...’
Choiseul verlaat het vertrek. Aan het hoofd van zijn ruiters stuift hij verbitterd het
dorp uit; op hetzelfde ogenblik komt een nieuwe groep binnen draven. De gezanten
van Lafayette uit Parijs. Zij hebben het bevel om Lodewijk terug naar Parijs te voeren.
De vorst leest het vel, dat de kop van de Assemblee draagt, en als hij de zin onder
ogen krijgt ‘De Koning mag in ieder geval niet verder reizen...’ leest hij niet
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meer en voegt er zelf kalm aan toe: ‘Er is geen koning meer in Frankrijk.’
Hij loopt langzaam naar het bed, waar de dauphin slaapt en zegt zachtjes... ‘Ge
ziet, dat zij vermoeid zijn en rust nodig hebben... Morgen zullen we terugkeren!’
Maar Bayon geeft geen uitstel.
Buiten roepen Drouet en zijn vrienden tot de menigte: ‘Zij willen niet terug, naar
Parijs.’
De verwarring onder het volk stijgt ten top. Zij beginnen te schreeuwen: ‘Terug
naar Parijs!’
Men spant de paarden reeds voor de karos.
Marie-Antoinette, die elk ogenblik nog de komst van de Brouillé verwacht, begint
nu haar gastvrouw te smeken in naam van de kinderen, om te bemiddelen.
‘Laat hen tot elf uur rusten,’ pleit Lodewijk.
Maar de vrouw van de dorpsprocureur spreekt over de verantwoordelijkheid van
haar echtgenoot.
Zij pogen nu alles in het werk te stellen om de afvaart te vertragen.
Marie-Antoinette's reisgezellin simuleert een zenuw-crisis. Zij werpt zich op de grond
en slaat met armen en benen. De dokter is in huis. Hij verklaart dat het hart met
regelmaat klopt. En zo verstrijken langzaam de minuten..., maar Brouillé komt niet
opdagen. De menigte is sprakeloos geworden. De kinderen worden met slaperige
ogen in de koets gedragen. De zwepen klappen in de morgenlucht. De breidels worden
aangetrokken. Het ijzeren gebit rammelt in de dampende paardenbekken. De raderen
kraken en reeds schommelt de karos als een zwart schip in de rossige mist der eerste
stofwolken.
Een half uur later valt het bereden bataillon van generaal de Brouillé Varennes
binnen. Vijandige blikken kijken het na. Een oude boer, die een kruis slaat van
overmoed, wijst hen de weg, waarlangs de karos verdwenen is. Maar zelfs een
ongebreidelde jacht slaagt er niet in de onverstoorbare gang der geschiedenis tot
staan te brengen. De koninklijke stoet nadert Parijs onder een
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stortvloed van scheldwoorden en verwensingen. De bewoners van steden en dorpen
staan langs de wegen geschaard om hun beledigingen met dreigende gebaren te uiten.
Te Epernay wordt een priester, die de karos toejuicht, door het woedende volk over
de grond gesleurd en van zijn kleren ontdaan. De doortocht van de koninklijke koets
is een gelegenheid om royalisten en edelen te plunderen en dood te slaan. Te Chouilly
spuwt men voor het eerst de koning van Franrkijk in het gelaat. Het volk heeft niet
genoeg aan een gevangene, het bekogelt de gehoonde vorsten met pamfletten en
dagbladen, waarop een machtige, onzichtbare hand de fascinerende woorden schreef:
‘Het hoofd van mijnheer Gapet moet er af; hij is volksverrader nummer één!’
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III
Marat had zich in de ontknoping van het vorstelijk avontuur vergist. Toen in de club
der Jacobijnen de eerste stemmen waren opgegaan om de monarchie omver te werpen,
bleken de meesten niet gehaast om zich voor de republiek uit te spreken. Danton en
Robespierre, die de grote woordvoerders waren geworden van de extremistische
anti-royalisten, schorsten hun oordeel op. Alleen de Cordeliers, die dag in dag uit
zich voedden met de drukinkt van Marat en Desmoulins, hielden voet bij stuk. Zij
organiseerden een volksmeeting op het Champ de Mars, om de abdicatie van de
Koning te eisen. Het liep uit op een bloedig conflict. In de clubs der Jacobijnen had
Marat's aanhanger, de vleeshouwer Legendre hen gewaarschuwd: ‘Hoe waagt ge het
geen rekening meer te houden met de massa?’
‘l'Ami du Peuple’ beschuldigde de Assemblee er van ‘een nieuwe aristocratische
burgerij in te stellen.’
De zeventiende Juli beschoot de Nationale Garde van de nieuwe democratie de
manifesterende republikeinen. De cavalerie, die er door de Assemblee was tezamen
getrokken sloeg met de blanke sabel en spaarde vrouwen noch kinderen. Het plein,
waar enkele maanden geleden de Revolutie haar nationale feestdag had gevierd, lag
nu bezaaid met lijken. Dit betekende de onoverbrugbare kloof tussen de
revolutionnairen zelf, tussen de gematigde constitutionelen en de republikeinse
democraten.
De Assemblee erkende de Koning als uitvoerende macht en verschafte hem het
veto op haar wetgeving. Een der machtigsten in de nieuwe Assemblee was de leider
der Girondijnen en hoofdredacteur van de ‘Patriote Francais’, Brissot, tegen wie
Marat zich reeds op heftige wijze had gekeerd, toen hij bemerkte dat zijn
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eigen invloed onder de laagste klassen verminderde ten gunste van Brissot. Tussen
beiden schoof de schaduw van Robespierre, die voorzichtig stap voor stap naar voren
kwam en die voorlopig zijn oratorisch vermogen meer in abstracties en practische
feitenkennis zocht dan in persoonlijke aanvallen. Na enkele weken waren er geen
loopjongens meer die de wraakzuchtige opschriften van Marat's lijfblad schreeuwden.
In December verscheen het laatste nummer van ‘l'Ami du Peuple’. Marat leek
voorlopig uitgespeeld en hij was aan bittere wanhoop ten prooi.
Een ogenblik dacht hij er aan met het geld dat hij had overgehouden terug naar
Londen te reizen. Hij zwierf door de geteisterde provincie. Maar het was er niet veilig
meer. De duisterste instincten vierden er hoogtij. En plotseling heeft een beklemmende
angst zich van hem meester gemaakt. Hij is bevreesd geworden voor de stem van
het volk. Voor de wraak van wie hij bestreden heeft. Voor zijn eigen naam, Marat!
Weinigen hebben hem gezien, maar velen hebben de erupties van zijn verkankerd
ressentiment gevolgd. Zelfs zij, onder zijn kennissen, die in zijn oprechtheid
geloofden, zeiden: ‘Als gij iemand tegenkomt, die wanstaltig en grauw is en
schimmelig ruikt als een kelderpad, dan is het niet Marat, want hij ziet er nóg
weerzinwekkender uit... maar wees niet bevreesd voor hem in het openbaar, want
hij spuwt zijn gift slechts vanuit onvindbare schuilhoeken...’
Zoals na elke bloedige botsing is het volk weer in een uiterste onverschilligheid
vervallen. Niemand denkt meer aan alles wat hij voor de paupers heeft verduurd,
wanneer het ogenblik daar is dat de verkiezingen voor de Legislatieve Vergadering
plaatshebben. Aan citoyen Bourdon, een van zijn trouwste volgelingen, schrijft hij
in deze dagen: ‘Onze vrijheidsstrijd was tevergeefs. Er is geen terugweg meer en de
toekomst leidt slechts naar een deerniswekkende puinhoop...’
Hij schuwt het contact met de mensen. Hij draagt het platgedrukte hoofd nog
dieper in de opgetrokken schou-
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ders. Zijn blik is schichtig geworden. Zijn oograndjes rood en brandend. In de blauwe
poriën van zijn huid verzamelt zich het vuil. Op een ijzige Januarimorgen krimpt hij
ineen van de pijn over zijn morsige schrijftafel, die nu alle dagen ondraaglijk naakt
voor hem staat. Hij heeft het pistool op de stekende pijn in de gal gericht. Hij wenst
dit vervloekte slepende kwaad uit zijn koortsig lichaam weg te schieten. Dan denkt
hij plotseling aan die zachte stem van Simone Evrard, wier tederheid hij in de uren
van strijd en rusteloos werk had veracht. Het was de vrouw van zijn drukker, die
hem gevolgd was met een hartstochtelijke overgave, nooit twijfelend aan het idealisme
van zijn woord. Er was tussen hen nooit een woord over wederzijdse gevoelens
gesproken; maar in de dagen der achtervolging was haar nooit iets te veel geweest
om hem te helpen, hem te bereiken, hem in te lichten en hem met de huiselijkste
zorgen een warme steun te zijn.
Wat had haar in dit afstotelijk wezen aangetrokken? Wat in deze storm van waanzin
en razernij had haar zoetheid opgewekt? Wat had haar ogen met tranen gevuld
wanneer Marat, opgejaagd als wild, van schuilhoek naar schuilhoek sloop?
Hij voelt hoe zijn weerstand wordt gesloopt. Een gevoel dat hem al jaren niet meer
had beroerd, maakt hem machteloos. Eenmaal had Simone haar kleine zachte hand
op de zijne gedrukt. Met vochtige ogen had ze naar hem gekeken.
Hij probeert ergens een vonk van zelfspot op te wekken in zijn afgemat gemoed.
Maar hij is daar zelfs niet meer toe in staat. Hij drentelt, aan ongekende gevoelens
ten prooi, naar zijn slaapkamer en haalt de benen kam door zijn ruig haar. Zijn zijden
vest is gortig en afgedragen. Alles wekt walging in hem op. Hij werpt zich ruggelings
op het sobere bed en poogt een ogenblik met gesloten ogen alles te vergeten. Maar
de drang om in de nabijheid van Simone Evrard te zijn, neemt meer en meer bezit
van hem. Hij is weer opgesprongen en loopt heen en weer tussen de muren van zijn
slaapvertrek. Hij besluit deze
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avond naar haar toe te gaan. Maar nauwelijks staat deze gedachte bij hem vast, of
de vrees besluipt hem er andere bezoekers te ontmoeten. Zijn mond is droog en bitter
en hij heeft geen rode wijn bij de hand. Hij herinnert zich eensklaps dat jeugdvoorval
in de school op een hete zomermiddag. Niet ver van het gebouw was een bron, waar
de schoolmeester een teil met fris water halen liet door de knaap, die het beste zijn
bijbel op kon zeggen. Het verhaal van Joseph in de put, die door zijn broeders verkocht
werd, had zijn verbeelding zeer aangegrepen. Hij blonk die dag dan ook uit bij het
opzeggen van zijn les. Hij mocht de teil met bronwater halen gaan. In de klas mocht
iedereen op zijn beurt uit een kleine koperen kroes een paar slokken komen doen.
Een zeker plichtsgevoel had hem weerhouden op de straat aan de bron reeds zijn
dorst te lessen. Maar des te begeriger was hij toen de meester de kroes te voorschijn
haalde.
‘Neem je welverdiende slok, Mara,’ had die gezegd. Hij, Jean-Paul, had gretig
zijn dikke lippen in het ijskoude nat gedompeld en een slok opgezogen, die hem
daarna om adem snakken deed. De meester had hem rustig laten uithijgen. Hij had
de kroes neergezet en tot de klas gezegd: ‘Ziehier een jongeman, die wel de gewijde
geschiedenis weet op te dreunen, doch die niet eens een kruis kan slaan, alvorens hij
eet of drinkt.’
Daarna had hij Jean-Paul gedwongen een kruis te maken. Hij had geweigerd en
later had zelfs zijn vader hem daarvoor opgesloten. Hoe vaak herinnerde hij zich dat
niet, maar nu dacht hij met een kleverige tong aan dat water en hij begon weer op
en neer te lopen, totdat hij iemand door de smalle steeg aan de voorkant hoorde
naderen. Door het spiedraampje zag hij citoyen Desmoulins met zwierige tred aan
komen wandelen.
Desmoulins loopt altijd of hij tussen de courtisanes vertoeft, dacht hij verachtelijk.
De bezoeker klopte op de melodie van ‘Ça ira, ça ira.’ Toen Marat hem had
binnengelaten, draaide hij snuivend met opgetrokken neus rond en zei met
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een spottende stem: ‘De drukinkt is nog niet helemaal opgedroogd!’
Marat wist niet hoe de andere dat bedoelde. Hij zei: ‘Het spijt me, maar ik heb op
dit ogenblik niets in huis om je een verfrissing aan te bieden.’
‘Ik hoorde dat je uit Beauvais terug was,’ vervolgde Desmoulins. Dit mishaagde
Marat ten zeerste.
‘Ik begrijp niet wie op mijn passen let,’ zei hij toonloos.
‘Wanneer men alle ogen op zich getrokken heeft, ontkomt men niet meer aan de
nieuwsgierigheid der mensen,’ antwoordde Desmoulins zonder ernst.
Camille Desmoulins sprak meestal met een gebrek aan ernst. Marat kon dat niet
uitstaan en had eigenlijk nooit begrepen waarom de jonge man zich met politiek
bemoeide.
‘Dus “l'Ami du Peuple”, de stem die uit het merg van de proletariërs werd geboren,
is eindelijk gemuilkorfd,’ vervolgde Desmoulins.
Marat wist niet wat hierin echt of onecht klonk. Hij zei: ‘Het lijkt mij, dat ik het
langer uitgehouden heb dan “La Révolution” van citoyen Desmoulins.’
De jonge Jacobijn maakte een onverschillig gebaar in de ruimte.
‘Nah...,’ deed hij met het gebaar van een handelend Joodje, ‘de tijd is nu weer aan
de reactie. Wie het geduld heeft zijn tijd af te wachten... Denk je dat Robespierre iets
anders in zijn nuchtere schedel verbergt...’
Marat haalde zonder woord de schouders op. En toen Desmoulins weer neuriënd
de steeg verliet, wist hij eigenlijk nog niet waarom hij gekomen was. Wat kon het
hem per slot van rekening nog schelen en een ogenblik welde er in hem een sinistere
gedachte op.
Is hij niet imbeciel, die zijn tijd met lege handen afwacht?! Hoe stond nu Philippe
d'Orleans tegenover de nieuwe functie van zijn neef Lodewijk?... En in een oogwenk
stond een merkwaardig plan helder voor zijn ogen! Hij aarzelde geen seconde om
tot uitvoering over te gaan.
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Achter het Chatelet-theater, waar de Korfstraat op een net van kleine straatjes uitliep
en waar men langs een paar stinkende geulen nog soldatenhuizen aantrof van Lodewijk
de Negende, lag de verbrokkelde toren van een romeinse burcht. Men noemde deze
buurt ‘het moeras’. Vroeger had blijkbaar het Seinewater tot aan de muur van dit
fort gespoeld. Hier huisde een eigenaardig volkje.
Al leefde het van diefstal en duistere praktijken, men vond er weinig aanhangers
van de revolutie. Integendeel, toen het bericht van Lodewijk's arrestatie te Varennes
tot hen doorgedrongen was, waren zij de hele nacht bedrijvig geweest. Iedereen, die
in dit stadsdeel geroepen had of pamfletten had uitgehangen als: ‘Capet is een zwijn,
wij moeten hem slachten om onze kinderen aan de vreet te houden...’ en andere,
dergelijke slagzinnen, die plotseling overal opdoken, was door kleine benden uit het
moeras aangehouden en afgeranseld. Dit volkje, dat zeer koningsgezind was, werd
zelfs door vele revolutionnairen gevreesd. Had men op de 21e Juli een escorte van
deze kerels aan Lodewijk meegegeven, diens avontuur zou zeker anders verlopen
zijn. Lodewijk had echter buiten het hof met niemand contact. Zijn neef de Graaf
van Orleans wel. De bewoners van het moeras, die er nog een typische romeinse
soldaten-mentaliteit op na hielden, waren voor de koning. Het kon hen niet schelen
of hij Lodewijk of Philippe heette. Het hoogste gezag was hen heilig en zij voelden
instinctief dat ‘het volk’ geen gezag vertegenwoordigde, omdat het te veelstemmig
en te verdeeld was. Zij wensten één aanvoerder.
Op die wintermiddag kwam er een burger over de bevroren modder der Korfstraat
naar het poorthuis zoeken, waar Philippe d'Orleans een van zijn volkscentra had. Hij
had zijn hoofd diep in de verrafelde velouren kraag van zijn redingote getrokken en
het was moeilijk om zijn gezicht te herkennen. De man hield er niet van om gezien
te worden. Misschien was het ook alleen maar, omdat hij diep in gedachten verzonken
was. Hij had enkele jaren geleden onvermoeid de natuurwetenschap
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bestudeerd, doch daarna had de politiek hem geheel in beslag genomen. Nu liep hij
rond met een groots plan. Hij kwam Philippe d'Orleans al zijn werken en geschriften
aanbieden. Dat wil zeggen, dat hij een verzamelde uitgave van die werken beoogde;
en indien de prins daarvoor het geld beschikbaar stelde, dan wilde hij al zijn politieke
pamfletten zo redigeren en bewerken, dat alles in het voordeel van de prins zou
uitvallen. Hij zou, met dezelfde kracht als waarmede hij voorheen tegen Lodewijk
de Bourbon gestreden had, thans de zaak van Philippe d'Orleans verdedigen.
Terwijl hij daar liep, dacht hij bij zichzelf: De Prins zal enthousiast zijn. Hij zal
zeggen: eindelijk heb ik een raadgever, die het volk begrijpt. Het werd trouwens ook
tijd, dat hij zijn kennis eindelijk eens op positieve wijze zou kunnen demonstreren.
De revolutie was in zwendel en onderlinge verdeeldheid gesmoord. Men moest er
van pogen te maken wat er nog van te maken viel.
Hij balde zijn twee vuisten tezamen in de rug. De nagels drukten bijna pijnlijk in
het vlees en het was of zijn voeten een energieker pas zochten, telkens als er nieuwe
gedachten opsprongen voor zijn geest.
Een sterke hand, dacht hij, een sterke hand die de menigte leiden kan... Heb ik
niet voldoende bewezen dat ik het volk beheers... Neen... geen praatjes... maar actie.
Ha! Het is een kinderspelletje om al die politieke partijtjes uit te roeien. Zij allen
hebben maar één honger en het centrum van die honger moet je raken. Het ligt in
hun domme, redeloze verbeelding! De ‘superieure geesten’, de ‘objectieven’ alleen
zijn gevaarlijk. Hen moet men een kop kleiner maken. Met Lafayette te beginnen.
Die eindeloze onrust begon weer in zijn wezen rond te waren. Nauwelijks was er
een nieuw inzicht of een gedachte bij hem opgekomen, of het gevoel dat hij niet snel
genoeg handelde, besprong hem.
Toen hij bij de oude toren gekomen was, begon hij zenuwachtig links en rechts te
kijken. Overal lagen hier
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de mesthopen langs de straat. Het zwarte vocht liep door de dunne sneeuw de geulen
in. Hier en daar sprong een magere kip op de kleine stootkarren of op de sporten van
een ladder. Het rook er naar vee en men vroeg zich af waarmee men hier zelfs een
kip kon voeden. Op een drempel vlak bij hem zat een kind, dat op een spekkorst
zoog. De man dook uit zijn kraag en vroeg: ‘Waar is het huis der Orleanisten?’ Een
vrouw was intussen in de deuropening verschenen en staarde hem kwaadaardig aan.
Zij wachtte een poos en zei toen kortaf: ‘Dat gaat je niets aan!’
‘Maar mijn lief vrouwtje,’ kraakte zijn stem met moeite, ‘ik heb een ernstige
boodschap en nu weet ik wel, dat de prins niet vaak op zijn vele posten wezen kan,
maar misschien is zijn adjudant wel te spreken...’
Haar gezicht verroerde niet. Ze stond daar op twee meter afstand van hem, met
haar halfnaakte armen tegen haar dikke buik aangedrukt. De bezoeker voelde haar
vijandige blikken en keek weer onrustig naar links en rechts.
Er kwam een jonge kerel uit een der huizen van de overkant. Hij sprong over het
geultje. Uit zijn half ontknoopte spanbroek staken zijn gespierde kuiten. Hij had een
houthakkersmuts achter op het hoofd en onder zijn zwarte krullen draaiden zijn kleine
oogjes met achterdocht.
‘Zoek je wat?’ vroeg hij.
‘De Orleanisten,’ antwoordde de bezoeker.
Er waren nog een paar mensen komen kijken, want meestal kwamen vreemden
zich niet met hun zaken bemoeien.
Toen riep opeens een jongen: ‘Maar ik heb een blaadje voor hem rondgebracht!
O de schoft! jongens,’ lachte hij, ‘dat is hem nu. Ik zeg jullie, dat is Marat!’
Marat week instinctmatig naar achteren. Hij struikelde bijna over het stoepje van
het huis.
Een grote vrouw, die de jongen had horen roepen, kwam naar buiten lopen, met
een koord in haar handen.
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Zij bleef verbaasd kijken, toen zij de kleine burger verschrikt rondom zich staren
zag.
‘Ja, hangen jullie hem maar op,’ lachte een der mannen. ‘Wat komt hij hier zoeken!’
‘Hij wil Prins Philippe zien!’
‘De schurk!’ riep de jongen.
‘Vadertje komt vergiffenis vragen,’ spotte een ander. Eerst schrijft hij, dat alle
prinsen moeten gewurgd worden en nu komt hij ons vragen of wij hem de weg naar
de prins willen wijzen. We deden beter hem flink op zijn duvel te geven. Of dacht
hij soms dat we naar zijn praatjes gingen luisteren zoals de Cordeliers en de
fabrieksarbeiders!’
Marat wilde een gebaar met zijn handen maken om hen toe te spreken. Maar de
vrouw, die met het koord uit een huis was komen lopen, duwde hem brutaal in zijn
rug en riep: ‘Maak dat je hier weg komt, zwijn, of ze stropen je die pokdalige huid
van je gezicht af.’
Marat zette zich plots schrap. Een vlaag van woede deed hem over zijn vrees heen
komen.
‘Jullie vergeten, dat ik een boodschap voor Philippe d'Orleans heb,’ schreeuwde
hij driftig, terwijl hij zijn arm bewoog, alsof hij met een rijzweep in de lucht striemde.
‘Wat hebben wij met jouw boodschappen te maken,’ lachte een oud mannetje.
‘Dat zal ik jullie later dan wel eens duidelijk maken. Willen jullie naar mij luisteren
of niet?’
Zij waren even door zijn autoritaire toon verrast. Maar toen hief er een veertigjarige
vrouw langzaam een bezem in de lucht en voordat Marat wist vanwaar de slagen
kwamen, ontving hij een ranseling, die hem kermen deed van de pijn. Van alle kanten
werd aan hem gerukt, totdat hij er bij neer gevallen was.
Hij hoorde hen uitbundig lachen en roepen: ‘De Jacobijnen aan de galg! Weg met
dat tuig!’
Hij krabbelde weer op en strompelde gehurkt tussen de benen door der scheldende
wijven. Zijn jas was gescheurd en uit zijn rechteroor liep bloed.
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Vernedering, woede en machteloosheid drongen hem de tranen in de ogen! Hij zag
de straten niet. Hij liep als een vluchteling, met de wapperende flarden van zijn
jaspand achter zich aan. Hij hoorde niets meer dan een bonzend gonzen in zijn hoofd.
‘Dit is het laatste... Dit is het laatste,’ herhaalde hij telkens weer in zichzelf.
Hij voelde hoe de koorts zich van hem meester maakte. Geestelijk en lichamelijk
volkomen geradbraakt, dreef een onbewuste impuls hem naar de rue Faubourg
Honoré.
Toen Simone Evrard de deur voor hem opende, zag ze hem staan met gloeiende
wangen en troebele ogen. Zij was zo verschrikt, dat zij niet eens vroeg wat hem
overkomen was. Hij stond met zijn twee open handen naar beneden uitgestrekt.
‘Dit is de dank van het gepeupel, waarvoor ik jarenlang alles heb getrotseerd...
alles heb geleden... alles heb opgeofferd...’ bracht hij er uit met een gebroken stem
en zijn verminkt gelaat trok een krampachtig grimas alsof het schreien ging...
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IV
Enkele weken na deze gebeurtenis kwam bij de gezusters Dupont in de faubourg
Saint-Honoré een jonge officier van Lafayettes ontbonden Garde Nationale binnen.
Hij behoorde tot de adel, die niet met het hof dweepte en van de revolutie nog steeds
de hervorming van de monarchie verwachtte, naar Engels voorbeeld. Velen van deze
zagen in Philippe d'Orleans de figuur, die niet door volksrancune en nog minder door
hofdelicten erfelijk belast was. Sommigen onder hen zetelden zelfs in de Assemblee
onder de rechtse groep, die men de Feuillants noemde en die samengesteld was uit
de meest tegenstrijdige elementen. De ware leiders van deze groep stonden feitelijk
buiten de Assemblee. Enkelen waren voor een democratische monarchie. Anderen
weer tegen elke volksinmenging, terwijl zelfs het révolutionnaire triumviraat
Barnave-Duport-Lameth geheime betrekkingen met het hof onderhield.
Tegenover hen stond de linkervleugel, niet minder verdeeld. Hier stonden de twee
invloedrijke leiders Brissot en Robespierre tegenover elkaar. Zelfs de
temperamentvolle, bewogen doch goedhartige Danton vermocht niet de persoonlijke
conflicten in deze groep te verzoenen of de standpunten te overbruggen.
De jonge officier, die van zijn geheime leiders de opdracht gekregen had om zich
als Brissotijn te gedragen en zich dus te laten inschrijven in de club der Girondijnen,
noemde zich citoyen Languais, omdat hij in deze omstandigheden weinig voordeel
kon trekken uit zijn adellijke titel.
In het achtervertrek van het winkelpand, dat voornamelijk door rijke burgers werd
bezocht, had die dag een kleine bijeenkomst plaats. De jongste der zusters Dupont,
Christine, nam meestal niet deel aan de discussies, maar
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zorgde voor koffie en likeuren en werd soms geraadpleegd over de verhoudingen in
bepaalde families waarvan zij de meest intieme détails wist te vermelden. Soms was
daar ook aanwezig de rijke bierbrouwer Santerre uit de faubourg Saint-Antoine, die
met volle handen bankgeld onder de armen van zijn buurt verspreidde en die onder
de aanhangers van alle partijen een onverdeelde populariteit genoot. Iedereen op
straat werd even gul door hem begroet. Hij was niet minder spaarzaam in het handen
drukken... en met welk een kracht! Maar meestal waren de bezoekers van de zusters
Dupont lieden, die feitelijk thuis hoorden in het appartement van Madame Genlis
aan de rue Neuve des Mathurins, waar de elite der Orleanisten zich bewoog in een
rijkdom van verguldsel en spiegels.
Rivarol, die een conservatief dagblad uitgaf en sedert enige maanden zijn oplage
met duizenden exemplaren had zien stijgen, verzekerde de bezoekers van Dupont's
salon, dat de massa haar geestdrift voor opstootjes en agitaties verloren had.
Languais integendeel bracht uit de activiteit der sectie-comités de bewijzen, dat
de linkse leiders een provocatie ensceneerden, waarvan de gevolgen nog niet waren
te overzien.
‘Het is niet voor hun plezier dat Marat en Desmoulins zwijgen,’ meende Rivoral!
Maar madame Baillis kwam tussenbeide en beweerde, dat zij in het salon van
Lucille Desmoulins vernomen had, dat haar man een nieuwe uitgave voorbereidde
die als titel ‘le vieux Cordelier’ zou dragen. Het zou niet alleen maar een schotschrift
zijn voor het gepeupel, doch zich ook tot de intelligentia richten. Men hoorde zelfs
de namen van Condorcet en David als mederedacteuren.
De vrouwen ontplooiden daarna een ijverig gesprek over madame de Sabran,
waarvan Christine Dupont te vertellen wist, dat zij als model poseerde voor
Vigée-Lebrun, die voor het schilderen van een ‘Kus aan Psyché’
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voor tachtig pond Gentse kant had besteld, welke dienen moest om Psyché's voetstuk
te versieren. Vanzelfsprekend had Vigée-Lebrun haar figuur gebruikt om een
voortreffelijk naakt te kunnen schilderen. Men fluisterde nog over enkele
bijzonderheden, waarna madame Plessis hardop zei, dat de jeugdige madame
Beauharnais haar zeker in de schaduw stellen zou. Ook Julie Talma kwam ter sprake,
maar het politieke debat der mannen beheerste toch weldra weer het gesprek.
Rivarol, die intussen de situatie peilde aan de cijfers van zijn oplaag, kwam nu
met een bericht, dat iedereen hogelijk verbaasde.
‘Marat is uit zijn sousterrain opgedoken en heeft gepoogd met de Orleanisten aan
te pappen!’
‘Pas op voor de ratten, wanneer ze uit hun riolen te voorschijn komen,’ riep
Languais. ‘In Parijs betekent dat altijd dat de pest uitbreekt.’
‘Men ziet hem ziek als een kind in het zonnetje zitten met Evrard's echtgenote, op
een bankje langs de Champs-Elysees,’ spotte Rivarol. ‘Vandaag of morgen kun je
hem in Café-Valois zien binnenstrompelen om er zijn “Journal de Paris” te lezen...’
Het Café Valois in de rue des Bons-Enfants was het drinkgelag der Feuillants,
zoals Corazza het café der Jacobijnen was, het Café de la Victoire een trefpunt was
der gematigden en La Régence onder zijn bezoekers slechts Lafayettisten telde.
‘Hebben jullie Marat wel eens achter een club of een partij zien aanlopen?’ vroeg
Languais. ‘De laatste tijd was hij flink op weg om een dictatuur te prediken! Hij ging
zelfs zo ver dat hij in een van zijn laatste artikelen schreef: ‘Indien het volk ertoe
besluiten kon om in zijn Vriend die eigenschappen te ontdekken...’ ‘Ze wachten
allemaal op de ontmaskering van het Oostenrijks Comiteit, dat ongestoord zijn
misdadig werk voortzet, onder auspiciën van de Koningin, in het Tuilerieënpaleis!
In het hart van het revolutionnaire of Orleanistische Parijs. Hoe het dan ook zij...’
Zijn rode gelaatskleur werd
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purper wanneer hij zo sprak en men merkte, dat hij waarachtig verontwaardigd was
over hetgeen hij zei.
Een van Barnave's beste vrienden, die hier aanwezig was en die tot nog toe
gezwegen had, kwam nu nuchter tussenbeide.
‘Laten we eens zakelijk bekijken hoe de kansen van het hof staan in het buitenland.
Niemand gelooft dat de geemigreerden werkelijk enige militaire steun van Joseph
II zullen ontvangen. Zowel Pitt als Catharine II zien in de revolutie een verzwakking
van onze macht. Maar in werkelijkheid interesseert het Oosten hen meer dan het
Westen. Oostenrijk en Rusland zijn in oorlog met Turkije en Zweden. Polen werkt
zich los van Rusland. Lodewijk de Zestiende kan hoogstens een symbolische betuiging
van medeleven van Joseph verwachten. Maar dat zal een aanleiding zijn voor het
Franse volk om zich aaneen te sluiten. Ik geloof dan ook, dat indien Barnave achter
de schermen Lodewijk deze tactiek aanbeveelt, hij meer onze hereniging dan
Lodewijk's heil beoogt.’
‘Lodewijk wordt weer met de dag sterker,’ merkte Rivarol op.
‘De stommeriken dachten dat ze een gevangen vorst wel met een veto-recht konden
versieren,’ lachte Santerre, ‘maar hij maakt er danig vervelend gebruik van.’
‘De clubs deinzen er niet voor terug het volk naar het paleis en binnen het paleis
te voeren,’ riep Languais, ‘indien de Orleanisten dit psychologische ogenblik niet
uitbuiten, missen zij hun beste kans. De revolutie zal verder gaan zonder hen. Dat
wil zeggen, dat ze met de Bourbonnisten bloeden zullen. De sectie-comités zijn niets
anders dan de kern van volksrechtbanken, die slechts onder de zweepslag van de een
of andere fanaticus in werking hoeven gesteld te worden. Er is slechts één volksleider,
die over voldoende menselijk gevoel beschikt om dit wertkuig niet in een groot
bloedbad te doen ontaarden. Dat is Danton. Het gezag van Lafayette behoort tot het
verleden. Reeds spreken de comités er over, dat ze het bewind van de Commune niet
zullen aanvaarden, tenzij
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ze er een volwaardige, vertrouwde vertegenwoordiger zullen hebben! Men mompelt
twee namen, Legendre en Marat!’
Rivarol haalde zijn schouders op. Sedert drie jaren waren de gruwelverhalen niet
van de lucht. Per slot van rekening legerde het Zwitsers legioen nog in de hoofdstad.
En het was bewezen, dat de gebeurtenissen altijd anders verliepen dan men had
voorzien... Maar madame Plessis merkte op, dat Legendre gewend was ossen te
slachten en dat Marat tienduizend koppen eiste!
‘De Girondijnen hebben de Assemblee in handen!’, vervolgde Languais. ‘Zij
willen een oorlogsverklaring aan Oostenrijk om het hof te breken en de
contra-revolutie der geëmigreerden duidelijk in het licht te stellen!...’
‘Lodewijk zal de Girondijnen naar huis zenden!’ meende Rivarol. Hij zal in ieder
geval weigeren om de clergé, die hardnekkig trouw aan Rome blijft, te laten
deporteren.’
‘De Assemblee zal moeten ingrijpen tegen de priesters,’ riep Santerre, ‘zij halen
het heel Westen overhoop. In de Vendée rukken zij aan het hoofd van
boeren-kruistochten de dorpen binnen, waar Revolutionnairen, Jacobijnen of
Girondijnen de baas zijn. Zij sluiten iederen buiten de kerkgemeenschap die aan het
Federatiefeest deelnam. Zij weigeren het democratisch gezag te erkennen. Overal
planten zij hun vaandels met de leliën en het kruis.’
‘Lodewijk kan niet anders doen dan zijn veto staande houden tegen de pogingen
der atheïsten,’ kwam Languais nu bijna driftig tussenbeide.
‘Atheïsten... atheïsten...,’ suste Santerre.
Men werd het over deze religie-aangelegenheden niet eens; Santerre stond nog
helemaal onder invloed van het Voltairiaanse scepticisme tegenover de katholieke
kerk, terwijl Languais, als de meeste jongeren, reeds die religieuze reactie
manifesteerde, die in de geschriften van Chateaubriand weldra haar hoogtepunt zou
bereiken.
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Toen Languais het achtervertrek van Dupont's winkelpand verliet, ontmoetten zijn
blikken het gelaat van een jong meisje, dat hem verschrikt aanstaarde. Hij was door
die uitdrukking van haar ogen zo gegrepen, dat hij een ogenblik stil bleef staan en
zijn ogen op haar gericht hield. Een ogenblik dacht hij, dat hij dit kinderlijk gezicht
reeds vroeger ergens had ontmoet. Hij zag haar angst nu langzaam overgaan in een
uitdrukking van verlegenheid. Zij sloeg de oogwimpers neer en liep toen vluchtig
naar een stapel linnen lakens, die gesorteerd moesten worden. Hij wilde naar haar
toegaan, maar hij hoorde Christine Dupont's stem achter de kamerdeur en hij dacht,
dat zij er iets onbetamelijks van denken zou. Er verscheen een brede glimlach op
zijn gelaat en hij begroette het meisje, terwijl hij zich met lenige stap naar de
winkeldeur begaf.
Denise Despiau had die laatste lach opgevangen en haar hart bonsde onstuimig
achter de kleine boezem, die hoogop in de guèpière gebonden zat. Zij had in hem
duidelijk de jonge officier herkend, die achter een kar met lijken gelopen had, aan
het hoofd van een troep Communesoldaten. Zij had hem voor het eerst gezien met
een dame, in de diligence, die haar naar Parijs had gebracht. Zij had na die
verschrikkelijke tweede ontmoeting de afschuwelijkste dingen van hem gedacht,
waarover zij zich nu in een vlaag van verwarring hevig schaamde. Maar van vandaag
af bleef zijn glimlach haar voor ogen; en toen ze hem een tweede maal in de winkel
verschijnen zag, was ze aan zulk een vreemde emotie ten prooi, dat haar wangen
gloeiden als rode reinetten en zij bijna geen stap verzetten kon. Diezelfde avond liep
zij na de werkuren, naar de kerk van Saint-Eustache, om er in de kapel der Madonna
zachtjes te zitten huilen zonder dat ze ook maar een reden voor haar verdriet ontdekken
kon.
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V
De gebeurtenissen volgden elkaar nu op met een verbijsterende snelheid. Nauwelijks
had Lodewijk zich gedwongen gezien om een Girondijns ministerie te vormen of
een machtige groep in de volksvertegenwoordiging onder leiding van Robespierre
trachtte dit nieuw gezag te verpletteren onder een reeks van hevige aanvallen.
Robespierre begon de ontwikkeling der Revolutie te beheersen, maar eerst moest hij
de revolutionaire tegenstanders zelf onschadelijk maken.
De twintigste April verklaarde de Assemblee de oorlog aan de vijanden van het
Franse volk en handlangers van de geëmigreerde adel en hogere officieren, de Koning
van Bohemen en Hongarije, Frans II. De verwarring in Frankrijk steeg ten top. In
het zuiden bestreden adel en patriotten elkaar. In het westen revolteerde de katholieke
bevolking. In het noorden verlieten de officieren hun troepen om heil te zoeken aan
de overkant van de grens. Overal weigerden de boeren voedsel en paarden te leveren.
Zij onthoofdden de plaatselijke prefecten, die iets durfden vorderen. De Girondijnen
hadden deze oorlog gewild, doch zij beschikten niet over een centrale openbare macht
om aan de binnenlandse anarchie het hoofd te bieden. Brissot, aan het hoofd der
Girondijnen, had in deze oorlog de grote kans gezien om de eenheid der patriotten
tot stand te brengen en zich van het gecompromitteerde hof te ontdoen. Alleen
Robespierre had nuchter, en détail voor détail, gewezen op de gevaren en de gevolgen.
Hij voorzag de gehele vernietiging der vrijheid, de financiële ruïne en de
Caesaristische dictatuur. Maar op dit ogenblik nog overwon Brissot. De dood van
Keizer Leopold de Tweede deed de laatste vredeskansen vergaan. Zijn opvolger
Frans de Tweede was een rasecht
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soldaat. Hij antwoordde op het ultimatum van de Franse Assemblee met de eis dat
de geconfisqueerde goederen van de prinsen in Elzas onmiddellijk teruggeschonken
zouden worden, dat Avignon weer aan de Paus moest komen en dat de Franse regering
spoedig haar verontrustende binnenlandse oproer, bedwingen zou. De oorlog werd
verklaard, maar was van het begin af een hopeloze onderneming. 6000 van de 9000
Franse officieren namen de vlucht, 30.000 soldaten deserteerden, omdat zij niet voor
een atheïstische en anti-royalistische regering wensten te strijden.
De Franse strijdkrachten in het noorden en oosten waren derhalve in staat van
desorganisatie. De vrees voor een invasie maakte zich van de bevolking meester. De
Assemblee riep vrijwilligers op. Zij eiste onmiddellijk deportatie van de priesters,
die niet de eed op de nieuwe grondwet hadden willen afleggen, en de vorming van
een verdedigingskamp voor Parijs van 20.000 vrijwilligers, gefedereerden genaamd,
en de ontbinding van de koninklijke lijfwacht.
De koning verzette zich en zond het Girondijns ministerie naar huis. De eerste
Franse troepen werden over de Belgische grens teruggeslagen. De agonie had haar
hoogtepunt bereikt.
Maar het leek of de stad Parijs met dit alles niets te maken had. Het was lente en
de straten hadden hun kleurig aspect niet verloren. Op de terrassen dronk men koffie.
De wandeltuinen waren vol vrouwen en mannen. Het krioelde van open rijtuigen
over de Champs-Elysees en tussen het park du Luxembourg en het Châtelet. Rond
de Carroussel verkochten de boutiquiers hun parfums en hun snuisterijen aan galante
heren, die zich naar hun rendez-vous spoedden in hun hagelwitte spanbroeken, die
in de korte zwartgelakte laarzen uitliepen. Ondanks de textielschaarste waren de
vesten ruimer geworden zij het van minder goudbroderieën voorzien. De dassen
werden niet meer in jabot gedragen en tot tweemaal toe om de hals gevouwen. In de
salon van Julie Talma begon men
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op hoog omslaande kragen reeds zwarte dassen van moiré te dragen; vooral de kledij
der mannen werd minder hoofs en gemakkelijker van allure. In de faubourg
Saint-Honoré hadden Julien de Languais en Denise Despiau elkaar in een jeugdige
lente-verliefdheid ontmoet. Zij hadden elkaar nu reeds verschillende keren in het
geheim getroffen. Op deze stralende Zondagochtend in Juni reden zij, als twee
geliefden elkaar omhelzend, naar Neuilly, om er de plezierboot te nemen naar
Suresnes. Het zou een hete dag worden. Bij de brug te Neuilly hing nog een zachte
doom boven de Seinebedding, maar op het eiland en langs het bos van Boulogne zag
men reeds de hoge populieren hun top in een warm zonlicht steken. Er waren reeds
veel liefhebbers voor de Grote Dolfijn. Zo heette de rivierboot, die van weerszijden
grote raderen had, om zich over de ondiepe plaatsen te kunnen voortbewegen. De
meeste mensen hadden hun brood en een glas aardbeien-confiture of ‘tripes’
meegenomen in hun kleine handkorfjes. Maar Julien kende een kleine herberg onder
aan de voet van de koninklijke wijngaarden te Suresnes, langs de weg van
Saint-Cloud, waar men nog voortreffelijk déjeuneren kon. Toen boven het water de
damp helemaal was weggetrokken, zag men hoe de hitte bleek boven het landschap
stond. De grassen leken al rijp en staken hun zaadkoppen als met splinters van
vermiljoen in het diepe sapgroen der oevers. De lichte, witgekalkte huizen in de
heuvels boven Puteaux stonden het felle licht te weerkaatsen als zilverstukken. De
aarde tussen de gewassen en waar de wijngaarden begonnen kon men zien verpulveren
tot een rozig krijtstof. Het zwarte en pas geverfde tuinhek van het oude adellijke
verblijf der Polignacs, waar nu de Rolands hun Girondijnse vrienden uitnodigden,
stond als met violet-blauwe inkt tegen het zware groen der eiken afgetekend.
Zij waren onder aan de helling van Suresnes aan wal gegaan en aten er een frisse
meloen in wier leeggehaald zaadhart men een citroen had uitgeknepen. Daarna hadden
zij de boskant opgezocht, die zich langs het water uit-
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strekte en waar zij ongestoord, elkaar minnekozend, konden wandelen. Bovenop de
heuvelen lagen vermaarde fruittuinen waar de vreemdste vruchten werden gekweekt.
Lodewijk de Veertiende had er een leger specialisten voor bijeengezocht. Sedert de
eerste dagen der revolutie was het allemans veld geworden.
Toen het middaguur aanbrak, hadden zij de herberg opgezocht. Denise had nog
nooit een gelegenheid als deze, waar alleen maar rijke lieden kwamen, van binnen
gezien. Zij was verrukt over de uit hout gezaagde strikken der stoelmedaillons, die
met verguldsel waren getamponeerd op een ivoorkleurige ondergrond, welke feestelijk
afstak tegen het wijnrode velours der bekleding. Er waren veel spiegels en blanke
Griekse beelden, die oliefakkels in hun handen hielden voor de avondbelichting.
Men kon er nog rustig een Volée à la Reine bestellen, zonder dat er Jacobijnse
patriotten waren, die u om deze royalistische benaming gemene scheldwoorden
toesnauwden, en zelfs zonder dat er de room, de zwezerik en de truffels aan ontbraken.
Zij dronken er zachte Bergerac bij en koffie met Clementis na, die in Suresnes werd
gestookt.
Alles leek Denise als in een droom en zij was na het eten duizelig in het hoofd
geworden. Zij had haar hoofd tegen zijn brede borst gelegd om steun te zoeken. Hij
had de lokken van haar voorhoofd verwijderd en er zijn lippen op gedrukt. Maar het
was haar of in die lichte roes iets als een dreiging hen volgen bleef en later in de
namiddag was zij ziek geworden van het ongewone eten en van een onbestemd
gevoel, waarin vreugde en vrees elkaar koortsig afwisselden. Het was bovendien
ademloos stil en benauwd geworden, toen zij wilden terugkeren. Alleen het trage
voortstuwen van de Seine tussen de oevers onderbrak deze geluidloze warmte.
Nog voor vier uur keek Julien verontrust naar het uitspansel, want halverwege het
middelpunt en de horizon achter de bocht naar Parijs was de azuren luchtschelp
krijtgrijs geworden. Zachte donderkoppen staken als vlokken zeeschuim door het
paarser wordende blauw der
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verten. De blanke heuvelen van deze wolkendrommen zakten weg in een luchtdamp,
die hij traag maar zeker zag vergrijzen. Nauwelijks was de einder over het gehele
zuid-westen versomberd en overdekt, of er was een algemeen ruisen begonnen in de
lovers van de bomen en de struiken, en de verdroogde grond waaide reeds als een
fijne roestgele nevel over de weg. Zij liepen snel het bospad op naar de herberg bij
de aanlegplaats en gingen er op het terras onder de glazen serre schuilen, van waar
ze op de groentetuinen uitzagen. De kleuren der kleine olijfbomen verschemerden
reeds. Het diepe violet van hun verwrongen stam, de kobalt-blauwe schaduwen tussen
hun takken, de vleesokers in de abrikozenbomen en de gouden gekartelde vlekken
der heliantropen, die te wiegelen hingen op hun hoge stengels tegen het bloedende
rood der moerbeziebomen, alles verloor plotseling onder de schaduw van een enorme
onzichtbare vlerk zijn felle trilling. Men kon nauwelijks ademhalen. Een loodgrijze
korst trok over de velden, onheilspellend, als met wazige, eiergele en rossige dampen,
nu bijna zwart boven de boskim, af en toe door een bliksem gespleten. Ook het
kletteren was met één slag begonnen, met enorme waterdruppels op de brede bladeren
van zonnebloem en tabaksplant, als op gespannen trommelvliezen. Met de regen
veranderde ook het landschap van geur en het ademhalen werd verlost van die zwoele
druk. Toen brak de hemel open en gordijnen van water stortten donderend op de
aarde neer. Zij sloegen als met zwepen door de rozentuin en haalden de groene
klimbonen omver. Ze rukten de reukerwten van hun latwerk maar zij hergaven aan
het menselijk gemoed zijn heerlijke onstuimigheid.
Sinds die dag wist Denise wat liefde betekende en was zij geen kind meer. Als in
een eindeloze droom gingen de zomerdagen, die vervuld waren van een groot geluk
aan haar voorbij. Het was nu of zij plotseling deelachtig geworden was aan het
leven..., maar vèr van het leven vol sombere dreiging en haat, waarvan zij rondom
zich spreken hoorde en ver van de nood, die af en toe de have-
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loos geklede paupers uit hun duistere buurten dreef om te gaan plunderen daar waar
het naar eten rook.
In het heetst van de zomer werkte als een aardschok het manifest van de Hertog van
Brunswijck, opperbevelhebber van het Pruisische leger, die het revolutionnaire
Frankrijk met een militaire actie bedreigde. Het was of deze schok zelfs doordrong
tot diep onder het puin der morele nederlagen, dat Marat tot zwijgen had gebracht.
Als een vlam sprong zijn naam plotseling door het heetgeblakerd debat der clubs.
De woede heeft zich van het gehele volk meester gemaakt. Terwijl de zon ongenadig
het stenen labyrinth van de wereldstad verschroeit en de dorst onlesbaar geworden
is, staat de onrust op alle gelaten geschreven. Men sluit zich aaneen. Reeds ruikt het
bij de stadspoorten naar paarden, verzuurd leer en gaarkeukens. Twintig-duizend
patriotten in soldatenkleren legeren rond Parijs. Zelfs de armsten der courtisanes
gaan een tijd van voorspoed tegemoet. De féderés van Marseille, fanatieke
revolutionnairen uit het zuiden des lands, vindt men in de clubs en in de cafés. Het
Augustusvuur wordt vermengd met de kruitlucht en vormt een geheimzinnige
atmosfeer, die iedereen inademt en die elk ogenblik in een bevrijdend knallen kan
overgaan. In de onbewolkte zomerhemel hangt een geladenheid vol explosieve kracht.
Zij geeft aan dingen en mensen die geheimzinnige trilling, die slechts op een
uitbarsting wacht.
Ook Marat is onder die electrische hoogspanning, onder de as van een onvoltooid
verleden uit gekropen. Hij heeft geen tedere handen meer nodig om zich op te richten.
Een geheimzinnige windstoot is in de smeulende as van zijn onderwereld gevallen.
Zij, die niets meer van hem hoorden, hebben zich vergist; want als een plotse
vulkaaneruptie gaat zijn vlammend woord door alle ontreddering heen. Op de
straathoeken, aan de poorten, op de bruggen, in de stegen, langs de wandelpaden der
wegen, onder de hallendaken, overal gaat als een hernieuwde bazuinstoot ‘l'Ami du
Peuple’.
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‘Zal het volk eindelijk inzien dat de koning zijn gevaarlijkste vijand geworden is!?’
‘Wij gaan naar een algemene opstand!’
‘Onze hoop berust op de gefedereerden!’
‘De buitenlandse machten zullen ons niet durven aanvallen, indien we Lodewijk,
zijn vrouw en zijn zoon als gijzelaars in Parijs gevangen houden!’
‘Volk, Patriotten, soldaten, eenzelfde vlam brandt in ons, wij zulllen de buitenlandse
vijand verslaan, moar wij moeten eerst de binnenlandse vijand onschadelijk maken.
Wij moeten in Parijs zelf toeslaan!’
De nervositeit der clubs is onbeschrijflijk geworden. Het volk verzamelt zich elke
avond met pieken en bijlen om naar het Tuilerieën-paleis op te trekken. De
gefedereerde patriotten uit Zuid-Frankrijk sluiten zich uit idealisme of uit
dronkenschap bij de Parijse paupers aan. De politieke bijeenkomsten ontaarden in
de waanzinnigste orgieën. De Assemblee is de toestand niet meer meester.
Robespierre, op wiens weloverwogen en berekende oordeelskracht de denkende
patriotten rekenden, zwijgt. Hij is niet tegen en niet voor een ongedisciplineerde
actie. Hij bestudeert en controleert nauwkeurig elke volksbeweging, doch houdt zich
koel en afzijdig. De Girondijnen zelf zijn verdeeld in hun mening over het slagen
van een algemene opstand. Het hoofd van de Parijse commune, Petion, laat het bij
felle woorden tegen de koning. Danton wendt alle argumenten aan om aan het oproer
een legaal karakter te verschaffen. Alleen Marat slaat zijn bliksems met ongekende
kracht en eist de actie, de brutale actie! Nu of nooit!
De nacht voor de beslissende dag zijn vele Jacobijnen tezamen gekomen bij Danton,
aan een groot banket verzameld met de leiders der Marseillanen. Buiten heerst er in
de faubourgs een gedempt rumoer. De wijn vloeit. De oude mevrouw Danton schreit
af en toe. Lucie Desmoulins lacht uitgelaten en overdreven.
‘Hoe kun je zo lachen,’ zegt mevrouw Danton herhaaldelijk.
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‘Helaas,’ zegt ze, plotseling bleekgeworden, ‘het is een voorgevoel, dat ik misschien
vanavond veel tranen laten zal!...’ Camille Desmoulins haalt de schouders op en
heeft een rode cocarde in zijn knoopsgat gestoken. Het is nog zo heet, dat het hele
gezelschap naar buiten trekt om lucht te scheppen. Er trekken sans-culotten voorbij,
die ‘Vive la Nation’ schreeuwen. Er zijn veel cavaleristen te paard en een merkwaardig
gemengde menigte. Lucie Desmoulins wordt plotseling door een hevige angst
aangegrepen. Zij vraagt aan mevrouw Danton om weer naar binnen te gaan; nu lacht
deze haar uit, maar ook achter die lach heerst de vrees.
Later in de nacht gingen zij weer bij Danton binnen en de mannen begonnen zich
te wapenen. Toen Desmoulins met het geweer binnen kwam, vluchtte zijn jonge
vrouw in een alkoof achter de gordijnen, bedekte haar ogen met beide handen en
begon hevig te huilen. Hij ging haar geruststellen en zei, dat hij in gezelschap van
Danton blijven zou. Alleen de oude bakker Fréron zei dat hij genoeg had van het
leven en blij was een gelegenheid te krijgen om te kunnen sterven. Er kwamen nu
af en toe patrouilles aan bij het huis van Danton; zijn gulle, kalmerende stem begon
bevelen te geven. Camille Desmoulins ging met een patrouille vreemdelingen tot
aan de Seinebrug en kwam met de hevig gebarende Legendre terug. Hij was vermoeid
en legde een ogenblik zijn hoofd aan de boezem van zijn vrouw. Legendre bekeek
hem een ogenblik met een sentimentele uitdrukking op zijn grof zwetend gezicht en
zei tot de andere vrouwen: ‘Het is jammer om dertienduizend mensen kapot te maken,
maar dit is beter dan de Oostenrijkers binnen te halen.’
Tegen Barbaroux, de Commune-secretaris van Marseille, zei hij nors: ‘Ik mis hier
twee mensen, Marat en Robespierre... maar het is waar, de menigte bezorgt hun
buikpijn...’
De spanning zette zich nog de gehele volgende dag voort. In de late namiddag
kwam uit de faubourg Saint-
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Antoine een dreunende stoet opzetten. Voor dat iemand zich er rekenschap van
gegeven kon, drongen plotseling van links en van rechts hele stromen volks de
Tuilerieën-tuin binnen. Er werd gescholden en er brak een handgemeen uit. De
Zwitsers schoten niet, maar het volk was onderling slaags geraakt. Tussen de rijen
der sans-culotten drongen andere troepen van burgers naar voren, die ‘Leve de
monarchie’ riepen. Deze gespleten heterogene massa drong op naar het paleis. Ze
streed om voorrang in de openstaande deuren. Zij liep door de gangen van marmer
en goud en er klonken voortdurend tegenstrijdige kreten. De menigte zag zichzelf
als een haveloze kudde weerspiegeld in de enorme spiegels. Als een lavastroom rolde
zij voort over de kostbare tapijten. In die massa bevonden zich Julien de Languais
en Denise. Zij was meer dood dan levend. Zij werden voorbij een open zaaldeur
gestoten. Sommigen riepen in koor: ‘Weg met het veto des konings! Zend de ministers
naar huis! Een volksregering willen wij!’
Maar anderen riepen: ‘Leve de Koning!’
Het volk, het hele volk was er. Het vond zijn koning, dik en kalm. Men had hem
een rode kapmuts op het hoofd gezet en een rode cocarde op zijn wit vest gestoken.
Iemand uit de logge stroom, schreeuwde: ‘Sire, vrees niet, het zijn niet alleen de
verdwaasden, die hier gekomen zijn.’
Denise zag de vorst. Hij klopte met de rose kussentjes van zijn handen op het hart
en zei: ‘Ik ben niet bang, beste kinderen.’
En plotseling had een jonge vrouw een degen onder haar mantel vandaan gehaald,
die met bloemen en een driekleurige cocarde versierd was. De koning nam hem en
stak de cocarde op zijn rode muts. Daarna wierp hij haar driemaal in de lucht en
iedereen riep met tranen in de ogen: ‘Leve de Koning. Leve de Natie!’
Onder de vrouwen bevond zich een vurige patriotte, die een jaar geleden aan het
hoofd van hen die brood eisten, naar Versailles getrokken was. Toen zij in de
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nabijheid van de koningin gekomen was, begon zij als een dronken vrouw te schelden.
Zij spuwde de grofste beledigingen uit. Toen zij een ogenblik in haar eigen
woordenstroom bleef steken, vroeg de koningin haar wat zij haar misdaan had.
‘Niets,’ riep zij, ‘maar gij brengt het land naar zijn ondergang.’
‘Men heeft u bedrogen,’ antwoordde Marie-Antoinette rustig. ‘Ik heb de Koning
van Frankrijk gehuwd, ik ben de moeder van de Kroonprins, ik ben Franse. Ik kan
alleen maar in Frankrijk gelukkig zijn, en ik was gelukkig, toen jullie mij nog niet
haatten...’
De vrouw begon te schreien, wierp zich op de knieën en stamelde: ‘Vergeef mij
mevrouw, ik geloof dat u een goede vrouw bent.’
De kleine prins zat op een tafel met een grote rode wollen muts op zijn oren. Het
was Santerre, die hem die muts afnam en riep: ‘Moet dat kind soms stikken met dit
hete weer!’
Toen richtte Lodewijk zich tot de menigte en zei: ‘Uw gedrag ontroert mij. Gij
gedraagt u met grote waardigheid. Gij kunt nu beter naar huis gaan. Gij hebt het recht
uw wil en eisen te doen kennen, doch ik heb het recht niet u iets toe te zeggen; dat
recht is mij ontnomen, daarvoor dient gij u tot de Assemblee te richten.’
Een beetje verder stonden mensen te ruziën over een beschadigde deur. De koningin
liet zich inlichten en merkte op dat die beschadiging op dit ogenblik niets te betekenen
had. Aan de felle volksvertegenwoordiger Merlin de Thionville, die haar onafgebroken
aanstaarde vroeg ze, waarom de tranen over zijn wangen liepen. Hij zei als in een
droom: ‘Verontschuldig mij... Ik schrei.. ja ik schrei, mevrouw; maar het is over het
ongeluk van een gevoelige en mooie vrouw, over het lot van een moeder... Het is
niet om de koningin, dat ik schrei... Ik haat koninginnen en koningen... Dat is mijn
religie.’
De ‘opstand’ was weer op een sentimentele klucht uitgelopen!
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VI
De tiende Augustus werd de zaak echter anders georganiseerd. De Jacobijnse leiders
hadden begrepen, dat een ‘algemene opstand’ een actie betekende, door
gedisciplineerde formaties ondernomen, onder bevel van een eensgezind kader. Wat
de Parijzenaars hun goede Sire niet hadden kunnen aandoen, tot uiterste woede van
Marat, dat speelden de 600 gefedereerden van Marseille klaar. Marat had in zijn
pamflet een oproep tot hen gedaan. ‘Broeders, onze enige hoop is nog op u gesteld.
De ondervinding heeft ons geleerd, dat het vetorecht van Capet met kordate middelen
aan hem moet ontrukt worden!’ Die avond hoorde Parijs het ratelen der kanonnen.
De Commune werd genomen. De Assemblee beschoten. Dit keer was het ernst.
In de Tuilerieën was het vuurduel begonnen. Over de lijken der eerste gesneuvelden
rukten de tweede en derde golf naar voren. Het waren de eerste gesloten gelederen
van de Revolutie, die werden opgeofferd. Een jonge officier, Bonaparte genaamd,
had nochtans spottend tegen zijn vrienden langs de Seinekade gezegd: ‘Met een enkel
bataillon zou ik dat gespuis bedwingen!’ Maar er was geen bezielende stem meer,
die de vreemde lijfgarden der monarchie bevelen kon. En terwijl over duizend lijken
heen van gefedereerden, sans-culotten, Zwitsers, Orleanisten, Monarchisten en
Jacobijnen de troon van Frankrijk werd omver gestoten, stond de schim van morgen,
nog in de schemering zijn ogenblik af te wachten: Robespierre. Achter de gordijnen
van een klein woonhotel aan de andere Seine-oever liep hij zenuwachtig op zijn
lippen bijtend heen en weer, terwijl uit de zwoele Augustusnacht het doffe gegrom
tot hem doordrong tegelijk met de tonen der Marseillaise. Achter hem op een breed
bed, lag Saint-
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Juste te slapen met zijn zijige lokken over het klamme voorhoofd, rustig en mooi als
een engel.
‘Ben je zenuwachtig, Robespierre?’ had hij gevraagd. ‘Heb ik me dan vergist in
je onaantastbare zekerheid? Wanneer de wind opgestoken is, bekommer je dan niet
over de toortsen, ze branden!’ en enkele minuten later sliep hij als een roos. Aan de
andere zijde van de rivier werd een man uit de Cordeliersstraat hoog op de schouders
der revolutionnaire Communeleden gedragen. Dat was Marat. Het was zijn zegepraal.
Zij hadden hem met een lauwerkrans gekroond. Een bende proletariërs met een grote
rode vlag voorop waren naar de Cordeliersstraat getrokken. Zij voerden op een kar
een grote wijnton mede en deelden aan de dorstigen uit zoveel zij slikken konden.
Met naakte borst onder de opengescheurde werkhemden en velen op blote voeten
kwamen ze door de armste stadsdelen opzetten. Overal werden ze luidruchtig
toegejuicht. Zij hakten met een bijl Marat's kelderruim open en voerden hem mede.
Alle omstaanders zwaaiden met ‘l'Ami du Peuple’ en riepen: ‘Naar de Commune
met onze leider! Een zetel voor onze profeet!’ Triomfantelijk als op een hoog schild
gedragen over de Pont-Neuf, waar nog de lijken lagen rond verlaten kanonstukken
en krijsende vrouwen naar hun vermoorde mannen zochten, kwamen ze bij het
gemeentehuis aan. Hij werd het bordes opgedragen en aan het volk getoond. Iedereen
zag hem daar ineengedoken zitten, met zijn zwavelgele kop, bijna als een kermisnar,
die door een vlaag van collectieve waanzin tot vorst was uitgeroepen. Sommigen
konden hun lachen niet weerhouden. Anderen werden met afgrijzen vervuld. Zo
werd hij naar binnen gebracht, waar een zetel werd geëist en onmiddellijk afgestaan,
voor de nieuwe bijzondere raadgever der Commune. Niemand durfde het wagen te
protesteren, noch Danton, die aanwezig was, noch Robespierre. Onmiddellijk werd
het belangrijke decreet uitgevaardigd: ‘dat de persen van de royalistische gifmengers
zouden worden overgedragen aan de grootste, edelste, moedigste
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en rechtvaardigste van alle revolutionnaire journalisten!’
Marat zelf stelde voor, dat de districts-rechtbanken voor ieder stadsdeel, door het
volk in werking gesteld, onmiddellijk en zonder onderscheid met hun taak zouden
beginnen en dat men maar één straf zou erkennen, voor allen die de volkswil hadden
durven saboteren: de onthoofding!
Het nieuwe werktuig der humanistische omwenteling was ingewijd. De noodklok
luidde over het volksgewoel heen. Hier en daar werden gewonden en verminkten,
doden en stervenden op een handkar geladen. Kinderen holden angstig schreiend
door de nacht, waarin overal ook het gezang van dronken sans-culotten opflakkerde.
Rondom het Tuilerieën-paleis hoorde men nog slechts een hartverscheurend jammeren
van vrouwen.
De koninklijke familie was in de Tour du Temple opgesloten. Hun aanhangers en
andere anti-revolutionnairen naar verschillende gevangenissen gesleept. Onder hen
bevond zich het jonge meisje Denise Despiau, die in een vlaag van razernij zich tegen
een gewapende bende rebellen gekeerd had, nadat Julien de Languais door een
sansculot met een messteek in de rug was neergeveld.
Marat kan nu in het daglicht ademen. Overal worden de beelden der koningen
omvergehaald en zingt men de Carmagnole. De Commune, waarvan Marat nu de
officiële kronijker geworden is, heeft op haar papieren doen drukken 14 Juli 1789
Vrijheid - 10 Augustus 1792 Gelijkheid. Zelfs Robespierre heeft zijn voorzichtigheid
laten varen en eist het hoofd van Lodewijk. De 17e Augustus is de centrale
volks-rechtbank er zeer over verontrust dat er nog slechts zo weinig koppen gevallen
zijn onder de guillotine.
De guillotine is het symbool der gelijkheid geworden. In dorpen en steden begint
haar lemmet met een doffe slag neer te vallen op de gestrekte nek. Met traag rhythme
eerst, doch van dag tot dag versnelt haar tempo. In sommige steden brengt men de
anti-revolutionnairen
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met tientallen tezamen in oude rivierschepen, die worden dichtgespijkerd, en men
verdrinkt ze in deze massazerken. De negentiende Augustus schrijft Marat zijn groot
requisitoir.
‘Waarom zou men zich nog langer belasten met het onderhoud der volgepropte
gevangenissen, nu het volk zijn eigen recht veroverd heeft. Dat het zijn vijanden snel
over de scherpe kant van het mes hale! Voor hen is immers geen rechtspraak nodig!
Het volk is verontwaardigd over een verdachte lankmoedigheid. Het zal zelf op
krachtdadige wijze ingrijpen!’ Op de negentiende Augustus gaat als een bliksem
door de hemel van Parijs de beanstigende echo van het oorlogsgeweld. De Pruisen
zijn Frankrijk binnengedrongen. Vier dagen later is Longwy gevallen. Een nieuwe
koorts jaagt de bevolking op. Men ziet de vijandelijke legers oprukken tot aan de
poorten van Parijs. Reeds wordt Verdun belegerd! Men vertelt met afschuw, dat in
de gevangenissen deze berichten door priesters en adellijken worden bejuicht. De
voedselnood heeft zijn hoogtepunt bereikt. De honger sluipt zelfs in de rijkversierde
appartementen der zakenlieden binnen. Men fluistert, dat de Assemblee in het geheim
met de Hertog van Brunswijck onderhandelt. Iedereen weet dat na de val van Verdun
de vijandelijke horden tot aan de hoofdstad zullen doorstoten zonder nog enig verzet
te ontmoeten.
De Commune doet haar oproep tot alle burgers om de wapens op te nemen.
‘Wat willen de Pruisen van dit uitgehongerde en bedrogen volk?’ vraagt men zich
af...
Marat geeft het antwoord: ‘Niets anders dan dat zij de adel en priesters willen
komen bevrijden. Laten we eerst deze vijand binnen onze stadsmuren tot de laatste
uitroeien, daarna zullen we met gesloten gelederen de vijand buiten de muren het
hoofd bieden!’
Marat wordt met deze taak door de Commune belast, in de overbodig geworden
Assemblee is er niemand, die zich op dit ogenblik tegen de wervelwind van de
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haat zou durven verzetten! Nauwelijks was de directie van het volksgerecht in handen
gelegd van Marat of hij verpletterde de laatste twijfel, welke er in de verschillende
secties heerste. Een kleine brochure werd onmiddellijk overal verspreid, waarin werd
bekend gemaakt ‘dat er een complot was ontdekt, waarin de landverrader Louis
Capet, ex-koning van Frankrijk, betrokken was om in de nacht van 2 op 3 September
alle goede patriotten te vermoorden met hulp van aristocraten, priesters en andere
booswichten, die de vele gevangenissen van Parijs vulden!’
Het ging van mond tot mond: ‘Zij willen ons wurgen! Laten we naar de
gevangenissen gaan!...’
Het was als één grote gemeenschappelijke hallucinatie. Er was geen bewind meer
en geen persoonlijkheid om de ramp af te wenden.
Alleen de stem der bladen en die pijpten het duistere lied na, dat de officiële
kronijker der Commune voorblies.
‘Het ogenblik is gekomen om ons van het verraderlijk adderbroedsel te ontdoen’,
riep Hébert uit in het ‘Journal Universel.’
‘De gevangenissen moeten uitgemest worden!’ stond met vette letters in de ‘Orateur
du peuple’.
‘Onze soldaten hebben ze naar het slagveld gezonden om de handen vrij te hebben
om onze vrouwen en kinderen uit te moorden’, schreef Méhée in zijn Pamflet.
Maar boven alles uit klonk het falset van de marskramer, die nu op het voetstuk
der openbare macht stond, zoals vroeger op de wijnton, en die zijn zwartste rancune
verkocht om die andere kwaal der massa's te helen, het uiterste zelfbedrog.
‘De hele natie, die door een lange reeks van verraad aan de rand van de afgrond
is gebracht, heeft het grote heilmiddel zelf ter hand genomen’, schreef hij aan de
vooravond van de tweede September.
Er heerste een algemene sfeer van hysterie in de secties. De proces-verbalen werden
aangeplakt.
De afdeling van de Fontein in de Rue Montmartre gaf te kennen ‘dat alle in
hechtenis verblijvende volks-

Robert Franquinet, Marat, de marskramer

144
saboteurs eerst gedood zouden worden, alvorens de ware patriotten naar het
oorlogsfront zouden vertrekken.’
De afdeling Poissonnière gaf te kennen: ‘dat men de vrouwen en kinderen van
emigranten evenals de Roomse priesters voor de gelederen der Franse soldaten tegen
de vijand zou uitjagen, opdat hun vlees dienen zou ter bescherming van de goede
patriotten.’
Hetzelfde besluit werd genomen door de afdelingen van Louvre en Maurouseil.
De secties Popincourt, Luxembourg, Roule, Châtelet, Thermes-de-Julien, zijn het er
over eens: Geen patriot naar het front, alvorens al de verraders zijn uitgemoord. Naar
alle steden worden snelboden uitgezonden, behalve naar het westen, waar de
Katholieken van de Vendée meester zijn en alle bevelen van de Commune met voeten
treden. De revolutie is reeds ten prooi aan de waanzin van de angst. Zij heeft een
vrijheidsaltaar voor het menselijk geweten opgericht, maar er blijft weinig méér over
dan een stortbelt van ressentimenten en bandeloze instincten en op die mestvaalt
kraait Jean-Paul Marat als een haan in het eerste morgenrood!
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VII
In dat gloren van een bloedrode zon steekt de gevangenis l'Abbaye zijn vier ronde,
zware torens. Aan de andere kant van de nevelige Seine komt men in het kwartier
Saint Paul; achter een netwerk van sombere straatjes, waarin een stilte vol onheil
hangt, leidt de straat van ‘de Menselijke Rechten’ naar de sinistere gevel van een
andere bergplaats, la Force genaamd. Vanuit haar zoldervenster werpt men een blik
op de derde gevangenis: la Conciergerie. Een steenworp van daar ligt de vierde: le
Châtelet.
Zij waren niet voldoende om de restanten van adel en royalisten op te bergen. In
het klooster der Carmelieten, dat midden in een tuin vol goudreinetten en geurige
herfstperen zijn sierlijke torenspits als een pijl in de ruimte stoot, zijn de Roomse
priesters ondergebracht. Zij slapen er op de grote marmeren vloerstenen der kerk.
Enkelen van hen zijn naar het Bernardijnenklooster overgebracht met zestig
misdadigers, die tot de galeien zijn veroordeeld. Daarbij komen het oude seminarie
Saint-Fermin in de rue Victor, het hospitaal Bicêtre en de oude Salpeterie, waarin
verdachte elementen samengebracht werden met de gewone, civiele gevangenen,
waaronder vagebonden, lichtekooien, straatzotten en dieven.
In de eerste namiddaguren heerst nog een vreemde kalmte langs straten en pleinen.
Over de Seine glijdt een eenzame visserssloep. Als zij onder het blauwe silhouet der
volgende brug verdwenen is, heeft het lekken der golfjes tegen de stenen kaden
spoedig opgehouden en het is of men een vogel de zachte Septemberlucht kan horen
klieven. De duiven van de Tuilerieën zoeken onrustig de waterkant af, nu er geen
kruimel brood meer geworpen wordt. Het geluid van raderen verbreekt deze stilte.
Drie
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rijtuigen komen stapvoets langs de kade. Zij draaien de Pont-Neuf op. Een groep
gewapende sans-culotten begeleidt hen. Door de portierramen kunnen de
nieuwsgierigen, die hun kop uit de verdiepingen der huizen gestoken hebben, het
gewaad van priesters herkennen. De trage stoet trekt de rue Dauphiné in. De menigte
begint samen te stromen. Zij beweegt zich. Zij begint te schelden. Sans-culotten met
rode mutsen en blauwe wambuizen komen zingend aanmarcheren. Het ‘Ça Ira’
weerklinkt. De menigte antwoord juichend. Zij gebaart dreigend naar het transport.
Als een grijze onheilspellende zee golft door haar dichter wordende drommen die
merkwaardige hypnose der misdaad. Zij stuwen reeds tegen de rijtuigen als wilde
dieren rond hun prooi. Zij slaan met hun vuist tegen de deuren en spuwen hun speeksel
tegen de ruiten!...
In een wolk van stof dringt deze duistere vloed tot aan de Abbaye. De gevangenen
worden uit de rijtuigen gehaald. Plotseling werpt zich een troep huilende mensen op
de ongelukkigen. In de bloedplassen op de grond sleept men de priestertogen. De
warme slachtgeur mengt zich met het zweet der razenden. De openbare ramp heeft
een aanvang genomen!
Wanneer een officier van de militie het bericht brengt in de vergaderzaal der
Commune, valt er een ademloze stilte. Buiten begint het regelmatig bonzen van het
alarm-kanon. Overal jaagt het geluid van de noodklok de mensen op straat. Iedereen
wachtte op deze gebeurtenis, maar nu, nu de werkelijkheid de leugen der demagogie
betrapt, zitten zelfs de hardnekkigsten geslagen en verward, en, met hun ogen vol
van de eerste schaduw der catastrophe, is er niemand die beslissen durft.
Alleen Marat is rustig. De uitdrukking van zijn ziekelijk gelaat geeft zijn
voldaanheid te kennen.
‘Laten we de kleine misdadigers redden,’ zegt hij laconiek, opdat diefstal en
overspel niet hetzelfde lot ondergaan als volksverraad!’

Robert Franquinet, Marat, de marskramer

147
Dat is zijn enige commentaar.
De Parijse Commune luistert naar hem. De laatste breidels worden weggeworpen.
Het volk kan zijn gang gaan.
In het klooster der Carmelieten gaat de eerste sectie zetelen. Het eerste volksgerecht
zal voltrokken worden. De afgevaardigden der stadsdelen zullen het geding in orde
en discipline volvoeren. Achter een tafel in de gang van het oude klooster heeft
citoyen Violette, een vroegere dameskapper, plaats genomen. Zijn secondanten uit
de zes voornaamste secties zullen als raadgevers optreden.
Hij slaat het lijvige register open. Men helpt hem de namen lezen. Een voor een
worden de priesters voor de tafel geleid. Zij hebben slechts één antwoord te geven
op de vraag: ‘Heb je de staatseed afgelegd?’
In de algemene gevangeniszaal der kerk is met triomfantelijk geluid eenstemmig
als een orgel het ‘Magnificat’ ingezet. Niemand antwoordt bevestigend.
De gang loopt met enkele stenen treden uit in de kloostertuin; achter het lage
poortje staan de voltrekkers van het vonnis met degens, knuppels en korte lansen.
Elke veroordeelde wordt er doodgeslagen, terwijl de beulen uit volle borst ‘Vive la
Nation’ roepen.
Het gegons van het gezang der priesters en het gejuich der sans-culotten kwam
met doffe vlagen door de kloosterpoort tot de wachtende menigte.
Om acht uur 's avonds mocht zij de poorten binnenstromen om de gevolgen der
rechtszitting te overzien. Sommigen stonden als verlamd. Anderen liepen brakend
naar huis. Enkelen vluchtten de dichtstbijzijnde taveernen binnen.
Maar van daaruit trokken de fanatici naar de Abbaye. Daar zetelde Stanislas
Maillard, een oude deurwaarder, die zijn zwart habijt had aangetrokken en zijn blank
gepoederde pruik had opgezet. Een horlogemaker en een fruithandelaar assisteerden
hem. De menigte was tot op het binnenplein doorgedrongen. Zij schreeuwden: ‘De
Zwitsers, de Zwitsers! Sla de Zwitsers dood! Als
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zij uitbreken zijn ze tot alles in staat.’ Maillard verklaarde echter met de meeste
plechtigheid: ‘Het woord dood zullen we niet gebruiken. Het woord doodstraf zal
vervangen worden door ‘La Force’!
Toen begon de menigte te schreeuwen: ‘La Force, La Force!’ Een tiental gewapende
sans-culotten brachten een groep Zwitserse soldaten, de handen met kettingen op de
rug gebonden, op het binnenplein. Onder de oude Abdij-arcade zetelde Maillard. Hij
riep: ‘Hebt gij lieden van het volk vermoord op de tiende Augustus?’
Het volk overschreeuwde zijn stem: ‘La force! La force!’
Er viel af en toe een lichte windruk over de daken en deze deed de vetkaarsen
walmen, die voor de rechter stonden te branden. Achter tegen een oude poort met
enorme ijzeren scharnieren, danste zijn voorovergebogen gestalte. De kinderen, die
op de arm van hun moeders werden gedragen, reikhalsden om dit schimmenspel te
volgen, dat hen met verbazing en angst tevens vervulde.
Sommige soldaten wierpen zich op de knieën en smeekten om gratie.
‘La Force!’ bevestigde Maillard.
Toen drongen de oude veteranen zich tegen elkaar aan als schapen, die men naar
de slachtbank jaagt. Een grote blonde jongen werkte zich uit hun midden los en riep:
‘Waarheen?’
Er werd een deur geopend, waarachter een haag van bajonetten en bijlen hen
opwachtte.
‘Volg me jongens,’ riep hij!
En hij wierp zich met een ruk in deze vleesmolen. Maillard's stem werd door
gekerm en schril geluid overstemd en over de menigte was een doodse stilte gevallen.
Er viel een vrouw in zwijm.
Toen alle gerucht verstomd was, kraakte de magere stem van Maillard, terwijl hij
met zijn veder een streep trok door een bladzijde van het register: ‘Voltrokken door
het volksoordeel.’
De volgende gevangene was de oude minister van buitenlandse zaken de
Montmorin.
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Een der assistenten riep: ‘Wij kennen zijn misdaden.’
Het volksantwoord was ijler geworden. Enkelen riepen: ‘La force, la force!’ De
anderen stonden met een bleek gelaat naar het schouwtoneel te staren, dat plotseling
iets anders geworden was dan een duistere vergeldingszucht. Het greep hen in de
ingewanden. Het nagelde hen aan de grond. Het verstomde hen.
‘Dus iedereen besluit: la force!’, vervolgde Maillard. Er kwam een sans-culot, die
een hoffelijke buiging maakte en riep: ‘Mijnheer, het rijtuig wacht u achter deze
deur, om u naar la force te brengen. De veroordeelde volgde hem. Men zag hem
onder een bijlslag in de deuropening neerstorten.
Telkens wanneer er een nieuwe gevangene werd voorgeleid, sloot men
hoffelijkerwijze de deur, waarachter het leven voor hen ophield te bestaan. Er werd
een jongen van zestien jaar naar voren gestoten. Hij werd er van beschuldigd
Monseigneur Castelly in het openbaar verdedigd te hebben.
Een der rechters lachte en vroeg hem of hij koster wilde worden bij de staatspriester,
die in de kerk van Saint-Germain-Auxerrois was aangesteld.
De jongen zei: ‘Ik heb met jullie zwijnerij niets uit te staan.’
‘Zijn vader is een graaf,’ riep iemand uit de menigte.
‘Hij is schoenlapper,’ antwoordde de knaap.
‘Hij liegt,’ riepen sommige stemmen.
‘Laat hem lopen!’ riepen een paar vrouwen.
‘Hij beledigt het volk,’ kraakte Maillard weer.
Het geval was niet boeiend en men begon ‘la force!’ te roepen, om de volgende
spoedig te zien opdagen. Het was een vrouw in soldaten-kleren.
‘La Pucelle*)! Vive la Pucelle’, schreeuwden sommigen. Zij trok haar hoofddoek
af en stond er nu met een kaalgeschoren schedel. Maar zij gaf geen antwoord. Twee
vrouwen werden geroepen om haar naar de deur te slepen.

*) La pucelle is de populaire benaming van Jeanne d'Arc.
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De een na de andere volgde. Onder hen was een kleine grijsaard.
‘Kamerdienaar van Louis Capet’, zei Maillard. De rechters riepen ‘la force’, want
de menigte was vermoeid en had er genoeg van. Men kon nog even zien hoe hij op
de punt van een bajonet naar de lijken werd overgesmeten, terwijl hij nog met een
laatste kreet riep: ‘Leve de Koning!’ Maar zijn mond werd onmiddellijk met een
brandende olietoorts tot zwijgen gebracht.
De walging begon zich van iedereen meester te maken en de beulen lieten hun
werk in de steek om hun dorst te lessen. Zo werd overal in de stad bloed en wijn
vermorst.
Op het gemeente-huis zetelde Marat. Geen andere revolutionnaire leider was er
aanwezig; noch Hébert, noch Robespierre, noch Danton. Marat zond zijn
boodschappen uit. Hij verklaarde, dat deze rechtspraak het begin was van een
uitgebreid plan. Hij werkte de hele nacht om de verklaringen voor het land klaar te
maken en een speciale editie van zijn krant te verzorgen.
In alle gevangenissen ging het rechtsgeding gedurende drie dagen voort. Maar het
publiek begon te ontbreken. De huizen bleven zelfs overdag gesloten.
In de gevangenis van Saint-Martin, waar vele vrouwen waren ondergebracht,
heerste een onbeschrijfelijke misdadigheid. In de gevangenis La Force genaamd,
riep men in plaats van de doodstraf ‘L'abbaye!’ Een van de gevangenen, een oude
kamerdienaresse van Marie-Antoinette, werd onthoofd en het hoofd werd op een
lans gestoken om het voor een der getraliede vensters van de Tour du Temple te
vertonen, waar Marie-Antoinette met haar kinderen zat opgesloten.
In de Salpeterie trachtte men de politieke gevangenen van de anderen te scheiden.
Allen werden verhoord.
Hier waren de meeste mensen aanwezig, omdat de verhoorden met hun onkiese
antwoorden algemene vrolijkheid verwekten.
Er was een grote blonde vrouw, die woedend uitriep, dat ze Capet zelf wilde
onthoofden en dat ze met Mira-
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beau en Danton in bed gelegen had. Zij werd in triomf door enkele soldaten
weggedragen. Anderen werden toegejuicht, omdat ze een prinses de Condé bestolen
hadden of een hofdame beschimpt. Het volk joelde en schaterde beurtelings, alsof
het een groot Jan Klaassenspel bijwoonde, dat de een of andere kermisdirecteur voor
hen had georganiseerd. Op een bepaald ogenblik verscheen er een jong meisje. Zij
bleef verdwaasd staan staren naar de rechter, die haar ondervroeg.
Het volk werd ongeduldig en begon te dreigen.
Zij bracht eerst de handen voor de ogen en begon toen met beide armen in de lucht
zwaaiend te gillen.
‘Een zottin!’ riep het publiek.
Een assistent nam haar gelaat in zijn ruige hand en schertste: ‘Kleintje, zeg maar
gauw wat je wilt!’
Maar zij antwoordde niet.
‘Denise Despiau, winkelbediende,’ herhaalde de rechter. Geen aanklacht?
‘Een zottin! Een zottin!’ lachte men.
‘Jaag haar van het podium af!’ riep de rechter.
Men sleepte haar naar de straat, terwijl ze plots begon te kermen: ‘Ze hebben hem
gedood! Ze hebben hem gedood!’ Maar niemand schonk nog aandacht aan het meisje,
dat in haar verscheurd zondagskleed door de avondstraat begon te hollen. In de
faubourg Saint-Honoré, herkenden haar ogen een wereld, waarin deze afgrijselijke
droom begonnen was, niet ver van de plek, waar de faubourg Saint-Honoré in de rue
Raphael uitloopt. Er wamen karren aanratelen met lijken beladen en over de stenen
sijpelde het donkere vocht. Maar er kwam geen einde aan het kraken der wielen...
er kwam geen einde aan die lange, zwarte stoet van ratelende karren...
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Vierde deel
Het onvoltooid gericht
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I
De Jodin Carmen Nikocha leest met haar grote hongerige ogen in het boek Job. Af
en toe slurpt ze aan de zwarte koffie, die een der kleine courtisanes haar brengt en
die de hele dag te warmen staat op een kleine oliepit.
‘Aan mijn huid is, daar het vlees wegteerde, mijn gebeente vastgekleefd en slechts
de lippen zijn overgebleven rondom mijn tanden. Ontferm U mijner, ontferm U
mijner, tenminste gij mijne vrienden, want de hand des Heren heeft mij getroffen.
Waarom vervolgt gij mij, zoals God, en verzadigt gij U aan mijn vlees?’
‘Tegen een blad, dat door de wind wordt weggevoerd, toont Gij Uw macht en een
dorre stoppel vervolgt Gij. Want Gij schrijft tegen mij bittere dingen en Gij wilt mij
verdelgen om de zonden mijner jeugd. Gij hebtmijn voet in het blok gestoken en al
mijn paden bewaakt en op de gangen mijner voeten acht gegeven. Ik, die als verrotting
wegteer en als een kleed, dat door de mot wordt opgevreten.’
Als er gestommel op de trap is, legt zij het enorme boek, dat iets met de kleur van
haar huid gemeen gekregen heeft, neer op de steen voor het vensteralkoof en haar
zwarte vogel wandelt als een kleine ernstige rechter heen en weer over de bladzijden,
de versierde drukletters met zijn staart beschaduwend.
Zij tikt het trotse dier met haar wijsvinger op zijn snaveltje en murmelt met haar
schor lachgeluid: ‘Dat is de vriend van het Volk; want niemand veracht het volk
meer dan hij. Ha, ha! Een slechte adem gaat hem vooraf en de weg naar de
sterrenbedwingster is geen medicijn voor zijn zieke gal!’
Het bleke hoofd van Marat verschijnt in de deurope-
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ning en alsof zij in een bovenwereldse contemplatie verzonken is, laat zij hem enkele
minuten zenuwachtig links en rechts draaien.
Hij drentelt voorzichtig langs een wankel tafeltje naar het raam. Hij plaatst
nauwkeurig zijn blinkende, nieuwe lakschoenen tussen de haarkammen en de
perkamenten, die op de grond slingeren. Hij knikt lichtjes in de knieën en plaatst
beide handen op de dijbenen om de vogel te begroeten.
‘Tok, tok, tok,’ kraakt hij met zijn vleiende stem, alsof hij daarmee ook de gunst
van Carmen Nikocha winnen wil.
Maar zij jaagt met een onstemd gebaar de vogel weg van een alinea, die bijna
onleesbaar geworden is door het vele contact met de ongewassen vingers...
‘Trek het gordijn open,’ beveelt ze, zonder hem aan te zien.
Marat reikt gedwee over een versleten bidstoel en haalt voorzichtig het koord naar
beneden.
Zij grijpt in de papieren rollen, waarop honderden krabbels en cijfers met vergeelde
inkt staan neergeschreven.
‘Er stijgt een adelaar aan het firmanent,’ zegt ze onverschillig,... ‘nog steeds een
adelaar, maar onder hem vreten de kleine impotente insecten elkaar op, onder hen
is de spin, de zwarte spin met het gebroken kruis op haar rug, een kleine losgewaaide
bloesemtak zal haar verpletteren. Uit haar stinkende buik spat het bloed modderig
als de straatriolen...’
Marat zwijgt een ogenblik; rond zijn brede lippen vechten spot en geslagenheid.
Dan vraagt hij listig: ‘En de wilskracht, kan de wilskracht van een mens niet sterker
zijn dan de invloed van het gesternte?’
‘Ha! Ha!’ lacht Nikocha schor, zonder haar ondervrager aan te zien... ‘De wilskracht
is sterker... maar niet het instinct... Er is een maanlicht, waarin de honden altijd
janken... Ha, ha, wilskracht... Marat, met wilskracht zou je bergen omvergeworpen
hebben.
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Je zoudt Voltaire hebben doen verbleken en vorsten doen nadenken!... Ha, ha. Met
de kracht van je instinct heb je de straatriolen van de stad gevuld met het bloed van
de ontwapenden. De anderen vreten zich zelf op, Marat, maar jij bent de spin...’
‘Marat staart haar met een brede grijns op het gelaat aan.
‘Kosten de sterren veel vandaag?’ vraagt hij op beledigende toon. En hij probeert
op zijn beurt te lachen.
‘Het brood der rampzaligen is niet waard gegeten te worden,’ antwoordt ze...
Marat werpt een goudstuk tussen de poten van de vogel, die er gretig op begint te
pikken, en vervolgt op dezelfde ironische toon: ‘Als je de naam van een
volksvertegenwoordiger droeg, zou ik je zolang door het slijk van mijn krant halen,
dat ze je hoofd op een lans door het courtisanen-kwartier zouden dragen.’
Zij haalt de schouders op en zegt weer op haar gewone toonloze manier: ‘Nu is
de tijd aangebroken, dat men niet meer telt met een hoofd meer of minder... en het
gezag zal geen hoofd meer vinden om in te zetelen.’
Zij ging aan de warme koffie slurpen, zonder haar bezoeker goedendag te zeggen.
Er dreven lage herfstwolken over het plein. Men hoorde soms het doffe gedreun van
een mortier, waarmee de soldaten aan het oefenen waren achter het Champs de Mars.
Dit was het uur, dat hier en daar een reuk van koolsoep uit de huizen sloeg.
Marat droeg in zijn jas nog het bevel, dat hij aan de sectie-leiders onder zegel
verzonden had: ‘Gij zult onmiddellijk de lichamen der personen doen verwijderen,
die op uw register niet meer bestaan. Alle namen dienen bij ons ingezonden te worden.
Alle sporen van bloed dienen met azijn en water weggewassen te worden. Uw
onkosten zullen vergoed worden!’ Er waren nu al een tiental dagen overheen.
Belachelijk, dat nu de Commune-leden plotseling allemaal terugdeinsden voor de
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consequenties! Hij, Marat, was eerder ontevreden over het geringe aantal
geëxecuteerden. Nauwelijks vierhonderd priesters en tweeduizend royalisten, waarvan
de meesten nog rechtstreeks met de emigranten en de Oostenrijkse kliek hadden
samengezworen. Wat kon men in de beslissende uren van een revolutie met de
intellectuelen aanvangen?! Niets...
Integendeel, men kon bij hen slechts misplaatst humanisme ontdekken. De enige,
die hem na de gebeurtenissen had bijgestaan was Robespierre. Robespierre, de man
voor wiens geparfumeerde advocatensnuit hij overigens niets dan verachting
koesterde. Robespierre, die ondoordringbare, die een legende van onomkoopbaarheid
aan het scheppen was en steeds meer naar voren drong met zijn hartstochtloze,
overbodige redevoeringen. Welk een middelmatige en zwakhartige figuren hadden
zich van de Franse democratie meester gemaakt! Het werd tijd dat één enkele dictator
het bewind zou overnemen. Soms verdacht hij Robespierre er sterk van die dictator
te willen zijn. Deze balieambtenaar, die steeds weer op de achtergrond bleef, wanneer
het geweld zich aanmeldde en die zich telkens van de resultaten meester maakte,
wanneer het geweld voltrokken was.
In tegenstelling met Robespierre, stond Danton altijd met de armen open voor de
verzoening. Wie Robespierre eenmaal had dwars gezeten, had nog slechts één
toekomst: het vallende mes.
Nu Marat na de dagen van schrikbewind, nieuwe tegenstand ontdekte, zelfs binnen
de Commune, die terugschrok voor een verder bloedbad, kwam het er op aan de
beide figuren Robespierre en Danton tegen elkaar uit te spelen. Er werd stemming
gemaakt tegen hem, men sprak met afschuw over de slachting. De Commune-leden
trachtten zich te verontschuldigen en de voorzitter van de Commune, Petion liet
plotseling een manifest verschijnen tegen Marat.
‘De politie had geen leiding op dat ogenblik,’ schreef Petion. ‘Eén man slechts,
wiens naam een waar scheld-
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woord geworden is, wiens naam een verschrikking werpt in de ziel der vredige
burgers, had zich van het bestuur op duistere wijze meester gemaakt. Reeds beklaagde
ik mij over zijn brutale inmenging en over de bevelen die hij, zonder daartoe gewettigd
te zijn, uitvaardigde. Marat is de meest hersenloze en meest boosaardige der mensen!’
Marat liep met zijn hoofd in zijn kraag gedoken reeds te denken aan de afweerslag,
die tevens een vernietigende aanval moest worden tegen Petion. Hij merkte niet eens,
dat op de hoeken der straten de mensen tezamen stonden getroept om het
kranten-nieuws te bespreken. Hij dacht er juist aan, dat hij er niets voor voelde om
nog op het gemeentehuis te verschijnen, alvorens zijn artikel tegen Petion gedrukt
was en hij er de echo's van vernomen zou hebben. In gedachten liep hij in de richting
van de Cordeliersstraat. Maar bij het Rechtplein kwam een jongen in een gescheurde
mannenbroek, waaruit zijn blote voeten staken, op hem toegelopen met een stapel
kranten tegen zijn halfnaakt bovenlijf.
‘Dumouriez heeft het legendarische eliteleger van de Hertog van Brunswijck uit
elkaar geslagen.’ schreeuwde hij. En nauwelijks ademhalend begon hij opnieuw:
‘Dumouriez heeft het legendarische...’
Marat wierp hem een hele sou toe en als een roofdier met een langbeloerde prooi
rende hij naar zijn werkkamer, de krant met beide handen als een kostbaarheid
omklemmend.
Terwijl zich in Parijs en in verschillende andere steden de tragische
Septembertonelen afspeelden, werd het eigenlijk lot van de Franse republiek beslist
in de beboste heuvelstreek van de Argonnen. Dumouriez en Kellerman waren de
eerste generaals, die door de nieuwe Assemblee naar het Noordfront waren gezonden,
om er het vertrouwen en de discipline onder de troepen te herstellen.
Verdun was in handen van het Pruisische leger gevallen op de tweede September.
Dumouriez besloot echter de weg naar Parijs te versperren door de heuvelruggen
van de Argonnen te bezetten, die de vlakte van Champagne
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beheersen als een versterkingsmuur. Daar zou hij proberen met het leger van
Kellerman contact te nemen. Maar een Oostenrijks korps brak te Croix-au-Bois door
de posities heen en Dumouriez werd op zijn noordflank overvleugeld. De Champagne
lag open voor de vijand, die nog maar 200 km, dus zeven dagmarsen van Parijs was.
Dumouriez, die zich gedwongen zag, om zich terug te trekken op Châlons, wilde hij
Parijs nog kunnen dekken, ontwikkelde een stoutmoedig plan. Met grote
koelbloedigheid trok hij langs de Aisne zuid-oostwaarts tot Menehould. Hier kon hij
op versterking wachten en tevens de verbindingswegen van de vijand bedreigen, als
die naar Parijs zou doortrekken. Hij beschikte over een leger van negen tienduizend
man. De Koning van Pruisen besloot deze kleine troep, waaronder zich slecht
getrainde patriotten bevonden, die pas sedert acht dagen een geweer hanteerden,
eerst te vernietigen, alvorens naar Parijs op te rukken, om Lodewijk te bevrijden. Hij
liet zijn elitetroepen een omsingelende beweging maken langs de vallei van de Tourbe,
naar Châlons, dat ze op de twintigste September bereikten.
Maar Kellerman had intussen Dumouriez bereikt en de vereniging der beide Franse
legers, waarbij ook enkele Vlaamse onderdelen, tot stand gebracht.
Onder een alles doordringende, onafgebroken motregen ploeterden de Duitse
artilleristen door de modderige bodem. Hun voornaamste doelpunt was de hoogte
van Valmy, door een oude molen beheerst. Door de druilerige mist, welke tussen de
heuvelen neersloeg braakten de kanonnen hun projectielen uit, totdat het licht zich
even door de lage wolken probeerde heen te dringen Dat was rond het middaguur.
De infanterie rukte toen in onberispelijke gelederen op, als voor een enorme
majestueuze parade. Het maakte een fascinerende indruk op de Fransen, van wie
velen hun eerste vuurdoop ondergingen. Maar Kellerman, die bij de molen het bevel
had, liet aan zijn infanteristen de tijd niet om hun indrukken te verwerken, hij bracht
beweging in zijn troepen
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en vormde de phalanx Voor de aanval. Hij zelf plaatste zich aan kop, nam zijn hoed,
plaatste hem op de punt van zijn zwaard, dat hij in de lucht stak, terwijl hij uitriep:
‘Vive la Nation’! Zijn manschappen, door zijn enthousiasme gegrepen, namen zijn
kreet over als een massale donderende echo, die de vallei van heuvelrug tot heuvelrug
doorgalmde. De Franse Artillerie begon plotseling uit alle vuurmonden te schieten.
De Pruisische infanterie was door het hevige vuren verrast en moest zich terugtrekken.
De Hertog van Brunswijck begreep er niets van. De geëmigreerde Franse legerleiders
hadden hem verzekerd, dat Kellerman en Dumouriez slechts over een horde gespuis
beschikten, meer geschikt tot plunderen dan tot vechten. Om vier uur in de namiddag
dacht Kellerman, dat de Hertog van Brunswijck een nieuwe aanval voorbereidde, en
hij stelde zijn manschappen op tot een tegenactie met de bajonet. Maar het vuur der
Pruisen werd zwakker. Het bericht over de Franse tegenstoot verspreidde zich als
met duizend bladeren in de herfstwind. Overal in de rug van de buitenlandse vijand
stonden nu de boeren op, die zich wapenden met alles wat hun in een gevecht
dienstbaar kon zijn. Zij bestookten de Pruisische onderdelen op de meest onverwachte
ogenblikken. Dag en nacht stroomde de regen over het slagveld waar de strijd onbeslist
was. De buikloop maakte veel slachtoffers onder de Pruisen en voltrok hun nederlaag.
Duizenden vreemde soldaten strompelden langs de landwegen, aan hun lot
overgelaten.
Het betekende een zegepraal voor de Franse revolutie, die zojuist de Assemblee
ontbonden had, om er met algemene stemmen de Conventie voor in de plaats te
stellen.
Het betekende ook een dubbele zegepraal voor Marat, zojuist door zijn aanhanger^
tot Conventioneel verkozen en nu zetelend in de linkervleugel van de
volksvertegenwoordiging met Robespierre en Danton. Nu moest men wel erkennen,
dat zijn inzicht juist was geweest; eerst de vijand binnen de stad onschadelijk maken
en dan de
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vijand van buiten terugslaan. De publieke opinie begon hem gelijk te geven.
Aan de oude werktafel, waar hij dag na dag de loop der dingen gestuwd en gericht
had met zijn pen, ging hij nu met een gevoel van onaantastbare macht neerzitten. Hij
was er kinderlijk opgetogen over. In deze vreugde moest Simone Evrard delen. Het
was of de zware poort van zijn hart werd opengeworpen. Er stroomde een vreemd
licht binnen, dat hem bijna duizelen deed. Een ogenblik legde hij zijn hoofd neer op
zijn gevouwen handen en zuchtte... Maar in de duistere kringen achter de gesloten
oogschelpen tekende zich het angstaanjagende silhouet af van een enorm spinneweb...
En hij dacht aan het sinistere verhaal van de Jodin.
Enkele dagen later aanhoorde de Conventie de verklaring van Jean-Paul Marat: ‘Wel,
mijne heren, enkelen onder u zijn misnoegd over mij. Vandaag vraag ik hen, wat er
mij te verwijten valt. Indien door een georganiseerde aanslag der booswichten, zoals
gij het noemde in uw manifest, het vaderland naar zijn ondergang is gebracht, dan
vraag ik u mijn hoofd onder de bijl te plaatsen, om de wraak van het volk te
ondergaan. Maar de gebeurtenissen van de 14e Juli, de zesde October en de tweede
September hebben Frankrijk gered, omdat ze de vijand in het eigen huis hebben
verpletterd!’
Zijn partijgenoten, de groep genoemd de Montagnards, Robespierre, Danton,
Desmoulins, Saint Just en Fréron, verklaarden zich met hem accoord. De Girondijnen
van hun kant hadden de moed niet om zich op dit ogenblik binnen de Conventie een
onberekenbare vijand op de hals te halen. Immers: de gruwelen zijn voorbij. De
Conventie lijkt van buitenaf gezien eensgezind te regeren. Op verzoek van Danton
wordt de Republiek uitgeroepen. ‘Een en onverdeelbaar’! De vijand vlucht terug
over de grenzen! De menigte zingt en danst en omhelst elkaar op de terrassen der
café's. De kunstenaars beginnen te penselen aan het eerste historiestuk der

Robert Franquinet, Marat, de marskramer

163
Franse Republiek. De leerlingen van de jonge schilder David spreken onder elkaar
over de wonderlijkste toekomst. Lebrun dreunt zijn republikeinse oden op in de
literaire cafés van de linkeroever. De oorlogvoering is van een duister schrikbeeld
tot nationale glorie geworden. Men kan nog laat in de avonden de groepen horen in
de faubourgs, die zingen:
‘Dansons la Carmagnole...’

Er is een wet in de maak tegen de plundering, de ontucht, het défaitisme; en om de
bandeloosheid van het atheïsme te bestrijden droomt Robespierre reeds van een alles
samenvattende staatsgodsdienst!
De republiek heeft zijn commissarissen naar de legers aan de fronten gezonden.
In de Ardennen spreekt Prieur in tegenwoordigheid van generaal Dumouriez de
manschappen toe, met zijn stem van staal, die een kilometer ver draagt...
‘De Republiek is het onaanrandbaar goed!’
Er is onder al de oude officieren een, die het waagt te murmelen: ‘En voor wie
vechten wij voortaan?’
Prieur rijdt zijn paard tot vlak voor deze militair en buldert: ‘Gij vecht voor uw
haardstee, voor uw vrouwen en uw kinderen, voor de Natie, voor de Republiek.
Indien gij noch de lust noch de moed hebt om deze heilige zaak te verdedigen, donder
dan op!’
Het hele land schijnt de honger en de morele wanorde vergeten. Alle krachten
spannen zich in om de pasgeboren republiek met een schone lei te doen beginnen.
Een half millioen mannen meldt zich als vrijwilliger voor het leger.
Over deze algemene eendracht waait het woord van Marat als een pijnlijke
wanklank: ‘Ik geloof slechts in de Republiek, wanneer het hoofd van Lodewijk de
zestiende niet meer op zijn schouders zal staan!’

Robert Franquinet, Marat, de marskramer

164

II
Barbaroux, die aan het hoofd van de Marseillaanse gefedereerden enkele maanden
geleden de Tuilerieën bestormd had en die in de nieuwe Conventie zetelde tussen de
Girondijnen, had zijn intrek genomen in een der oude woonhuizen van de Rue du
Bac. Zijn hotel lag niet ver van de oude kerk van Saint-Germain-des-Prés, die door
de September-plunderaars van zijn laatste Byzantijnse overblijfselen was beroofd.
De gevels der huizen in de kleine verwaarloosde straten leken er gebarsten en
beschimmeld en het hout van hun constructie tot op de binnenvezels doorgerot. Het
gebeurde niet zelden, dat een trappenhuis instortte of dat de najaarsstormen de daken
met hun moerbint en al naar beneden rukten. De Rue du Bac zelfwas een notabele
straat, die op de koninklijke brug uitliep en waarlangs men de parken van het
Tuilerieën-paleis bereikte.
De jeugdige Conventioneel Barbaroux zat 's nachts tot aan het grijzen van de
ochtend in zijn werkkamer te schrijven en aantekeningen te maken bij de papieren,
welke zijn eigen partij hem verschafte. Hij bestudeerde de eindeloze redevoeringen
van de Montagnards, waaronder die van Robespierre steeds lettergreep voor
lettergreep dienden overwogen te worden. Robespierre was de minst aanvechtbare
onder degenen, die het hoofd van Lodewijk eisten, en daardoor juist de gevaarlijkste.
Hij was bovendien de meest onaantastbare, omdat hij over twee tactieken beschikte:
een legale, die in de Conventie tot uiting kwam, en een illegale waarbij slechts zijn
schim aanwezig was: in de volksonlusten. Hij ging zo voorzichtig en nauwkeurig te
werk, dat hij zelden een openbare uitspraak deed, zonder de polsslag van de publieke
opinie gevoeld en geschat te hebben.
Daar was natuurlijk ook Marat, maar het scheen, dat
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het publiek gedurende de drie eerste jaren van de revolutie al zoveel drek en bloed
gezien had, dat de gezwollen en groteske kefferijen van deze misdadige gek al iets
van hun doeltreffendheid begonnen te verliezen. Men kon natuurlijk nooit weten hoe
de massa reageert; het was voldoende om zeven dagen lang de brutaalste
beschuldigingen in het publiek tegen iemand uit te spelen, om zestig procent van die
massa tot een ongecontroleerde actie op te jagen. Daarna kon je altijd van toon
veranderen, het ging er maar om, dat je die onzalige achterdocht en angst voor honger
en doodslag wist uit te buiten. Marat was daarin bedreven als een goochelaar. Zelfs
de intelligentia van de Franse hoofdstad kwam onder de indruk van zijn felle
slagzinnen. Barbaroux, die zelf zeshonderd kerels had aangevoerd en hen tot voor
de lijfwachten van de koning had gebracht, begreep echter niet hoe iemand als David,
die een buitengewone smaak bezat en een even vooruitstrevend denker als schilder
was, zich door die massa-betovering liet beetnemen. Wanneer je met David die
dingen besprak, was hij even handig met het woord als met het penseel en hij
antwoordde, dat je je niet in détails en bijkomstigheden verliezen mocht en dat je de
grote lijn moest zien en volgen. Maar Barbaroux had nog niets anders gezien dan
bijkomstigheden, die de leiders zelf van de revolutie verdeeld hielden en hen tegen
elkaar in het harnas joegen.
Marat was de enige die deze onderlinge tweespalt meesterlijk wist uit te buiten.
Hij, Barbaroux, had zich in een ogenblik van opwinding laten gaan in de Conventie,
toen hij zonder schroom het onverantwoordelijk optreden der volksrechtbanken had
gehekeld. Hij had bemerkt dat zijn woorden geen rook waren geweest voor Marat.
Het zou hem niet verbazen vandaag of morgen voor reactionnair uitgescholden te
worden.
Toen Marat voor het eerst de tribune van de Conventie besteeg, puilden zijn ogen
bijna uit de donkere kassen, zijn kleine dikke handen hielden de balustrade omklemd
alsof hij bang was al sprekend en beledigend er van af ge-
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rukt te worden. Dat was het weerzinwekkend beeld, dat hem was bijgebleven. Zelfs
madame Roland, die Marat tot dan toe voor een fictieve naam gehouden had en die
hem voor het eerst zag, zei, dat ze niet begreep hoe deze platgedrukte schedel nog
zoveel kwaadaardige energie had kunnen voortbrengen. Vrijwel alle Conventieleden
hadden geroepen: ‘A bas! A bas!’
Maar Marat was met een brede grijns zijn toespraak begonnen.
‘Ik heb in deze Assemblee een groot aantal vijanden...’
‘Allemaal!’ bulderde de vergadering.
Maar het scheen hem niet te raken. Hij begon met een stroperige verdediging van
de volkswoede...
Iemand van de Girondijnen riep, dat hij de zaal verlaten wilde, omdat hij anders
zou moeten braken. Maar een van de Conventiewachten fluisterde hem in het oor
Marat niet te beledigen; buiten stonden enkele honderden Maratisten opgesteld...
Marat vervolgde, dat hij het natuurlijk betreurde, dat het volk zo bandeloos te keer
was gegaan, maar hij beweerde, dat de volksvertegenwoordiging in de Assemblee
niets anders gedaan had dan anarchie zaaien. Men eet de vruchten van wat men zelf
op zijn akker plant, voegde hij er aan toe. Hij ging nog verder en betoogde met de
grootste kalmte, dat de dictatuur, door een deugdzaam burger uitgevoerd, het enige
middel was om de orde te herstellen. Een persoonlijkheid die de macht bezat om
enkele koppen te doen vallen... en hij beweerde dat hij in persoonlijke gesprekken
met Robespierre en Danton eenzelfde overtuiging bij hen had menen waar te nemen...
Barbaroux voelde nu nog een vlaag van woede in hem opkomen! De vergadering
had onmiddellijk de doodstraf moeten eisen tegen deze duistere profeet van een
onoverzichtelijk schrikbewind. Men had slechts verontwaardigd gemompeld. Marat
had het vettige rood en wit gestreepte hemd opengescheurd en met een pathetisch
gebaar uitgeroepen: ‘Onder deze huid, schurftig geworden door mijn kommervol en
ellendig bestaan, klopt het hart, dat
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alles voor het gemeenschappelijk welzijn heeft verduurd!’
Barbaroux wreef met de palm van zijn hand over de vermoeide ogen, als om dit
onaangename beeld uit zijn herinnering weg te vegen. Hij beet zijn sterke, brede
kaakbeenderen op elkaar, zodat zijn gelaat met kleine schokken bewoog. Terwijl hij
met zijn andere hand driftig op het tafelblad sloeg, zei hij tot zichzelf: ‘Ik had mijn
zeshonderd jongens beter de Cordeliersstraat en de Jacobijnen-kerk kunnen laten
uitroeien!’
Zijn gedachten sprongen weer naar de persoon van Robespierre. Er was iets in
deze Montagnard, dat iedereen respect inboezemde. Maar hoe meer de zaken zich
ontwikkelden, hoe wantrouwender Barbaroux tegenover deze ‘deugdzame’ meester
in de rechten kwam te staan. In die ogenblikken voelde hij een weerstand in zijn
diepste wezen opvlammen: hij geloofde in God! En in een bijna instinctieve
verbeelding zag hij het onheil opdoemen, dat al deze godlozen opriepen; al deze
mens-godjes, die de Heilige Drievuldigheid hadden onttroond om er hun eigen
armzalig vertroebeld bewind voor in de plaats te zetten. Misschien dat Robespierre
nog de enige was die begreep, dat een volk zonder Godsgedachte in duizenderlei
vormen van haat en zelfvernietiging zichzelf versplinterde, en dat hij tegen die
splijtzwam zijn éne Voorzienigheidsbegrip zou invoeren, waar hij nu reeds mee
schermde tegen de atheïsten,... Maar wat was er in deze Revolutie nog van een
Christelijk levensbesef overgebleven? dacht Barbaroux. De meeste priesters waren
uit hun kerken in de Franse hoofdstad weggesleurd, vermoord of verbannen.
Sommigen waren gevlucht. Anderen leefden verborgen en verzamelden af en toe
enkele gelovigen om hen het Allerheiligste te brengen of in het geheim de huwelijken
in te zegenen, die nu alleen maar wettelijk konden gesloten worden.
Barbaroux was diep in gedachten verzonken. Zijn veder was al lang opgedroogd
en door het vertrek trok een fijne walm van de vetbrander, die hem pijn aan de ogen
deed. Onder de in het geheim werkende priesters kende hij
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Abbé Dutour, die zich ergens in het Châtelet-kwartier schuil hield onder het gespuis.
Hij had een goed georganiseerde parochie; hij zorgde evenzeer voor het lichamelijk
welzijn van zijn gelovigen als voor hun zieleheil. Aardappelen en graan kwamen er
verborgen in de hooikarren de stad binnen. Met een oude diligencekoets trokken de
lijfwachten van Abbé Dutour naar het westen. Soms kwamen zij terug met een paar
geiten, een kalf, boter en kaas. Honden en katten, die in vele andere stadskwartieren
al waren geslacht en met wijnsaus en knoflook bereid, vonden hier nog een vrij
weelderig bestaan. Religieuzen, die nu als werkvrouwen waren gekleed, nadat men
ze uit het Hotel-Dieu had verjaagd, waar zij melaatsen, uitgehongerden en te vondeling
gelegde pasgeborenen verzorgden, kon men hier ook aantreffen. Op een zolder werden
vijf-en-dertig zuigelingen grootgebracht, die zij deze winter uit de sneeuw en de
modder hadden geraapt, rondom de Place de la Loi.
Toen Barbaroux zo zat na te denken, ontroerd over al het goede dat er toch nog
wel in deze satanische samenleving te vinden was, werd zijn aandacht plotseling
getrokken door voetstappen, die hij op het binnenplein meende te vernemen. Een
ogenblik leek het hem, dat iemand zich in het trappenhuis bewoog. Hij had echter
geen lust om nog late bezoekers te ontvangen. Hij blies de lichten uit, die door de
deurspleet zijn aanwezigheid verraden konden. Hij tastte in het duistere vertrek naar
de deur van zijn slaapkamer, maar hij stiet een stoel om en vloekte.
Toen hij in de slaapkamer een kleine kaars had aangestoken, hield hij nog af en
toe zijn adem in om te luisteren. Hij dacht, het is een vreemde tijd... Ik ben naar Parijs
gekomen aan het hoofd van een paar honderd idealisten, die de koning bevrijden
wilden van de Oostenrijkse vijanden, die hem in hun macht hadden, maar ik heb een
kalme, waardige vorst aangetroffen, die om het volk bekommerd was, en ik ontdek
dat de angst als een onvangbaar spook in de binnenkamers der burgers waart...
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Ik kan me er zelf niet meer aan onttrekken. Hij ging zijn oor tegen het vensterluik
leggen, waardoor de koele nachtwind naar binnen trok. Maar het was doodstil op
straat. Hij nam daarna de kaars in zijn handen en hield haar boven een boek, dat
opengeslagen op de muurtafel lag, bij het kleine ivoren kruisbeeld. Het waren de
meditaties van Bossuet en ergens zocht hij in het rustige betoog over de dood die
regels, die hij zo vaak in zich had opgenomen en die als een klare toorts in hem te
branden stonden, wanneer in het misdadig krakeel der verwarden hem de wanhoop
bekroop. ‘Luister naar het woord van de Apostel, wanneer gij uw wereldse
verwachtingen tevergeefs hebt gesteld en aan het bewind van de twijfel zijt
overgeleverd... Wij weten dat wanneer het huis van leem en slijk, dat wij bewonen,
vernield wordt, wij een ander huis hebben dat in de hemelen staat gebouwd.’
Barbaroux zette de kandelaar weer op de tafel en begon zuchtend zijn das te
ontbinden. Maar nu hoorde hij duidelijk een zacht geklop aan de gangdeur. Hij liep
plotseling beslist naar het portaal en riep aan de binnenkant van de deur:
‘Wie is daar?’
‘Doe eens even open, citoyen Barbaroux,’ fluisterde een stem.
‘Kun je me niet antwoorden?’ riep Barbaroux ongeduldig.
‘Ik heb een boodschap voor citoyen Barbaroux,’ herhaalde de stem. Even weifelde
Barbaroux, maar dan opende hij opeens met een ruk de deur. Er stond een soldaat
voor hem, die onmiddellijk naar binnen drong en de deur achter zich sloot.
Toen de bezoeker midden in het vertrek stond, zag Barbaroux, dat hij met een
kanonnier van het republikeinse leger te maken had. Het was een jonge knaap, wiens
gelaat in het schijnsel van de weer aangestoken vetlamp krijtwit leek met blauwe
gezwollen lippen.
‘Ik heb zeven uur gelopen,’ zei hij en trok met een uitroep van verlichting zijn
laarzen uit.
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Barbaroux ging voor hem staan en zei nu op vriendelijke toon:
‘Kun je me niet zeggen, hoe je heet?’
De jongen keek hem eerst aarzelend aan, terwijl zijn ogen nog knipperden tegen
het licht... en antwoordde toen:
‘Wat baat dat? Ik breng u een boodschap van de priester van Evreux, die uw naam
gekregen heeft van Abbé Dutour.’
Hij overhandigde de Conventioneel een gelakte brief. De kleur kwam nu terug op
zijn wangen en hij vroeg alsof hij dat zo gewend was: ‘Heb je niet nog een beetje
soep om op te warmen, zeergeleerde?’
‘Soep?’... herhaalde Barbaroux, die reeds in de papieren bladerde en blijkbaar
door het meest opwindende nieuws in beslag genomen was.
‘Ja, soep,’ herhaalde de andere, ‘warme soep... Ik dacht dat mijn ledematen van
mijn corpus wegvroren en ging voor de stadspoort te Auteuil een kleine herberg
binnen. Ik zei tegen de bazin: Vandaag heb ik mijn verlofdag, maar dat betekent een
dag zonder soldatenkeuken... Maar zij riep al, dat zij niets meer in de ketel had en
dat het te laat was... Een beetje prei of koolsoep, hield ik aan, maar zij zei bitter, dat
ik bij de bonzen van de Conventie aankloppen moest. De groente zat stijf onder een
korst van ijs en bevroren sneeuw en wie een hand vol aardappelen had mocht zich
al gelukkig prijzen... Ik schepte tegen haar op en zei, dat ik een Conventioneel
bezoeken zou... Zij schamperde dat ik eerst een paar gouden galons op mijn kraag
moest laten zetten... Dat is de wet der republikeinse ‘gelijkheid’, zei ze minachtend...
maar zij vergat dat ik haar om eten gevraagd had!
Barbaroux had het verhaal van de bezoeker niet gevolgd. De laatste woorden
klonken hem eensklaps in de oren.
‘Eten,’ zei hij verlegen, ‘ik heb zelfs geen meid in mijn huis, maar ik zal wat koffie
warmen. Morgenvroeg kun je in de rue de la Perle je honger stillen.’
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‘Ik ga er vannacht nog heen!’ riep de jonge man enthousiast. Maar Barbaroux vroeg
hem een ogenblik te blijven om zijn koffie te drinken en om hem iets te vertellen
over het openbaar verzet, dat nu in de Vendée was uitgebroken.
‘Normandië, Bretagne, Vendée, er is geen gezond mens te vinden, die iets met de
republiek wil te maken hebben,’ zei de soldaat heftig en voegde er met een ernstig
gelaat aan toe: ‘Het civiele gezag telt niet voor hen, alleen het gezag van de kerk!’
‘Men heeft de republikeinse kusttroepen in slagorde verzameld om dit verzet de
kop in te drukken,’ viel de Conventioneel hem rustig in de rede.
‘De kusttroepen!...’ spotte de kanonnier, ‘dat lijkt heel wat, maar je moet dat
onbetrouwbare samenraapsel zien. Er is geen één die aan schieten denkt op zijn eigen
volk... In het Oosten, ja! Tegen de Oostenrijkers, die de Koningin tegen de Fransen
opzetten... Maar in Bretagne!... Ze moeten in Parijs wel gek zijn om zich in te beelden,
dat de kerels hun eigen krotten in brand steken. Maar er zijn nu verschillende eenheden
door de Militaire Commissie naar deze troepen gezonden, om op de discipline te
letten bij het ten uitvoer brengen van de Conventionele bevelen.’
Barbaroux haalde van de boekenplanken een gevouwen landkaart, welke tot de
nieuwste aanwinsten van de republikeinse opvoeding behoorde. Hij wierp haar open
op een hoek van de tafel en plaatste de vetlamp op de blauwe rand van het Kanaal.
Met zijn zware vinger schoof hij over de streek van Sèvres langs Nantes tot in de
Morbihan.
Met grote ogen volgde de bezoeker de namen van steden en dorpen, die soms een
zachte glimlach om zijn mond toverden. Hij streek de halfkort geknipte blonde haren
af en toe van zijn hoog voorhoofd af.
‘... Deze bossen zijn een doolhof, waarin geen behoorlijk pad te bespeuren valt,’
lachte hij vergenoegd. ‘En de wegen, als je ze vindt, zijn gedurende zeven
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maanden in zulk een moerassige staat, dat je er met je kanon tot aan de assen in
steken blijft. Je vraagt je af waar die levende wezens wonen!... Je kunt buiten de
wouden geen halve kilometer ver zien, want overal staan heggen tussen de kleine
weilanden, die door een net van kleine beken in vele eilanden zijn verdeeld. Kom
door de dag in de huizen, er is geen man meer te vinden, sedert het mobilisatiebevel
is afgekondigd. Waar zijn ze? Verborgen! Waag het echter niet ze te zoeken, want
de heggen en de stenen muurtjes hebben ogen en alle zeisen, klompenmessen en
hooisikkels zijn gewet.’
Hij slikte eens en bekeek Barbaroux om te zien, of deze begreep wat hij daarmede
bedoelde.
‘Het is een robust en religieus ras,’ vervolgde hij. ‘Zij trekken het land in, wanneer
de pastoor de noodklok luidt en nemen voor verschillende dagen voedsel mee. Als
er toch geploegd moet worden, dan doen de vrouwen dat. Je moet de kerels zien,
met hun rozenkrans om hun stevige nek of een kruis op hun borst, dat je in het open
hemd kunt zien hangen. Sommigen dragen grote zilveren medailles met de Heilige
Maagd er op of de heiligen van hun landstreek. Anderen weer hebben op hun jassen
een Heilig-hart van rode wol geborduurd en dragen witte cocardes op hun hoed. Hun
grijze en blauwe boerenvesten zijn met kleurige zijden koorden bestikt en versierd
met papieren bloemen, wanneer ze zich voor de strijd verzamelen. De brede randen
van hun vilten hoeden slaan ze naar boven als ze met geweren gewapend zijn, om
beter te kunnen mikken! Meestal lokken zij de republikeinse colonnes ergens in een
dalkom tot de strijd, maar ter plaatse gekomen vinden de soldaten er geen mens meer.
De rebellen verzamelen en verspreiden zich als de veldmuizen. Plotseling wordt dan
vanaf de omringende heuvelruggen een vernietigend vuur op de Republikeinen
gericht. Soms openen zij een aanval met geweren vanaf een heuvelrug en als de
Republikeinen front maken om die heuvel te bestormen, worden ze plotseling in de
rug door andere horden met zeis en
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knuppel bestormd. Men ziet hen overal opduiken. Ze vallen neer als een berglawine
om alles te verpletteren wat hun in de weg staat. Wanneer de strijd in een dorp
ontbrandt, knielen ze met massa's rondom het kruis, dat een priester in hun midden
in de hemel steekt, onder het geknal der aanvallende regeringstroepen...’
Op het gelaat van Barbaroux verscheen bijna een vergenoegde glimlach. Het was
alsof zijn ogen in de verte iets van die strijd konden waarnemen. Het was met een
kruis, dat hij aan het hoofd der gefedereerden de Tuilerieën had willen bestormen,
maar men had hem gezegd, dat de Parijzenaars er om lachen zouden en dat ze na de
bloedige strijd op het Champs-de-Mars een rode vaan voerden. Het ging inderdaad
heel slecht met de republikeinse troepen in de Vendée. Citoyen Bruslé, die door de
militaire commissie ter plaatse gezonden was, had gemeld, dat vele eenheden van
de kusttroepen overgelopen waren of op de vlucht geslagen bij het eerste samentreffen
en dat ze dertig kanonnen en 12.000 geweren op de velden hadden achtergelaten,
waarvan de rebellen nu gebruik maakten. Parijs had dan ook besloten om generaal
Turreau met een brigade beproefde kolonialen er heen te sturen. De Girondijnen
waren het niet eens over de harde maatregelen. Zij meenden dat door een voorbeeldig
bewind, deze rebellen wel tot verzoening geleid konden worden. Maar de Montagnards
wensten drastische methoden. Massale fusillades en onthoofdingen. Zij betoogden
ook, dat er in de opstand een reden te meer school om Lodewijks doodvonnis te
bespoedigen. De strijd tussen Girondijnen en Montagnards zou zeker rondom dit
vonnis zijn hoogtepunt bereiken. Als de Montagnards wonnen zou dat een
schrikbewind betekenen van wat men in de beschaafde kringen de ‘pokdaligen’
noemde. De guillotine was er nu eenmaal om de republiek te ‘redden’. Had Marat
niet uitgeroepen dat tienduizend hoofden nog te weinig waren? En als er een leidende
figuur te trappen van het schavot beklom, dan kon men zijn vrienden
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niet veel later door de nauwelijks gestolde bloedplassen naar boven zien wankelen.
Enkelen bleken hun tegenwoordigheid van geest daar niet bij te verliezen, zoals
Lasource, die alvorens hij zijn nek op het blok neerlei, tot de omstaanders zei: ‘Ik
sterf vandaag, omdat het volk zijn verstand verloren heeft, morgen sterven jullie,
wanneer het zijn verstand terug gevonden heeft...’
Barbaroux rukte zich uit deze gepeinzen los en luisterde weer naar de moegeworden
stem van de kanonnier. De nacht was bijna verstreken. Even later liet hij de jonge
man de straat op. Hij liep geeuwend in het vale ochtendgrijs langs de kade in de
richting van de pont Saint-Michel. Het weer was omgeslagen. Hij hoorde het doffe
neerploffen van de sneeuw, die uit de bomen viel op het watervlak. De wind, die met
vlagen over de ronde brugleuningen kwam stoten, was bijna lauw geworden. Aan
de overkant lag het Tuilerieën-paleis in deze grijze nanacht als een vormloos
steenblok.
Dit is het hart van Frankrijk, dacht hij, en een merkwaardige angst besloop hem.
Hij probeerde zijn pas te versnellen, want de afstand tussen de bruggen leek hem
eindeloos. Parijs was in een uur als dit een onzalige woestenij van onherbergzame
steen en schimmel.
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III
De jonge Gérard legde zijn penselen neer om nerveus aan zijn vochtige cigarillo te
trekken. Het was al de derde maal dat hij het dunne diafane gordijn van blank linnen
voor de grote ramen had toegeschoven, maar dat deed ook telkens dat kleine blauwe
tegenlicht langs de schaduwkant van het gelaat verdwijnen. Zo had hij echter een
bijna magische tegenstelling tussen het clair van dit gelaat, dat bijna brillantgeel
tegen het emeraldgroen of tintelende sienna van het obscur afstak. Hij had achter het
hoofd een zwart vlak geplaatst. Er kwam nog voldoende caeruliumblauw door de
gordijnzeef om deze zware achtergrond in beweging te brengen. Het brandde ivoorwit
op tegen die Florentijnse lak van de hoofddoek. De duistere oogkassen waren al een
paar maal van toon veranderd; men kon zien hoe hij er met het groen en het Engels
rood gevochten had. Bijna brutaal Veronesegroen, later gebroken door een glacis
van gebrande oker. Maar de koortsige kleur van deze fascinerende oogranden had
het gewonnen van de peinture. Dat wil zeggen, dat het een compromis geworden
was. Realiteit en schilderkunstige libertinage grepen ergens in elkaar. Misschien
verhoogde dat wel de onbepaalbare tegenstrijdigheid van dit aangezicht. Het was
alsof rondom die ogen de woeste nadrift van een verbrijzelde droom uitvloeide over
het bleke vlees, tezamen getrokken rondom een mond, die altijd venijnig te schelden
leek, maar die feitelijk niets anders dan een kramp uitdrukte, een binnenpijn. Die
mond was bijna zinnelijk-ordinair. Hij was droog en paarskleurig op het meest
vooruitstekende deel der lippen en blauwzwart in de diepliggende hoeken.
Gérard had bij David geleerd de kleuren in één grondtoon op te zetten. De meester
hield van een schematisch
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opgebouwde kleuren-associatie en bracht daar dan later op zeer beheerste wijze zijn
kleuraccenten in aan; dat was het geheim van zijn verstilde contrasten. Maar hij,
Gérard, miste die beheersing of liever hij werd door de kleuren die hij nu zag zo in
beslag genomen, dat zij als een veelvuldigheid van kleine kleurvlekken voor zijn
ogen dansten. Het was een mengsel van bewogen waarnemen en uitdrukken van de
emotie, die in hem werd teweeggebracht. Hij was een nerveus schilder. Als men hem
over het nieuwe klassieke karakter van de schilderkunst sprak, zei hij: ‘Naar de duivel
met je klassiek, wij zijn geen Atheners meer, wij zijn onrustige Parijse burgers, die
eerst het begrip vrijheid dienen te snappen, alvorens we er mausoleums voor bouwen.’
Nu hij Jean-Paul Marat voor zich had zitten, werd hij door een diep gevoel van
medelijden aangegrepen. Tussen de vele krijttekeningen en onafgewerkte doeken
stond ook een conté-schets van die andere volksleider, Robespierre. Maar Gérard
onderging het ontstellende verschil tussen beide persoonlijkheden op een bijna
pijnlijke wijze.
Marat zelf had naar het portret van Robespierre staan kijken. Hij had met zijn
krakend lachje gemurmeld: ‘Ha! Ha! een merkwaardig samenraapsel van ijdelheid
en deugdelijkheid...’
Maar Gérard had gemerkt hoe afwezig Marat nog had staan staren naar het kleine
portret. Het was hier en daar met pastel bijgetoetst. De olijfgroene nanking van de
redingote was breed gestreept met vage okertint. Uit de wit-en-rode rayé-zijde van
de pompeus gestrikte das rees het sobere hoofd, bleek en met een tikje hooghartigheid.
De brillenglazen rustten boven op het sterk naar achter gewelfde voorhoofd. Dat was
de enige, kleine nonchalance van de elegante verschijning met de fijne gelaatstrekken
en de gevoileerde watergroene ogen.
In Robespierre had de jonge schilder de toekomstige heerser gezien: een
volksjongen, die gemakkelijk de uiterlijke verschijningsvormen van de aristocratie
overnam. Die vèr van het plebs een mythe voor het plebs probeerde
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te zijn. Alles wees op het autocratische van zijn middelmatige ziel. Met Marat was
het iets anders. In deze pathetisch bewogen kop, die niet alleen lelijk was in de
letterlijke zin van het woord, maar die boven alles de tragiek van een gespleten
waanbeeld openbaarde, lag iets aangrijpends. Iets dat zo afgrondelijk verscheurd kon
aandoen, dat het aan de ongenade van woeste steenbarsten denken deed.
In Robespierre had hij tegen de misdaad van de kleine hoogmoed aangestoten, bij
Marat staarde men in de verduisterde ravijnen van de bestaansnederlagen. Robespierre
stemde hem sarcastisch en minachtend, Marat liet hem met een vernietigd
gevoelscomplex achter. Iedereen riep, dat Marat een misdadiger was, maar was hij
dat wel? Was er niet zo iets oneindig menselijk goeds soms in die blikken, wanneer
hij zei: ‘Ach ja, de Conventie!...’ en dan diep zuchtte.
Kon iemand niet nog een ander wezen zijn dan de opgeblazen kikker van de krant
en de spreektribune?
Als Marat weg was, bleef het portret hem boeien. Soms liet hij zijn eten in de steek
en ging het doek ergens opstellen en zat er lang naar te staren. Soms dacht hij met
afgrijzen aan al de gruwelen, waarvan men deze man beschuldigde; hij vond er niets
van weer in zijn schilderij. Soms dacht hij, dat het aan zijn beperktheid in het
weergeven van zielseigenschappen lag en hij nam zich voor geen penseel meer in
handen te nemen. Nadat Marat vier malen bij hem had geposeerd, zei Gérard eens
tegen hem, bij het afscheid: ‘De meeste politici en intellectuelen hebben tegenwoordig
hun mond vol over progressiviteit; maar ondanks dat kunnen de mensen toch niet
sneller lopen dan de geschiedenis zelf. Ik vind het heerlijk om conservatief te zijn.
Ik geef u de idealen van Jean-Jacques Rousseau cadeau voor de gemoedelijke
levenswijsheid van Molière. Met de wereldhervormers is het gesteld zoals ik Chamfort
eens hoorde zeggen aan een eetmaal bij meester David: ‘Het gevoel, dat men heeft
voor de meeste weldoeners, gelijkt op de erkentelijkheid,
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die men heeft voor kiezentrekkers. Men zegt wel, dat zij ons goed gedaan hebben
en ons verlost hebben van de kwaal, maar men herinnert zich de pijn, die zij ons
veroorzaakten en men draagt ze geen teder hart toe.’
Marat wierp een ondervragende blik op de jonge kunstenaar.
‘Chamfort is een Girondijn,’ bliksemde hij driftig.
‘Dat zegt mij niets,’ schokschouderde Gérard, ‘het zegt mij in het gehéél niets!’
‘Maar de Girondijnen hebben mijn doodvonnis geeist in de Conventie!’ riep Marat
verontwaardigd uit.
‘Zij hebben er al meer geëist en zullen nog blijven eisen’, antwoordde Gérard
rustig. ‘Zij vrezen elkaar. Zij vergeten uit onderlinge naijver en persoonlijke haat,
wat de laatste koningen uit egoïsme en hof belang vergaten... Beiden kenmerken zij
zich door besluiteloosheid, opgevolgd door extreme opflakkeringen van
tuchtmaatregelen. Beiden verschillen niet veel. Voltaire had gelijk, toen hij beweerde
dat het eender is, of men door de leeuw of door de ratten opgevreten wordt...’
Marat wilde eerst verder gaan en hem zeggen, dat hij zulk een houding van David's
leerling zeker niet had verwacht, maar hij keek plotseling met een dromerige blik
naar de jonge, gezonde kerel, die de karmijnverf tot in zijn oorschelpen zitten had.
Hij schudde met het hoofd en zei op bijna desolate toon: ‘Er zijn mensen, die hun
tijd vluchten, anderen zijn er niet van los te rukken; zelfs wanneer zij vrezen wat
gebeuren moet, hebben zij pas rust wanneer het is gebeurd... De angst is het merg
van alle menselijke misdaden; twijfel, geweld, laksheid en tyrannie zijn slechts
twijgen op haar oerstam!...’
Toen betrapte hij zich op een te grote openhartigheid en zei plotseling op zijn
gewoonlijke schampere toon, waarin de drift kunstmatig naar boven werd gestuwd...
‘Het is misschien omdat ik deze Angst nooit heb gekend, dat zij tegen mij met afgunst
en haat vervuld zijn!’
Hij draaide zich om naar het portret van Robespierre en voegde er minachtend aan
toe: ‘Ook de grote Jaco-
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bijn!’ en hij liet er een schorre lach op volgen, die Gérard zich vaak met een
onaangenaam gevoel herinnerde. Maribon de Montoit had hem twee jaren geleden
naar Spanje gezonden, alvorens hij het portret van diens maitresse moest schilderen.
Maribon was een der laatste nobelen in de Conventie. Hij had de piepjonge schilder
aangeraden, om in Madrid de portretten van Velasquez te bestuderen. Hij had hem
een waardevolle geleidbrief meegegeven. Maar meer nog dan Velasquez was hij
geboeid geweest door het werk van een der jongste Spanjaarden, een zekere Goya,
in wiens soms slordig gepenseelde portretten altijd iets van het geheimzinnige ‘plus’
achter het gelaat doorschemerde. Hij was trouwens verrukt geweest over die geheel
andere verf behandeling dan welke hij bij David had geleerd. Wanneer Goya het
wufte der wereldse ijdelheid weergaf, dan was het niet zo boeiend als Watteau dat
had gedaan, maar zijn schilderen drong door tot de tragische waarheid van dingen
en mensen. Dat was een aangrijpende openbaring. Hij dacht aan de Spanjaard en
vroeg zich vaak af hoe deze die nasmeulende lavakorst van Marat's gelaat zou hebben
opengebroken. Ontmoedigd bedacht hij, dat de Fransen na Fouquet geen enkel
belangrijk schilder hadden voortgebracht. Zij hadden niet eens de splendeur van het
ancien-régime weten te verstoffelijken zoals de Italianen dat hadden gedaan. Men
behoefde niet eens aan de kracht te denken van Spanjaarden en Nederlanders; de
Fransen brachten het zelden verder dan een charmante scène en een beminnelijk
coloriet. Hij wilde het masker van de menselijke buitenkant niet meer zien. Hij wilde
doordringen tot dat verborgene, tot die nog onomgewoelde duistere gebieden, waar
de waanzin en de ernst, de plicht en het verzaken, de deugdzaamheid en het dierlijke
in elkaar verstrengeld zaten als de niet te ontwarren wortelstronken van de pijnboom.
In deze menselijke ondergrond alleen kon men zien welke wortel de voornaamste
voedster was. In zijn ontmoediging krabde hij vaak zijn doeken af en verliet zijn
atelier voor
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een zwerftocht van verschillende dagen. Hij daalde langs de Seine-oever af het land
in en schetste er boottrekkers en boeren en vond slechts een enkele keer bevrediging
in zijn werk. Maar nu was hij zo zeer door de persoonlijkheid van Marat bezeten,
dat hij zelfs naar de publieke banken van de Conventie gegaan was, om hem daar te
zien. Hij had Marat onder een stortvloed van de grofste beschuldigingen van zijn
plaats zien opstaan en zijn lange groene levieten-jas zien toeknopen, welke om het
middel met een brede sjerp werd bij elkaar gesnoerd en waarin men een pistool zag
steken. Met zijn rode sans-culotten-muts, die als een narrekap op zijn vreselijk hoofd
stond, liep hij als een haveloze fiacre-koetsier langs de joelende tegenstanders. Dan
sprong hij op het podium en ging met achterovergeworpen hoofd, en een hand op de
rechterheup, boven de koppen der menigte staan staren. Achter, op de publieke
banken, riep een stinkende en in lompen gehulde bende, een samenraapsel van
bedelaars en bandieten: ‘Lang leve Marat!’ Maar in de zaal riepen de afgevaardigden,
‘Werp hem eruit!’ of ‘Het ongedierte is zelfs afkerig van hem!’ Dan begon Marat
kalm te spreken: ‘Jullie zijn onderling verdeeld en vrezen elkaar! Ik benijd de hand,
die dit spook der verwarring onder jullie heeft losgelaten, zodat het volk jullie op
ware waarde schatten kan!... Maar sta mij toe ook een enkel woord ter zelfverdediging
aan te brengen. Men beschuldigt mij er van, om met misdadige middelen de
alleenheerschappij te willen veroveren. Ik zal me niet verlagen om zulke
verdachtmakingen te verwerpen. Indien ik gewild had, zou ik beladen zijn met goud,
maar ik ben arm als Job. Ik heb geen pensioen en geen steun gevraagd om de
verdediging van de Republiek op me te nemen, ik heb alleen de persoonlijke ellende
getrotseerd en ben drie jaar lang van schuilhoek naar schuilhoek gevlucht om onder
de grond de vrijheid, waarvan gij nu profiteert, voor te bereiden. Spreekt lafaards,
het volk is aanwezig, zijn dit de methoden van een ambitieus man?’
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‘Laten we de kostbare tijd anders gebruiken dan elkaar te ontluisteren in debatten,
die op schandaal gericht zijn!’
Voor de meesten was deze laatste zin een nieuw geluid op Marat's lippen. Wilde
hij de grote verzoening bewerken, nu hij op de officiële tribune de Republiek ging
verdedigen. Maar de Girondijn Vergniaud wilde die ijdele hoop geen schijn van kans
geven!
‘Het is voor het volk een ongeluk een woordvoerder te hebben in een man, die
slechts beladen is met bevelen tot in hechtenis-neming wegens zijn gebrek aan
waardige strijdmethodes!’
‘Het is een eer voor mij achtervolgd geweest te zijn door de politietroepen der
hoftyrannie!’ schetterde Marat met fonkelende ogen. Maar Boileau steunde Vergniaud
en riep: ‘Ik eis, dat dit monster van massamoord beschuldigd worde!’ De
Conventie-vergadering leek plotseling weer in twee woelige kampen verdeeld. Op
alle banken was de onderlinge strijd ontbrand, met opwinding, geschreeuw en
zenuwachtig gebaar. Af en toe klonken de scheldwoorden onomwonden tussen de
mannen van éénzelfde partij. Op de publieke estrade begon het gepeupel vergenoegd
toe te zien en mikte met samengepropte pamfletten op de gepoederde pruiken van
de best gekleden onder de volksvertegenwoordigers. Zelfs Danton was een trefpunt.
Brissot werd voor koningsknecht uitgejouwd en boven het lawaai uit poogde Marat
nu met falset-stem zijn redevoering voort te zetten.
‘Het volk heeft mij hier geroepen om zijn rechten te verdedigen, het heeft in mij
een onvermoeid vertegenwoordiger... het gelooft niet in uw beschuldigingen... in uw
valse en nijdige verdachtmakingen... en omdat het volk achter mij staat, vrees ik
niets onder de zon!...’
De bulderende stem van Barbaroux overdonderde hem een ogenblik: ‘Maak voort,
dat we tenminste de tribune kunnen ontsmetten alvorens er een andere patriot op kan
verschijnen!’
‘Deze slechte dramaturgie hoort thuis in de kermistheaters!’ schreeuwde een ander.
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Maar Marat's stem was nu bijna huilend geworden.
‘Ik verklaar hier in het bijzijn van de volksgetuigen, dat ik uw beschuldiging niet
slik! Liever brand ik op deze tribune zelf mijn hersens uit!’ Hij had het pistool uit
de lendeband getrokken en tegen het voorhoofd geplaatst. Hij zweeg een ogenblik
en profiteerde van de plotselinge stilte in de vergadering om op ontroerde wijze aan
zijn gebaar toe te voegen: ‘Dit is de vrucht van mijn grenzeloze liefde voor de
Republiek.’ Maar de storm was in de zaal losgebroken. Gepeupel drong langs de
deuren naar binnen. Danton was opgesprongen en schetterde als een trompet, dat
over het goede gedrag van Marat geen twijfel kon bestaan. Hij was opgewonden. Hij
had de tranen in de ogen. Ook Robespierre, die de woede van het volk vermoedde,
vroeg het woord. De publieke estrade werd afgebroken en de stukken hout vlogen
over de hoofden van de Girondijnse rechterkant. Met Robespierre en Danton,
beschuldigden de linksen nu de rechtsen van haat tegen het volk. Robespierre
beheerste de losgebarsten furie. Hij had voor de zoveelste maal het profijt op het
juiste ogenblik afgewacht. Hij wees er op, dat de Girondijnen van de dagorde afweken
om het debat over het koningsproces geniepiger voor te bereiden en de noodzakelijke
beslissing uit te stellen. Marat werd in triomf door een uitgelaten horde weggedragen,
maar allen spraken met ontzag over het rechtvaardige ingrijpen van Robespierre. De
jonge schilder had deze opgewonden zitting niet snel vergeten. Hij had ook als bij
instinct begrepen, dat Marat toch de verslagene was. De verslagen overwinnaar. Hij
had gezien hoe Robespierre van, Marat's zegepraal ging profiteren. Hij haatte
Robespierre. Een ogenblik had hij Marat's ogen waargenomen, toen die door het
gewoel heen naar Robespierre gekeken had, maar de horde, die zich van de Conventie
had meester gemaakt, droeg haar idool al de deur uit. Had Marat begrepen, dat alleen
de onnozelen genoegen nemen met de illusies, die een sentimenteel toneelstuk
achterlaat? Had hij gemerkt hoe het beste deel van deze goedkope zege-
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praal nog in andermans handen terecht kwam? Het was zelfs voor iemand, die iets
van de innerlijke tragiek van deze verscheurde mens had pogen te benaderen, een
trieste ervaring. Toen Gérard wederom het portret van Marat tegen de wand had
geplaatst, waar het doek het matte halflicht ontving van de toegeschoven gordijnen,
herkende hij iets van dat onverklaarbare dualisme, van die grondeloze
tegenstrijdigheid, van misdaad en idealisme, die elkaar verwarren en aanvullen,
overschaduwen en verbergen, in een eindeloze, rampzalige en oncontroleerbare drift.
En er verscheen op zijn gelaat een meewarige glimlach, omdat hij iets anders
geschilderd had dan de tastbare verschijningsvormen, iets abstracts, dat veel leek op
de pijn van een verduisterd wereldbeeld.

Robert Franquinet, Marat, de marskramer

184

IV
Het was slechts in de ogenblikken van overwinning en nederlaag, dat Marat zich dat
zachte wezen herinnerde, dat hem altijd voor een ogenblik terugvoerde naar het
eiland der zuiverste gevoelens, dat ergens in de zee van zijn onstuimig politiek bestaan
verloren lag. Simone Evrard had al lang geen bezoek meer gebracht aan de club der
Jacobijnse vrouwen. Zij was drie jaar geleden een hevige patriotte geweest, maar de
eindeloze twist der Revolutionnairen onder elkaar had haar geestdrift in aanzienlijke
mate getemperd. Zij had eens aan Camille Desmoulins gezegd, dat de ijdelheid der
mannen de Revolutie tot mislukking doemen zou. Wanneer zij Jean-Paul Marat over
het courtje zag aankomen in zijn donkergroene levietenjas, dan wist ze, dat hij uit
de Conventievergadering kwam. Vaak vroeg ze hem, nog voordat hij iets verteld
had:
‘Wat hebben ze je nu weer verweten?’ of ‘Wat voor een persoonlijke schandalen
zijn er vandaag weer op de publieke markt gebracht?’
Zij kende de kleine en zelfs de kwaadaardige streken van Jean-Paul, maar zij hield
van hem. Zij voelde zich onverbrekelijk aan hem verbonden. Er waren trouwens in
zijn zwakheid zulke aangrijpende momenten van zelfverloochening, dat hij er niet
geringer om werd in haar ogen. Zij wist ook, dat de minste tegenslag van hem een
treurspelspeler maakte, maar er was zelfs in zijn handig opgevoerde tragedies een
uitzonderlijkheid, die hem nooit klein maakte en in die ogenblikken kwam hij soms
een hele nacht naast haar liggen en bekende haar met een mateloze openhartigheid
zijn vergissingen en zijn misrekeningen. Zijn wijze van doen ontroerde haar telkens,
wanneer ze er aan dacht. Het gebaar van zijn hand, die hij voorzichtig op haar borst
legde, deed al haar ver-
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tedering opwellen en zij wist al, dat dan zijn onhandige verontschuldigingen zouden
beginnen om haar daarna alles te bekennen. Hij loog nooit. En als hij in zijn
journalistieke tactiek de dingen met een bepaalde tendenz had verdraaid, dan
beklaagde hij er zich bij haar om, dat hij soms maar alleen het wapen van het bedrog
vond om het bedrog te bestrijden. Feitelijk waren alle duisterheden in deze man niets
anders dan het verweer tegen de pijnen van een onheelbare levenswond en het was
misschien dit, wat haar het meeste in hem aantrok. Zij woonden nu reeds twee jaar
onder eenzelfde dak, al zag ze hem er zelden. Zij kende geen andere tegenslagen
meer dan de zijne en sloofde zich uit, om hem enkele aangename ogenblikken te
verschaffen, wanneer hij daar was. Zij zelf had slechts een kleine keuken en een
kamertje, dat zeer sober gemeubeld was met een ijzeren bedje en twee consoletafeltjes
van acajou, waarop een paar sferen stonden. Voor Jean-Paul had ze twee jaar geleden
een voorkamer in orde gebracht, waarin twee grote kasten stonden naast de
schoorsteen, een boekenkast en een schrijftafel met een marmeren blad. Tegenover
de schoorsteen stond de commode met de toiletkom. Vaak liet zij haar zuster Catherine
overkomen uit Tournus, een dorp in de Saône-en-Loire.
Zij had van Marat zelf vernomen hoe het volk geweigerd had zijn doodvonnis te
aanvaarden. Maar zij was zeer ongerust geworden. Men vernam de vreemdste
decreten. Lieden, die twee jaar geleden voor vurige patriotten golden, werden nu als
hoogverraders naar de guillotine gebracht. Men behoefde geen helder hoofd te hebben
om te begrijpen wat er zich afspeelde; een boerenverstand kon zeggen dat het tijdperk
was aangebroken, waarin de persoonlijke rivaliteiten werden uitgevochten. In de
winkels van de faubourg Saint Honoré, draaiden de mensen zich om als de karren
met de ter dood veroordeelden langs kwamen. Men was er nu aan gewend geraakt,
men had zijn nieuwsgierigheid verloren en men zag al niet meer graag naar deze
bleke, van doodsangst vervulde gezichten.
Toen Jean-Paul was teruggekomen, had ze hem ge-
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zegd: ‘Ik geloof, dat je beter in de provincie een beetje rust kunt zoeken...’
‘Het volk...’, opperde hij.
‘Het volk, Jean-Paul, zijn dat vijfhonderd schurken, die op kabaal belust zijn?’
vroeg ze met zacht verwijt.
‘Dat zijn diegenen, die hun kinderen nog steeds zien verrekken van de honger!’
antwoordde hij geïrriteerd.
‘Zouden de leiders der Conventie dan niet beter doen zich te bekommeren over
een gezonde voedselvoorziening in plaats van hun persoonlijke ruzies dag na dag
uit te vechten.’
‘Dat heb ik gezegd, Simone, dat heb ik gezegd, maar de Girondijnen willen er niet
van horen; integendeel, wie hun dit verwijt, willen ze ter dood veroordelen.’
‘Ik weet het wel, Jean-Paul, Desmoulins zegt, dat Robespierre een fantastisch plan
heeft om aan de honger het hoofd te bieden.’
‘Robespierre!’ riep Marat, terwijl hij op en neer begon te lopen door de kamer.
‘Robespierre!!’ Heb ik hem niet al een jaar geleden bezworen om als eerste eis van
de Jacobijnen naar voren te brengen, dat we alle rijken de helft van hun vermogen
afnemen, waarmee we in de provincie een voedselvoorraad kunnen kopen en
winterkleren doen maken voor de armsten. Ik walg van de zwendel. Begrijp je waarom
de Girondijnen neergesabeld moeten worden... neergesabeld zeg ik je... Desmoulins
is een eerlijke jongen, maar hij heeft dezelfde verkeerde opvattingen als Danton...:
ze willen maar verzoenen, voordat de verraders zijn opgeruimd; plotseling is hun
révolutionnair geweten bezwaard. Zij vragen je: Hebben we het recht om zo veel
mensen te doden? En je kunt hun al niet meer aan het verstand brengen, dat je om
millioenen mensen vrijheid te schenken, zeker een paar duizend uitbuiters kunt
uitroeien...’
‘Het lijkt mij niet zo eenvoudig,’ antwoordde Simone Evrard, mensen zijn geen
stenen, die je door andere stenen vervangt, overal blijven gapende wonden in de
gemeenschap, waaromheen zich nieuwe infectiehaarden vormen.
‘Twijfel en défaitisme!’ riep hij nu driftig. ‘Voltrek de

Robert Franquinet, Marat, de marskramer

187
Revolutie tot het einde of zet de koning weer op zijn troon; de ramp begint juist,
waar men van twee vormen de stukjes aan elkaar poogt te lijmen...’ ‘Jij hebt daar
trouwens geen verstand van en ik zou zeggen, dat de meeste Conventie-leden zelf
niet weten waar het om gaat. Een strakke hand, die met al die gevoeligheden geen
rekening houdt. Een hand die nemen durft wat sommigen te veel hebben en verdeelt
onder hen die te weinig hebben... En voor wie niet luisteren wil, hangt het mes aan
de guillotine. Dit is de enige methode! Als het volk mij morgen roepen zou, zou ik
geen ogenblik twijfelen. Er is maar één weg, alle andere wegen lopen in de verkeerde
richting! Waarom heb ik achter het volk gestaan de tweede September? Dacht je
soms, dat ik het zo prettig vond, dat het bloed tegen de gevels spatte? Ik walg er van,
Simone, ik kan er soms niet meer tegenop... Maar het was de enige manier om te
doen voltrekken, waarvoor de gezagsdragers terugdeinsden...’
Hij ging aan zijn schrijftafel zitten en liet het hoofd vermoeid in zijn opengevouwen
handpalmen zakken. Toen hij opkeek, zag hij haar troebele glimlach...
‘Is het niet zo,’ vroeg hij nu bijna hulpeloos, ‘hebben de soldaten niet gevochten,
toen zij vernamen, dat ze geen vijand meer in de rug te duchten hadden...?’
‘Dumouriez had nochtans de patriotten bedreigd...’, merkte ze op.
‘Dumouriez is een schoft, een schoft met pretenties’, viel hij weer heftig uit, ‘toen
de gefedereerden, die we naar het noord-oostenzonden, bij hemaankwamen, riep hij
hen tezamen en zei: “Jullie zijn wel baldadig tuig, doch daar heb ik niets aan, jullie
moeten behoorlijk leren schieten en de bajonet hanteren en uitje ogen kijken hoe
mijn soldaten zich gedragen. In mijn leger is geen tijd voor politieke twisten, de
eerste de beste die iets tegen mijn discipline onderneemt, laat ik neerknallen. Verstaan
jullie deze taal, ja, vergeet dan maar snel wat een paar nietsnutten (dat waren natuurlijk
de revolutionnaire leiders) je daarachter (in Parijs) in je hoofd hebben geprent!”
Danton heeft Dumouriez zelf op het paard geholpen!’
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‘Danton meent, dat ministerzetels en conventies er zijn om vriendendiensten te
bewijzen, maar met Dumouriez ben ik nog niet klaar...’
Er vonkte in zijn ogen dat geheimzinnig licht, dat haar soms huiveren deed. Zij
dacht opeens aan de feestavond, die ter ere van generaal Dumouriez bij madame
Talma gegeven werd... Zij keek Jean-Paul bezorgd aan.
‘Je zult toch niet...’
Hij had haar begrepen en lachte bijna vergenoegd schor.
‘Natuurlijk,’ riep hij, ‘er zullen wel meer Conventionele collega's genodigd zijn
in dit illustere gezelschap.’
‘Wil je zeggen, dat je genodigd bent?’ vroeg ze verbaasd.
‘Natuurlijk niet,’ zei hij spottend, ‘maar des te verrassender zal mijn bezoek zijn...’
‘Jean-Paul!’ maar zij zag dat in zijn blik nu een staalharde uitdrukking kwam, zij
kende die en ging met een onbehaaglijk gevoel naar het keukentje. Zij wilde een
ogenblik terug de kamer ingaan en tegen hem zeggen: ‘Jean-Paul, je
gezondheidstoestand eist dat je rust neemt,’ maar zij had dat al zo vaak herhaald, dat
het haar nutteloos leek. Er waren die dag ook weer zoveel lieden uit het volk komen
aanlopen met aanklachten en denunciaties voor de ‘Ami du Peuple’ dat de concierge
onder het poortgebouw Marie-Barbe Aubain zich afvroeg, of Marat niet de machtigste
man van het land geworden was. Simone zond hen nu meestal naar Marat's werkhuis
naast de drukkerij, een oude paardenremise, die hij als spreekkamer had ingericht.
Er stond slechts één tafel. Een drukplaat met ‘Les Droits de l'Homme’ hing tegen de
witgekalkte muur, waar tegen ook het zwart bestofte borstbeeld van Brutus afstak,
die men nu overal in de regeringslokalen vond afgebeeld als pionier van de
Republikeinse idee. Om het volk te ontvangen, trok Marat meestal zijn slordigste
spullen aan. Een vilten broek en een paar laarzen zonder kousen, een open taft-hemd
en daarover heen zijn verrafelde kamerrok, die alle kleur verloren had en waarboven
zijn kopergele kop bijna oosters afstak; zijn armoedige en daardoor
juistindrukwekkende verschijning was onder het gepeupel legendarisch geworden.

Robert Franquinet, Marat, de marskramer

189
In deze vervuilde lappen stof gehuld, begaf hij zich dan ook die avond naar het
beroemde woonhotel van madame Talma, die de naam had de meest uigelezen
gezelschappen van die bewogen tijd in haar salon te verzamelen.
De bedienden hadden hem tot aan de grote salondeur begeleid en zijn naam
afgeroepen. Hij had een rode katoenen doek om het hoofd geknoopt, waaronder uit
zijdelings enkele vettige zwarte haartrossen sprongen. Zijn hals was ontbloot en zijn
borst nauwelijks bedekt. Plotseling werd zijn naam gemompeld in alle hoeken en
deze deed de geanimeerde gesprekken verstommen. De beroemde actrice Louise
Fusil, die hem voorbij zag lopen, zei tegen haar partner: ‘Met die hoofddoek heeft
hij zeker al maanden geslapen!’ Op de eerste verbazing volgde een nieuwsgierige
spanning. Alleen de jongere gasten, waaronder een der meest gefêteerde dichters
van de Contra-Revolutie proestten het uit. Fernand Dupage, een om zijn muzikale
smaak bekende lakenfabrikant, fluisterde in het oor van een Spaans zaakgelastigde:
‘Voor het fortuin, dat zij ons afnemen, brengen ze ons wandluizen in de plaats.’
Marat bemerkte niets van deze algemene belangstelling rond zijn verschijning of
hij veinsde het niet te merken. Dwars door de salon liep hij op generaal Dumouriez
toe. Hij vroeg hem, of hij hem te woord wilde staan. Dit geschiedde in een kleine en
afgezonderde salon.
‘Ik heb de opdracht om mij op de hoogte te stellen van het gedrag van het bataillon
van Mauconseil en de reacties van uw officieren en uzelf!’
Marat's toon was koel en bijna hooghartig.
Dumouriez bleek daardoor in het geheel niet uit zijn evenwicht gebracht. Hij
antwoordde met onverschilligheid: ‘Mijn stukken zijn sedert enige tijd overhandigd
aan de minister van oorlog.’
‘Ik ben op de hoogte van de ingekomen stukken, maar ik heb niets gevonden.’
‘Breng uw klachten in de Nationale Conventie.’
Dumouriez wenste niet verder in een discussie betrokken te worden. Maar Marat
begon zijn beheersing te verliezen.
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‘Ho-la-la, waarde heer, zo komt u er niet van af! Het comité voor militaire zaken
heeft geen stukken ontvangen en toont niet de minste lust om zich hierover druk te
maken, maar de door u zo gesmade “Ami du Peuple” beschikt over de eigenhandig
geschreven brieven van enkelen uwer soldaten!’
Dumouriez was niet verrast. Hij zei slechts met een zekere autoriteit: ‘Ik neem
aan, mijnheer Marat, dat ik op mijn woord wordt geloofd!’
Maar Marat ging tot een beledigende aanval over: ‘Indien gij ons volledig
vertrouwen genoot,’ zei hij sarcastisch, ‘dan zouden wij het niet nodig hebben geacht
om deze stappen te ondernemen; er schuilen evenwel enkele valse troeven in uw
spel! Wie zal er ons van overtuigen, dat de twaalf gefusilleerde soldaten zich niet
eerlijk verweerden tegen een vijand, die van gemene listen gebruik maakt. Ik heb
vernomen, dat de krijgsgevangenen, die zij gedood hebben, geëmigreerden waren!’
‘En wat zou het dan nog, indien het geëmigreerden waren?’ liet generaal Dumouriez
zich ontvallen.
‘Indien het geëmigreerden waren,’ vervolgde Marat met bijtend stemgeluid, ‘dan
waren de soldaten in hun volste recht, want dan waren het hoogverraders, voor wie
geen andere staatswet geldt dan ze ter plaatse onschadelijk te maken! Uw methoden
tegenover de Parijse bataillons zijn meer dan laakbaar, generaal!’ Marat's stem sloeg
bijna over. In zijn opwinding riep hij: ‘Erzijn redenen om aan te nemen, dat gij de
republiek vijandig gezind zijt!’
Dumouriez had niets van zijn kalmte verloren. Hij stond er nog met beide handen
op de rug gevouwen, wijdbeens, terwijl hij zachtjes zijn vers geschoren onderkin
over de opstaande velouren kraag van zijn jas schuurde. Hij keek over het hoofd van
Marat heen naar een jonge vrouw, die hij door de deuropening kon gadeslaan; zij
droeg haar half ontblote rose boezem in een corsage van zwart fluweel, dat zwaar
met gouddraad en paarlen was bestikt. Zij had de donkerbruine haren opgebonden
als een Griekse. Zij herinnerde hem aan de Helena van David.
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Toen hij Marat's laatste krakend geluid hoorde wegsterven, ergens terzijde van zijn
oor, zei hij, zonder nog naar de Conventioneel te kijken: ‘Ola! Gij zijt te onbeheerst,
dat ik nog verder met u praat, mijnheer Marat.’ Hij draaide lenig op zijn hakken en
begaf zich naar de jonge dame, om haar een compliment te maken over haar bevallige
haartooi en hartelijk te lachen om de hevige blossen op haar broos meisjesgelaat.
Marat bleef een ogenblik verstomd staan. Een hevig opflakkerend gevoel van
woede en verontwaardiging deed hem duizelen. Hij kneep zijn klamme handen samen
en verliet het salon op dezelfde abrupte wijze als hij gekomen was. Buiten striemde
een gure wind zijn gelaat met natte sneeuw. Hij voelde het koude vocht, dat tot op
zijn naakte lichaam doordrong. Maar hij klemde de tanden op elkaar en voedde in
zijn binnenste een verbeten razernij. Zijn gedachten balden zich samen tot een
onverbiddelijke tegenstoot. Alles wat mij in de weg staat zal ik omver rukken, dacht
hij met driftige wellust. Vernietigen! herhaalde hij telkens in zichzelf. Eerst hen door
het slijk der oneer sleuren en dan vernietigen! Maar op de eerste plaats Lodewijk!
Daarna Lafayette, Brissot, Roland, Dumouriez en al diens vrienden, met Geusonné
aan kop. Barbaroux, die tegen de revolutionnaire rechtbank had geageerd. Languinais,
die het voor waanzin verklaard had om de eed van haat tegen de vorst af te leggen.
Ducos, Fauchot, Sillery en allen die hem hadden uitgelachen. Hij voelde hoe deze
wraakzucht rondom zijn maagstreek brandde en het maakte hem bijna ziek. Zijn
mond was koortsig en bitter. Een grenzeloze rancune overmeesterde hem in de
eenzame nachtstraat. Wat kon deze vergeldingsroes nog weerstaan. Zelfs Danton en
Robespierre zag hij een ogenblik verscheurd door de volkswoede en temidden van
dat alles hoorde hij hoe gepeupel riep om zijn Vriend tot alleenheerser te maken en
beschermer van hun te lang verguisd bestaan.
Marat had intussen de smalle gang bereikt, waaraan het huizenpand van zijn
drukkerij grensde. Hij liep ineenge-
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krompen alsof de galkrampen zijn mager lichaam tezamen knepen. Het was alsof hij
in een lege zwarte en vijandige ruimte gelopen had, overgeleverd aan een mateloze
en afschuwelijke honger, die nergens te verzadigen was en die uit alle voedsel slechts
een duistere zelfvergiftiging puurde.
Hij werd uit dit eindeloze web van zijn ressentimenten gerukt door een eenzame
hond, die onder het houten afdak voor zijn deur was komen nestelen. De wind joeg
er minder en de grond was er droog. In een hoek had het dier van oud strookapsel
en papier een warme verblijfplaats gemaakt. Marat bleef een ogenblik staan kijken.
Onder de ontvleesde ribbenkas puilde de zware en gezwollen buik van het beest naar
buiten en ging onrustig op en neer. Eerst snoerde een vreemde benauwenis Marat's
adem af. Een grote ontroering maakte zich van hem meester. Hij knielde naast de
hond neer en zag het zachte glanzen van de ogen in de halve duisternis. Een verre
herinnering doemde voor hem op. Ergens in de hoek van een schapenstal was hij
eens zo neergebogen over een barend kind van zestien jaar. Met een tedere streling
gleed nu zijn hand over de flank van het dier. Maar eensklaps sprong hij op en liep
haastig zijn huis binnen om een oude jas te halen. Er was hier niet veel, maar over
zijn werkstoel hing de groene redingote van damast met de kleurloos geworden
hermelijnkraag. Hij snelde ermee naar buiten en bedekte het dier. Later keerde hij
weer om een oliepit te halen. Hij zag nu met deernis de goede angstige kop met de
grote kale schurftplekken. Over de rug zaten ze als open wonden. De hele nacht bleef
hij waken totdat het beest zijn jongen geworpen had. Hij vergat zijn aanklacht tegen
Dumouriez te schrijven en haastte zich in de ochtenduren naar de slager Legendre
om er tot diens verbazing enkele lappen te vragen van het gesmokkeld vlees, zich
verontschuldigend, dat het voor een van zijn arme en uitgehongerde cliënten was.
De geweldenaar van September sneed hem een filet, die slechts de rijkste der
patriotten zou hebben kunnen betalen, en hij weigerde er een goudstuk voor aan te
nemen.
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V
De strijd tussen de Girondijnen, veelal vertegenwoordigers uit de provincie, en de
Montagnards, die de Parijse dictatuur verdedigden, was een ware wedloop om de
macht geworden, waarbij Robespierre de sluwste spelregels in acht nam, om met
behulp van Marat en Danton de Girondijnse meerderheid te verpletteren. De
Girondijnen, die de Revolutie zonder terreur, zonder onteigening, en zonder geweld
wilden doen slagen, vonden tegenover zich die kleine groep van fanatici, die nu in
de Conventie door Robespierre werd geleid. Hij was nu zover, dat hij de gehele groep
zijner tegenstanders onder één beschuldiging kon samenvatten, die van verraad aan
de republiek. Hij had Marat zolang gedesavoueerd totdat de Girondijnen de beruchte
pamflettist met overmoed aanvielen en hem aan de guillotine wilden uitleveren. Toen
het zover gekomen was, stond Robespierre echter achter Marat. Hij kende Marat
voldoende om te beseffen, dat die weldra de argumenten zou vinden om het
doodvonnis tegen de Girondijnen te eisen. Het proces van Lodewijk de Zestiende
zou zijn grote troef worden. De Girondijnen probeerden het proces te vertragen. Maar
plptseling werden door een halfwaanzinnig geworden slotenmaker, die in koning's
dienst was geweest, bekentenissen afgelegd over een verborgen ijzeren kast in de
muren van het Tuilerieën-paleis. De vele brieven en stukken, die men er vond, wezen
op een langdurig verraad. Alle bewijzen van samenwerking tussen Lodewijk en de
emigranten kwamen aan het daglicht. De Contra-Revolutionnaire leiding der priesters
en de aanhankelijkheid van Dumouriez aan de vorst eveneens. Niet veel later vluchtte
ook Dumouriez, de overwinnaar van Valmy, naar het Oostenrijkse leger, de boodschap
achterlatend, dat hij aan het hoofd van
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een monarchistisch leger naar Parijs zou oprukken.
‘Louis Capet zal niet verhoord worden door u,’ riep Robespierre uit in de nationale
Conventie! Er kan geen sprake zijn van een proces! De koning is tegen u te velde
getrokken! Zelfs in zijn gevangeniskamer blijft hij uw vijand, die slechts het ogenblik
afwacht, dat zijn handlangers, hun groot voorjaarsoffensief zullen inzetten. Met spoed
moet aan dit verraad een einde gemaakt worden.’
Saint-Just volstond met te verklaren, dat de volksmoordenaar Capet niet als
beschuldigde, doch als vijand behandeld moest worden! De dertiende December
beklom Marat het podium. Tegen het gejoel der Girondijnen in nam hij het woord.
Hij wist, dat een van zijn strijdleuzen thans spoedig werkelijkheid zou worden.
‘Allen die nog twijfelen over de uitvoering van de hoogste straf voor deze bevuilde
despoot, van dit monster, aan wie het bloed der patriotten kleeft, zijn even strafbaar,
want zij missen op schaamteloze wijze het allereerste respect voor de vrije mensheid!’
De woorden van Marat klonken bombastisch maar zij hielden een duidelijke
bedreiging in tegen de tegenpartij, dat ook hen het valmes wachtte, hoog tussen de
balken van het schavot. De zestiende Januari 1793 om acht uur 's avonds begon het
laatste debat. Het was alsof er een duistere vlerk stond uitgesperd boven het hoofd
van allen, die nog enigszins de stem van het geweten wilden laten klinken. De eerste
spreker besteeg als met een onmenselijke last beladen de treden van de tribune. Het
was de Girondijn Maille, uit de Haute-Garonne. Hij was krijtwit. Zijn ogen schuwden
zijn partijgenoten en nauwelijks bereikten zijn blikken het plebs van de linkervleugel.
Zijn stem was niet verstaanbaar op de publieke estrade, toen hij uiting gaf aan de
algemene angst, die iedere persoonlijke verantwoordelijkheid smoorde: ‘De dood!’
Het was of hijzelf de schok van dit woord het eerste opving. Bevreesd voor de
bedreiging der Montagnards voegde hij er, na enkele seconden van doodse stilte
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stamelend aan toe: ‘Indien de dood de meerderheid haalt, zou men misschien kunnen
overwegen of het niet nuttig zou zijn om de executie nog even uit te stellen...’
Een voor een klommen de boodschappers van de dood op het spreekgestoelte van
de jonge parlementaire democratie. Het was niet veel, wat ze te beweren hadden.
Sommigen voorzagen hun lafheid van een kort commentaar, dat echter in de
vergadering viel als een door de wormen reeds lang leeggevreten vrucht. De
verontwaardiging in het hart der eerlijksten had weldra plaats gemaakt voor walging,
daarna voor verveling bij dit te lang gerekte drama, waarin de medespelers op de
verfloze poppen van een macabere poppenkast leken, die ondanks het gebaar waarmee
ze hun ‘handwassing’ pleegden, niets anders mompelen konden dan: de dood... de
dood... steeds weer de dood... Sommigen slaagden erin deze eentonig geworden farce
der vergelding met een kleine arabeske van hun vernuft op te fleuren. Toen echter
Philippe d'Orleans naar boven steeg, die in de Conventie onder de naam Philippe
Egalité zetelde, was een enkel ogenblik de nieuwsgierigheid weer gestegen. Hij was
kennelijk zeer zenuwachtig en struikelde bijna over de laatste trede. In zijn bevende
handen hield hij een stuk verfomfaaid papier. Het was nu zo stil geworden in de
vergaderzaal, dat men het ritselen hoorde van deze beschreven vellen. Hij las met
een stokkende stem zonder zijn ogen een enkele maal naar de zaal te richten: ‘Mijn
plicht dwingt mij er toe om de dood te eisen van allen, die de vrijheid van het volk
hebben belemmerd of dat in de toekomst zouden kunnen doen!...’
Toen hij zweeg, volgde er op de drukkende stilte een murmelend gegons van
stemmen op alle banken.
Daarna kwamen de getuigenissen van de Montagnards. Marat gaf aan Lodewijk
de schuld van alle gruweldaden, die sinds het begin van de revolutie waren geschied
en eiste de onthoofding binnen de vier-en-twin tig uren. Het commentaar won nu
aan rethoriek en verloor alle reserve.
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In alle toonaarden verheerlijkten de patriotten de nationale weldaad der onthoofding.
De oude toneelspeler Collot d'Herbois gaf aan die doodslyriek een cadans op
Alexandrijnse voeten. Rouger maakte de sarcastische opmerking ‘dat het vallend
hoofd van een koning niet méér geluid moest maken dan dat van een ander mens.’
Toen de oude raadsheer van Lodewijk, Malsherbes, die als waarnemer door de
Conventie was uitgenodigd, op het spreekgestoelte gestegen was, vond hij geen
woord om zijn ontsteltenis te uiten, hij begon slechts te schreien als een kind en liep
weer wankelend terug naar zijn plaats.
Vijf dagen later reed de sobere karos met de ter dood veroordeelde door de straten
van de stad, waarover een zware mist hing. Langs de hele weg stond een driedubbele
heg van gewapende mannen opgesteld. De stoet trok over de grote boulevards naar
de oude Lodewijkplaats, die nu Place-de-la-Loi was genaamd. Aan de porte
Saint-Denis doorbrak een kleine menigte de cordons en probeerde zich met
royalistische kreten op het rijtuig te werpen. Het waren een vijftigtal katholieken,
door een jonge priester geleid, die een aanval deden om de koning te redden.
Vierhonderd andere aanhangers stonden elders opgesteld, om onder de strategische
bevelen van baron Batz in te grijpen. Maar ook hier had het verraad alles van te voren
doen uitlekken. Zij werden op de vlucht gedreven en Lodewijk had niet eens gemerkt,
dat er gevechten plaats hadden; hij bad en de gendarmes, die hem bewaakten, hadden
de tranen in de ogen.
Na een tocht van twee uren bereikten ze de Place-de-la-Loi. De nevel verborg de
wijdse omgeving en hing bij de Seine-oever als een grijze wolkenflard tot tegen de
stenen balustraden. Een in lompen gehulde menigte mengde zich met versierde
uniformen en de zware zijde der mondaine toiletten. Er was echter weinig geschreeuw
en men huiverde in de vochtige kilte, wanneer men geen pels of geen wol had om
de schouders in te verbergen.
Lodewijk kwam zeer kalm uit de koets gestapt. Er
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snelden een paar mannen naar hem toe om zijn jas uit te trekken. Hij weerde hen af
en deed het zelf. Op een wenk van een der wachten ontknoopte hij de kraag van zijn
hemd om hem naar achteren neer te slaan en zijn hals te ontbloten. Hij deed dit met
een rustige nauwkeurigheid, terwijl hij een geïnteresseerde blik wierp op het hoge
guillotinemes. De beulen kwamen naast hem staan en grepen zijn handen. Hij rukte
zich echter los en vroeg: ‘Wat willen jullie?’
‘U vastbinden!’
‘Me vastbinden?’ vroeg hij verontwaardigd. ‘Dat nooit! Doe wat je geboden is,
maar laat me zelf het lot aanvaarden, dat me ten deel valt!’
Maar de beulen riepen de hulp in van enkele Republikeinse soldaten. Lodewijk
wierp een blik op de geestelijke, die men met hem naar het schavot gezonden had.
Deze trachte zijn emotie te beheersen en zei zachtjes: ‘Sire, deze hoon weze als een
laatste offer in de navolging Christi...’
Nu viel over het gelaat van de koning een uitdrukking van innerlijke
verscheurdheid. Het was alsof zijn mond zich opende voor een kreet, maar zijn lippen
trilden slechts en hij wierp een blik in het uitspansel.
‘Doe wat jullie wilt,’ zei hij tegen de beulen, ‘ik zal de kelk met de laatste droesem
drinken...’
Met de handen achter op de rug gebonden, werd hij rechtop lopend de trap van
het schavot opgestoten. Licht naar achteren gebogen, ging hij langzaam vooruit om
zijn evenwicht niet te verliezen. Het geroezemoes op het grote plein, tot aan de
bosquetten van de Champs-Elysees was verstomd, toen de vorst op het schavot
verscheen. Plotseling ging hij wijdbeens, als een opperbevelhebber, uitziende over
een slagveld, onwankelbaar recht staan, midden op het platform van de guillotine.
Lodewijk maakte met zijn naar achteren geworpen hoofd een wilskrachtig gebaar
en riep met een stem, die men tot aan de brug kon horen:
‘Ik sterf zonder schuld aan de misdaden, waarvan ik
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wordt beticht! Ik vergeef diegenen, die mijn dood willen, en ik bid God, dat mijn
bloed niet over Frankrijk komen zal als een straf!...’
Maar plotseling klonk een bevel en de doodstrommen roffelden en overstemden
zijn woorden. Toen het houten oog rondom Lodewijk's hals gesloten werd, die te
zwaar was om er vrij in te rusten, hoorden de omstaanders een afschuwelijke
schreeuw, die door het vallend staal werd weggesneden.
Eerst leek het plein vol mensen ademloos en versteend, maar toen viel er een
rukwind van beweging in die duizenden getuigen. Vrouwen gilden in het gedrang.
Mannen begonnen te zingen en zich een weg te banen. Kinderen schreiden in dit
gewoel. Bij de guillotine was een jonge man op het platform gesprongen en had het
wegrollend hoofd in een hand genomen om er dansend mee rond te springen. Het
bloed spatte over de omstaanders. ‘Het bloed van Capet is gewijd water!’ riep een
Jacobijn en rondom de guillotine werd de Marseillaise aangeheven. De Republikeinse
gardisten kwamen het staal van hun degens nu in het rode vocht dopen, dat van de
planken vloeide. De vaandeldrager der gefedereerden wiste het lemmet van de
guillotine af met de rood-wit-blauwe vlag. Anderen tekenden zich, grimassen makend,
het gelaat er mee en liepen in zotte rijen springend te roepen om wijn en méér hoofden.
En reeds waren handige zakenlieden een handeltje begonnen, want zij verkochten
de haarlokken van Lodewijk de Zestiende voor vijf pond de kleine en tien pond de
grote. Van zijn kleding lieten ze slechts het hemd, de onderbroek en de grijze sokken
over, die de wet op de teraardebestelling voorschreef.
Niet lang daarna verschenen allen, die bij het doodsoordeel in de Conventie een
verzachtend ‘commentaar’ hadden gegeven op het schavot. Onder hen bevond zich
Carra, die tot de beul zei: ‘Ik vind het vervelend, dat ik juist nu moet sterven, ik had
zo graag het vervolg willen zien!’
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VI
In Maart ontstond de grote coalitie van Oostenrijk, Pruisen, Engeland, Holland,
Spanje en de staten van het Italiaanse Keizerrijk. Tegelijkertijd breidde de opstand
tegen de Republiek in de Vendée zich meer en meer uit. De vlucht van Dumouriez
naar de vijand had een rampzalige invloed op het noordelijk leger. De Conventie
stemde voor een nieuwe mobilisatie van 300.000 man. Zij zond, onder invloed en
bedreiging der Jacobijnen, politieke commissarissen naar de fronten. Zij stelde het
Revolutionnaire gerecht in en riep een veiligheids-comité in leven, dat de volmachten
had om met doodstraffen te slingeren waar het hun nodig of nuttig leek. De terreur
was reeds in volle werking. Tegen de priesters werden nu de strengste maatregelen
genomen, maar tegelijkertijd wierp Robespierre in de Conventie het borstbeeld van
de vrijdenker Helvetius in stukken en fulmineerde tegen het atheïsme. De Girondijnen,
die nu koortsig een dam probeerden op te werpen tegen de tyrannie der Montagnards,
lukte het om Marat in hechtenis te doen nemen. Maar de Revolutionnaire rechtbank
verklaarde hem niet alleen onschuldig, doch riep hem bovendien als Republikeinse
held uit. Marat en Robespierre werden zodoende door hun gemeenschappelijke vijand
tezamen gebracht om in één, ongenadige strijd hun tegenstanders te vermorzelen.
Intussen was er een jonge priester opgestaan, Jacques Roux, die een grote aanhang
had onder de gelovige paupers. Zij beschuldigden de Conventie van corruptie en
riepen het volk op tot actie. Marat en Robespierre stelden alles in het werk om deze
nieuwe ontevreden horde tot zich te trekken. Zij staken een broederlijke hand uit
naar de gelovigen. Hekelden de goddelozen, pleitten voor prijzencontrôle op de
voedingswaren en stelden een plan
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op om het geld der rijken onder de armen te verdelen.
Maar de Girondijnen brachten het land in rep en roer. Tegen de wil der
Montagnards in, wisten ze de samenstelling van een twaalf-ledige commissie door
te drijven, die de daden der Commune zou gadeslaan en er rapport over zou uitbrengen
in de Conventie. De eerste duistere persoonlijkheid tegen wie zij hun verdict
uitspraken was Hébert. Deze Substituut van de procureur der Commune, deden zij
in hechtenis nemen. De Commune kwam onder bedreiging zijn vrijlating eisen. De
moedige Isnard, die voorzitter van de Conventie was, riep met woedende stem tot
de Montagnards: ‘Ik verwittig jullie deze maal, dat indien de Conventie wordt
bevuild,... indien er onlusten in de hand worden gewerkt, zoals we die sedert de ioe
Augustus van verleden jaar kennen, om aan de nationale afvaardiging een andere
beslissing op te dringen dan zij in het belang van Frankrijk acht... ja, ik waarschuw
jullie in naam van heel Frankrijk, dat Parijs dan vernietigd zal worden!’ Geroezemoes
van stemmen ging over de banken van links en rechts.
Marat schreeuwde vanaf zijn plaats: ‘Verlaat het spreekgestoelte, voorzitter, gij
onteert de vergadering!’
Maar Isnard antwoordde: ‘Men zal weldra op de Seine-oevers zoeken waar ééns
Parijs heeft gestaan!’
Het klonk niet minder dreigend dan de woorden van de Hertog van Brunswijck,
die na zijn eerste kortstondige nederlaag uitgeroepen had: ‘Ik zal Parijs platbranden!’
Het was de laatste kaart, die de Girondijnen hadden gespeeld tegen het Parijse
schrikbewind. De spanning tussen Montagnards en Girondijnen had haar hoogtepunt
bereikt. De Montagnards moesten nu toeslaan. Het geweld was trouwens hun enige
kracht. Het verstand, de eer, voor zover men hier nog van kon spreken, én de
meerderheid, waren aan de kant der Girondijnen.
Om drie uur 's morgens, op de eerste Juni, loopt Marat aan het hoofd van een
kleine groep fanatici naar het Parijse Hotel-de-Ville om de noodklok te luiden. Overal
in de kerken der verschillende stadsdelen, waar nu de
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revolutionnaire sectie-rechtbanken zetelen, wordt ten antwoordt aan het klokketouw
getrokken. Over het labyrinth der Parijse daken gaat als een Paasgelui het bronzen
geweld door de oude galmgaten. Hanriot, een oude sjacheraar in bankstukken, die
tot generaal benoemd is van de Parijse troepen, verzamelt zijn elite. Marat begeeft
zich naar het in allerijl samengekomen Veiligheids-Comiteit en verklaart, dat de
enige doeltreffende maatregel om een ramp te voorkomen de arrestatie is van de
twaalf commissieleden, door de Gironde benoemd. Hij snelt van daar naar de
Gommuneraad en roept: ‘Burgers, uw energie is uw enige steun, eist op staande voet
een zuivering van de Conventie en legt uw wapens niet neer alvorens men aan uw
eisen heeft voldaan!’
Een oude fiacre rijdt hem van daar naar de Conventie. Er heerst een grote
verwarring. Wanneer hij het spreekgestoelte beklimt, zwijgen de meesten, om te
vernemen wat er eigenlijk aan de hand is.
‘De Gironde wil Parijs verpletteren. Zij liggen onder één mantel met Dumouriez!
Zij willen, dat wij ons verzoenen met verraders en samenzweerders. Zij hebben velen
van uw onschuldige patriotten ter dood gebracht en weigeren de misdadigers te
straffen. Ik eis dat zij allen worden in hechtenis genomen, totdat de rapporten klaar
zijn om hun duistere kuiperijen aan het licht te brengen!’ Alle tegenstanders van de
Girondijnen voelen zich plotseling sterk; zelfs zij uit de middenpartij en de
onafhankelijken maken één front. Dezelfde dag rukt Hanriot op met 80.000 mannen
en 60 kanonnen om het Tuilerieën-paleis, waar de Conventie zetelt, te omsingelen.
Hij gaat de gevangenneming eisen van de rechtse leiders, Brissot, Vergniaud, Isnard
en hun vrienden. Daar zij de meerderheid in de Conventie bezitten, weigeren zij aan
dit illegale bevel gehoor te geven. Zij treden naar buiten met Hérault de Séchelles
aan kop, maar Hanriot verspert hun de uitgang.
‘Wat vraagt het volk,’ zegt Hérault op rustige toon,
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‘de Conventie is er om zich over het heil des volks te bekommeren...’
‘Hérault,’ antwoordt Hanriot hem, ‘het volk is niet gekomen om naar redevoeringen
te luisteren, maar om zijn bevelen uitgevoerd te zien: het eist vier-en-dertig
schuldigen!’
De Girondijnse afgevaardigden dringen voorwaarts. Maar Hanriot roept tot zijn
manschappen: ‘Kanonniers! Aan jullie stukken!’
Marat is naar buiten gesprongen en zegt met spottende stem: ‘Heren, ik zou jullie
aanraden, jullie post weer te gaan innemen, die jullie lafhartig verlaten hebben!’
Zo voltrekt zich zonder bloedige weerstand de omverwerping van de laatste
idealistische barricade tegen de terreur. Marat kan nu het strijdtoneel overzien. Er
rest nog slechts een linkerkant, die van binnen door afgunst en machtswellust is
aangevreten. De enige tegenstand, die hij daar ontmoeten kan, moet van Danton en
Robespierre komen. De eerste zal door Marat spoedig uitgescholden worden voor
compromissen-maker, weekhartige handlanger en samenzweerder! Marat kent de
regels van het spel... en wat voor spel, indien het geleid moet worden tegen hen, die
menen dat men een Revolutie met morele overwegingen voltrekt! Voor deze zal de
trap naar het spreekgestoelte slechts de eerste trede zijn van een andere, die naar het
publieke bordes leidt, waar het mes zijn doffe plof laat horen met een ononderbroken
regelmaat...
Marat kan nu dromen over een toekomstige heerschappij. Zijn ster is inderdaad
hoog aan het smalle uitspansel gestegen boven de stenen kom van deze wereldstad.
Een droom, veel stoutmoediger, dan die welke hem indertijd bezighield toen een
oude diligence hem door het ruige bergland der Cevennen reed, nadert haar
verwerkelijking. En ondanks het gegrinnik van Carmen Nikocha op haar rommelige
zolderkamer, waar zij als een sterrenplukster de magere buit van de eerzucht der
mensen in hun opengesperde handen werpt, draagt zijn
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waanzin die droom verder vanuit de nevel der menselijke geschondenheid.
Zó is het in Parijs, maar buiten de hoofdstad, neemt de zaak der Republiek een
geheel andere keer. Na veertig maanden omwenteling beginnen de Franse steden te
hunkeren naar een krachtige, militaire hand. Geweld wil met geweld uit de
gemeenschap verbannen worden en zo roept de ene afgrond de andere op. De angst
is een heerseres, die steeds de uitzinnigste maatregelen neemt. Zij vindt steeds
ongehoorzamen en verraders. Zij vermoedt overal samenzwering. Zij treft de
schuldigen, voordat zij hun misdaad hebben kunnen bedenken... Zij rukt de kiem uit
van alle ongehoorzaamheid. Zij vreest het individu, want het individu is de haard
van alle verzet! Zij kweekt nieuwe deugden, waaronder het bespionneren van de
naaste de verdienstelijkste moet genoemd worden. Zij kweekt het kleine
verraad-der-buren om het grote verraad te bestrijden, dat als een alomtegenwoordige
vijand aan al haar horizonten ligt...
De angst zwaait haar scepter over de Franse Republiek.
Vreemde legers dringen op, aan de Schelde, aan de Rijn, in de Alpen, in de
Pyreneeën, op de Oceaan en vanaf de Oeral. In het noorden veroorzaakt het
hoogverraad der legerleiding een paniek onder de manschappen, die een half jaar
geleden de élite van Brunswijck op de vlucht dreven. In het oosten capituleert Custine.
België wordt prijsgegeven. De nederlaag van Neerwinden vaagt als een rukwind de
schijnoverwinning van Valmy weg! De verwarring staat als een brandmerk op de
gelaten en langs alle wegen zijn de resten der terugtrekkende legers aan honger en
ziekte overgeleverd. Het Ardennenleger slentert in volkomen ontbinding door de
dorpen, waar men reeds vijandig de deuren sluit. De volkscommissarissen melden
aan het Veiligheids-Gomiteit te Parijs, dat men geen soldaten doch wel veel hoeren
vindt in de garnizoenen en dat de geslachtsziekten meer manschappen uitroeien dan
het vijandelijk geschut! De geallieerden rond de conferentietafel, waar Metternich
presideert

Robert Franquinet, Marat, de marskramer

204
verdelen reeds onder elkaar dit uitgemergeld land. De Oostenrijkers zullen Vlaanderen
en Artois nemen. De Pruisen Elzas en Lotharingen. Duinkerken is voor de Engelsen.
De andere medestrijdende naties zullen mogen behouden, wat ze in de oorlog weten
te veroveren.
Het Comité-du-salut-Public te Parijs, onder de motorische stuwkracht van Danton,
plaatst ook het leger onder haar bevelen. Doodstraf voor de generaals, die nog hun
eigen plannen er op na houden. De oude officieren worden vervangen door de soldaten
der Revolutie. Hohe, Kleber, Marceau, Jourdon worden naar de fronten gezonden.
Een nieuw leger wordt uit de grond gestampt, de wapenfabricage in het binnenland
onder sterke pressie georganiseerd. Maar ook in het binnenland is de worsteling
tussen het gezag van Parijs en de Franse burger als een steeds verder vretend absces
geworden! In de departementen Eure, Calvados, Rhône en Loire vechten Buzot,
Barbaroux, Louvet, Pétion en vele andere Conventie-leden reeds aan de zijde der
opstandelingen.
Danton heeft een bovenmenselijke taak. Hij draagt nu de hoogste verantwoording
van het Veiligheids-Comiteit, dat als een geheim politie-apparaat toeslaat en ingrijpt.
Maar zijn verzoeningsgezindheid en zijn herhaalde oproep tot eendracht hebben een
staalharde vijand, die in zijn schaduw wacht op het ogenblik om toe te slaan:
Robespierre, die reeds de Jacobijnen van de Montagnards gescheiden heeft. En nog
veel verder achter de ‘onomkoopbare’ de schim van een kleine geelzuchtige
marskramer, wiens stem men reeds verschillende weken niet meer heeft gehoord;
want nu het volk 's avonds naar de valbijl sleept wie het 's morgens nog aanbad, is
ook de ziekte een wapen geworden.
Marat bereidt zijn laatste aanval voor... Wie naar hem vragen bij Simone Evrard,
krijgen te horen, dat hij rusten moet en baden om een ernstige ontsteking in de
ledematen te verzorgen. Het volk vergeet hem reeds, want buitengewone beslissingen
hebben de aandacht der paupers. De Conventie heeft een milliard getrokken uit
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het kapitaal der rijken en hulporganisaties gesticht voor de proletariërs.
Maar Marat is over deze vergetelheid niet bekommerd. Hij ziet de hand, die straks
Danton in de rug zal steken. Dàn zal de eindstrijd om het meesterschap beginnen!
Intussen worden de volkscommissarissen in de dorpen van de Vendée neergeknald.
De Chouans maken zich meester van vele belangrijke steden. In Roche-sur-Yon, in
Noirmoutiers, te Saint-Gilles, te Machesoul overal worden de patriotten nu met
massa's geëxecuteerd... Lord Auckland heeft aan de conferentie der geallieerden
uitgeroepen: ‘Frankrijk moet tot een politieke dwerg geslagen worden!’ De boeren
uit het westen stromen achter de barokke vaandels met het Madonnabeeld, bewapend
met knuppels en zeisen, samen en roepen van heuvel tot heuvel, dat Parijs een rotte
plek is in het lichaam van Frankrijk en dat het dient uitgebrand te worden!
Maar wanneer de Angst over alle drempels is heengeschreden, worden haar
nachtmerries langzamerhand het speelgoed der sceptici. Het mondaine Parijs, dat als
een eeuwig carnaval is rondom de kraters der historie verzorgt met evenveel smaak
zijn toiletten en zijn redingotes. En nog steeds staan de gebraden eenden en de brosse
boterdeeg met champions tussen het zilver en het kristal van de dis. Met de mode
zijn ook de grappen veranderd. Men snijdt de geglaceerde marasquintaarten niet
meer open om poppen van amandelspijs te voorschijn te halen, gekleed naar een of
andere beroemde jurk van mevrouw du Barry of de Pompadour; men haalt nu nog
voldoende suiker en amandelen, nog genoeg blank uitgebuilde tarwebloem bij elkaar
om het diner te eindigen met friandises in de vorm van een kleine guillotine. Bevallige
handen met roosgelakte nagels brengen nu poppetjes onder het valmes, die door de
ene of andere trek op een in mondaine kringen geminacht heerschap lijken. Bij de
onthoofding dompelen de giechelende schonen hun kanten zakdoekjes in het rode
vocht, dat er uit vloeit, want de hoofdjes zijn gevuld met de kostbaarste

Robert Franquinet, Marat, de marskramer

206
parfums van de beroemde Parijse parfumiers, die in even hoge achting staan als de
vreemde diplomaten, dichters en actrices. De grootheid van het Parijse vernuft is
zijn gebrek aan ernst en de kunst, waarmee het zijn eigen tragiek belachelijk maakt!
De Parijse snobs hebben ook van de Terreur een klucht gemaakt en terwijl Frankrijk
bloedt aan ontelbare wonden, luisteren zij vergenoegd naar de chansonnière, die van
haar jarretières zingt en van haar talrijke minnaars!
Parijs verweert zich met lichtzinnige ironie, de provincie rebelleert op boerse
wijze. Vrome parochianen en struikrovers, Bretonse vissers en kustpiraten hebben
een koppig verbond gesloten. Als de zeewind waait hun woede over het jonge graan,
dat zij liever vernielen dan aan de Parijse tyrannen te leveren. Liever steken zij de
wijngaarden in brand dan het sap te puren uit de vruchten van hun oerbodem, om er
goddeloze kelen mee te laven. Wie de hand uitstrekt naar hun vee, slaan zij dood.
De legers, die door Parijs naar het land worden gezonden, slaan op de vlucht voor
deze razernij. De naam der Chouans alleen is voor de soldaten een groter schrikbeeld
dan de bedreiging der legerleiding. Overal worden zij vernietigd en uiteengeslagen,
te Chantonney, te Beaupréau, te Chatillon, te Fontenay, te Thouars. De Finistère,
Bretagne, de Loire Inférieure, de Vendée, de deux Sèvres, de Mayenne en de Sarthe,
de opstand zwelt als een niet te stelpen vloed. De katholieken marcheren met een
leger van veertigduizend man naar Saumur en nemen het. Angers en Tours zijn
bedreigd. Parijs zendt nieuwe generaals, maar de manschappen plunderen de lege
dorpen en slaan op de vlucht, zodra ze een handvol Chouans aan de horizon
ontdekken. Even ongenadig als de besluiten van het Parijse politie-apparaat, zijn de
veiligheidsmaatregelen der opstandelingen geworden. Al wie met de patriotten maar
iets had uit te staan, wordt neergeveld. De Republikeinen worden in rijen opgesteld
voor lange diepe loopgraven. Men fusilleert hen in de rug, werpt de massagraven
dicht zonder zich er verder
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om te bekommeren. Het Parijse Gomiteit beveelt echter om elke stad en elk dorp
onverbiddelijk te straffen, wanneer er onderdak verleend is aan de Roomse
opstandelingen. De bezittingen der inwoners zullen door de Republiek geconfisqueerd
worden en de huizen platgebrand.
Parijs zendt steeds nieuwe soldaten. Zij hebben het recht om de vrouwen langs de
wegen te verkrachten, alvorens hen te doden. Men kan ze zien in hun Republikeinse
jassen. Soms dronken en met de jonge kinderen op de punt van hun bajonet. Het
leger van Brest moordt in de stad drie-duizend Roomse vrouwen, de ontsnapten
werpen hun kleine zuigelingen en jonge kinderen in de rivier te Pont-aux-Baux om
ze aan de massamoord der Republikeinse soldaten te ontrekken. Wegen en landen
zijn bezaaid met lijken. De stank der ontbinding verpest de lucht tientallen en tientallen
mijlen ver. Maar als wolken van sprinkhanen vallen de opstandelingen op de
regelmatige legers. Razernij en razernij grijpen in elkaar en Parijs zal nog meer
wapens, bevelhebbers en manschappen moeten zenden. Parijs vecht op alle fronten,
tegen vreemden en tegen Fransen. De revolutionnaire leiders hebben alles
gewantrouwd, behalve hun eigen middelmatigheid; zij teren daar nu langzaam maar
zeker aan weg. Reeds is Danton de ongenade nabij, de laatste, die geprobeerd heeft
de zelfvernietiging der Republiek in zijn dolle vaart te stuiten. Saint-Just, de aartsengel
van de nieuwe staatsgod Robespierre zal weldra uitroepen: ‘Wij moeten straffen,
niet alleen diegenen, die tegen de Republiek zondigen, maar ook zij die niets voor
haar doen en afzijdig blijven. De onverschilligen en de passieven zijn óók onze
vijanden.’
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VII
Hier zijn een handvol koeken voor Charlotte en haar tante,’ riep de bezorgde vrouw
hem na. Tegen haar boezem hield ze de porceleinen pot gedrukt met de vergulde
oren en de roodgeglazuurde rozenknoppen, waarboven met sierlijke letters geschreven
stond ‘Thé de Santé.’
De soldaat wachtte een ogenblik. Stopte het allemaal in zijn rugzak, die hij aan
het zadel had vastgemaakt. Toen zwaaide hij met zijn linkerhand in de lucht, omdat
zijn rechter al aan de teugels rukte, priemde een spoor in de flank van zijn zwart
paard en draafde het pad op, dat naar de grote weg leidde, die tussen Lisieux en Caen
liep.
Het was of zijn beest vleugels had om een ravijn over te springen. Door een voile
van zachte zeemist drong de vroege Juni-zon. Even nog klonk de slag der rappe
hoeven over de stenen van een kleine dorpsstraat, een brug, maar daarna stoof de
mulle grond onder hen uit tussen de wilde eglantieren, tot waar het woud begon. Zijn
hoed stak tussen de gordelriem bij de patronen. Zijn haren wapperden in de zilte
bries, die van de zeekant kwam. Hij dacht: ik zal Charlotte zien vandaag en indien
zij mij een boodschap meegeeft voor Barbaroux, dan zal het zeker niet de laatste
maal zijn, dat ik haar bezoek. Zijn gedachten waren vol van het jonge meisje, dat in
haar mannelijk voorkomen af en toe met een weemoedige glimlach antwoorden kon
op een ontboezeming. Neen, het was niet een jonge vrouw als al die anderen. Met
diepe ontroering had ze hem de strijd uitgelegd, waarbij hij was ingeschakeld. De
Jacobijnen waren haar aartsvijanden, dus waren het ook de zijne. Hij had haar gezien
met tranen van woede en droefenis in de ogen, toen ze sprak over de nieuwe executies,
waarbij de laatsten
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der eerlijke Revolutionnairen waren vermoord. Zij had hem verteld, dat men desnoods
met de Chouans moest samenwerken om Frankrijk te redden. En als zij over Jeanne
d'Arc sprak, fonkelde er een donkere gloed in haar bruine ogen, die hem diep
aangreep. Abbé Dupont en Barbaroux hadden van haar gezegd, dat zij een moedige
en sterke vrouw was. En de laatste maal, dat zij hem naar Parijs gezonden had, had
ze haar handen op zijn schouders gelegd, zijn hoofd kort bij het hare getrokken en
zachtjes gezegd, met een tederheid, die hem nu nog ontroerde: ‘Doe je plicht, denk
er aan, dat wij Frankrijk met Gods' hulp van een onherstelbare ramp moeten redden,
maar wees voorzichtig voor jezelf en de anderen. Er is nog zo weinig moed onder
de mensen, dat men niet roekeloos verkwisten moet, wat er nog te vinden is in het
hart der mensen.’
Ze had hem een ogenblik met dromerige ogen aangekeken en toen snel op het
voorhoofd gekust.
Het was nu of een warme bloedgolf in zijn borst sloeg en hij begon een jeugdliedje
uit zijn geboortestreek te neuriën op de cadans van de galop:
‘De vogeldiertjes fluiten in de bessenstruik,
kom je nog niet aan je venster, broertje?
Duizend madelieven op de bergweide
gaan hun jurkjes uitspreiden
steek je hoofd eens door het vensterluik!’

Toen zag hij aan het eind van het bos een enorme hoge beuk en hield een ogenblik
de teugels in. Om de lage zware armen van de boom slingerde het ivoorkleurige
kamperfoelie, zwierig door de takken als een wilde guirlande. Verder in de struiken
en de gewassen zag hij een bloeiend foreest van deze geurige en grillige bloemen.
Hij sprong uit het zadel en bond de teugels aan een kleine stam. Het gras was hoog
en nog vochtig van de morgendauw. Hij waadde er door heen als door het koel water
van een meer. Door de open plekken van het geboomte viel het
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majestueuze licht van de ochtendhemel met grote zilveren plassen op de glanzende
gazons. Elders wierp het zijn kristallen splinters door de twijgen en terwijl de aarde
en de gevallen lovers er nog bijna nachtelijk roken, begon de zonnewarmte hen al te
doen dampen en steeg van alle kanten de wierook uit kruid en struikgewas. Overal
hingen de brillante parels der vochtigheid als transparante bosbessen aan de bladeren.
Er ging een grote zachte adem door het geboomte. De jonge man plukte met beide
handen de bebloemde slingers, met hun zware zinnelijke geur, en wierp ze met grote
trossen over zijn schouders. Toen hij weer in het zadel gesprongen was, leek hij op
een vroege jager, die een zilvervos op zijn rug meevoerde.
Zo trad hij het huis binnen van Charlotte's tante, in de oude stille buurt van Caen.
Achter in de tuin floot hij een paar malen en toen Charlotte het gehinnik van het
paard had gehoord, kwam zij de serredeur openen in haar lichtrose ochtendjas en
met verwarde haren. Langs een oud wenteltrapje in het achterhuis liep zij hem voor
naar haar vertrek, dat in een zijvleugel van dit vervallen herenhuis lag. Zij was hier
alleen en haar tante kwam er nooit.
Ze liep opgetogen, met haar handen de verwilderde wrongen van haar haren
schikkend en zei: ‘Ik ga mij even opknappen en een beetje koffie warmen.’
‘Charlotte’, riep hij haar na, ‘ik heb bloemen voor je geplukt in het bos!’
Zij draaide zich om en bemerkte nu pas, dat hij een tros bloemen op zijn rug droeg
en ze schoot in een hartelijke lach. Haar stem had dat ongebondene van heur haren
en ze kwam naar hem toe om de bloemen te nemen, met diezelfde tedere uitdrukking
in haar ogen. Maar hij wierp de trossen op de tafel en lei zijn handen met een snel
gebaar op Charlotte's heupen. Hij beefde over geheel zijn lichaam, toen hij zag hoe
ernstig haar gelaat werd en alvorens hij een woord kon uitspreken, bewoog zij haar
hand naar zijn hoofd en begroef strelend
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haar vingers in zijn haren, terwijl ze met diepe stem zei: ‘Je bent een lieve jongen,
maar we hebben nog zoveel belangrijks te doen.’
Daarna maakte zij zich zachtjes los uit de greep van zijn beide handen en liep het
andere vertrek in.
Toen zij terug kwam in haar sober kleed van grijze katoenen stof, ging zij brood
snijden en vulde twee aarden kommen met melk en koffie. Zij bemerkte zijn
zwijgzaamheid en vroeg: ‘Ik vind dat je me toch eindelijk wel eens je voornaam
noemen mag.’
‘Jean-Baptiste,’ antwoordde hij, een beetje verlegen, zijn handen beturend, die er
niet erg verzorgd uitzagen, en voegde er na een ogenblik haperend aan toe: ‘Ik ben
erg onhoffelijk, vind je niet,... maar die dingen leer je in het leger... Maar ik heb een
hoge achting voor je, ik wil alles ten uitvoer brengen wat je me vragen zult, al zou
me dat ook mijn leven kosten...’
Zij zweeg, maar haar hart bonsde even met snellere slag tot diep achter haar ogen.
Zij was gewend aan de verklaringen der mannen. Deze onhandige oprechtheid trof
haar op een andere wijze. Haar blik rustte een enkel moment op zijn welgevormde,
frisse jongensmond. Zij volgde de stoere lijn van zijn kaken en het merkwaardige
hoge voorhoofd. Zij zei: ‘Ik geloof dat wij samen goede vrienden zullen zijn. Het
enige wat in deze dagen telt is karakter. Het karakterloze der enen was voedsel voor
de misdadigheid der anderen.’
Haar stem was harder geworden.
‘Er zijn enkele namen, die je in je hoofd moet hameren, het zijn de reizende
commissarissen die met onbegrensde macht door Parijs worden uitgezonden naar de
departementen. Hun taak bestaat hierin, dat ze elke verdachte actie, elke kiem van
onrust of verzet, onmiddellijk in bloed moeten smoren! Zoals de jonge Robespierre
en Barras te Toulon bewezen hebben, Couthon, Fouché en Collot d'Herbois te Lyon.
Saint Just en Lebas in het noord-oosten. Onnodig je te zeggen, dat de oudste der
gebroeders Robespierre te Parijs een onzer voornaamste
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vijanden is. Het zal niet lang meer duren, of ook te Parijs zullen we met de afrekening
beginnen. Wij moeten op de eerste plaats Marat vernietigen, met welke middelen
dan ook. We mogen niet aarzelen, we moeten de fout der Girondijnen goed maken.
Het is Marat, die de Girondijnen verpletterd heeft!’
‘Barbaroux zegt, dat Marat op het ogenblik zwijgt. In de hoofdstad vertelt men,
dat hij ziek is...,’ viel Jean-Baptiste haar in de rede.
‘Des te beter, het is gemakkelijker om hem thuis te raken dan in de Conventie!’
‘Raken?’ riep hij nu verbaasd, ‘men kan met geen vijf man samen op straat lopen
in Parijs zonder verdacht te worden.’
‘Bij vijf man zijn er vier overbodig voor dit werk,’ antwoordde ze bijna minachtend.
‘Batz had zeshonderd man om Lodewijk te ontzetten. Zou er niet één zijn, die Marat
onschadelijk maken kan?’
‘Al zijn vijanden zijn op het schavot gevallen of gevlucht!’
‘Door hun lafheid!’
‘Maar abbé Dupont...’
‘Abbé Dupont is geen vechtjas, hij is een voortreffelijk man; maar hij wil op de
eerste plaats zieltjes winnen. Dat is zijn taak... Zijn inlichtingen zijn voldoende, doch
vraag hem niet een haar te krenken op het hoofd van de man, die hem morgen
onthoofden zal... Hij zegt tegen zijn paupers: als je een kind vindt, breng het me dan.
Ga niet kijken naar de bloedvergieters en wacht totdat God ons betere tijden zendt.
Ik hoorde, dat hij de jonge gewijde seminaristen, die het bisdom hem zond, in militaire
kleren gestoken heeft en hen zelfs onder de wachten zendt, die het Conventie-paleis
bewaken. Buzot, die ook naar Caen uitgeweken is, vertelde, dat een van zijn
boodschappers een gesprek had afgeluisterd tussen twee wachten, die elkaar aflosten:
‘Het is mijn uur,’ zei de ene, wijzend op de kazak.
De andere, die hem de karabijn overhandigde, ant-
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woordde: ‘Het schijnt, dat ze je goed van patronen hebben voorzien... is er weer iets
op komst?’
‘Misschien wel, kameraad, maar niet voor de karabijn, er zit iets beters in mijn
kazak.’
‘Bij God, ik vraag mij af, wat er in deze dagen beter is dan een tas vol patronen!?’
‘Wat ik er in draag, is niet alleen voor vandaag, het is voor altijd!...’
‘Iets waarmee je belegeraars onbegrensd bekogelen kunt?’
‘Integendeel, je geeft er hun het leven mee terug. Het is het begin van alle leven!’
‘Nu nog mooier,’ schaterde de ander, ‘het begin van alle leven in je kazak! Dat
maakt me erg nieuwsgierig!’
‘Het is de waarheid! Begrijp je me?’
Toen werd het gelaat van de ondervrager eerst angstig, hij wierp enkele snelle
blikken rondom zich en fluisterde verbaasd tot zijn aflosser: ‘Ben je... een...’
‘Je kunt me vertrouwen... als je wilt...’
Ze doken snel in een portaal van het poortgebouw en zij kwamen even snel terug.
Zij keken allebei jongensachtig verheugd.
‘Het is de eerste keer, dat ik niet mijn zonden hoefde op te ratelen om de absolutie
te verkrijgen...’ Hij scheen verbouwereerd en geamuseerd tegelijkertijd...
‘Stel je voor,’ vervolgde hij, ‘God in een soldatenransel in de schaduw van het
guillotinemes.’
‘Natuurlijk!’, zei de jonge priester, ‘dacht je dan, dat we in een zwarte toog als
mensenverschrikkers konden blijven rondlopen. Ik geloof trouwens, dat de tijd voorbij
is, dat we op straat alleen maar rondwandelen om knielende kindertjes een kruisje
op het voorhoofd te maken of stervenden de handen te vouwen! Vraag aan je vrienden,
wie het nodig heeft, doch wees voorzichtig, als je aan een gave nekwervel hecht...’
Charlotte en Jean-Baptiste moesten beiden hartelijk lachen.
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‘Iedereen denkt aan zijn nekwervel,’ riep hij, terwijl hij met zijn hand over zijn
ontblote hals wreef.
Toen zij van elkaar afscheid namen, was het of zij elkaar al lang kenden. Zij gaf
hem een brief mee voor Buzot en voor Barbaroux. Een ogenblik hield ze hem tegen,
toen hij de tuindeur verliet. Zij legde haar handen weer op zijn schouders, wilde hem
iets toevertrouwen, doch beheerste zich en zei slechts: ‘Tot ziens, misschien zullen
we elkaar in Parijs treffen... Ik geloof, dat je een moedig man bent, dat doet me veel
plezier.’
Hij was verlegen en liep met blossen op zijn wangen naar het paard, dat op een
verwilderd gazon tussen de oude appelbomen te grazen liep. Hij sprong met een
ongekend gevoel van kracht en soepelheid in het zadel en reed langs de rivier de stad
uit. Zijn kraag geurde nog naar de bloemen. Hij spoorde zijn hengst aan tot spoed,
ofschoon het zonvuur loodrecht boven het zanderige land stond te vonken. Nog voor
het einde van de namiddag moest hij in het garnizoen van Bayeux zijn om er de
militaire voedselstaten van het departement af te dragen. Hij had de naam een der
snelste boodschappers te zijn.
Toen Jean-Baptiste verdwenen was, bleef Charlotte peinzen over haar geheim
voornemen om zelf in Parijs iets te ondernemen, waar de jonge mannen blijkbaar te
laf of te onverschillig voor geworden waren. Uit alles bleek, dat nauwelijks
vijfhonderd mensen een volk van twintig-millioen terroriseerden en het beste deel
uitmoordden. Deze vijfhonderd waren eerzuchtigen en gedegenereerden, die op hun
beurt het slaafse werktuig waren van een zestal machtswellustelingen, die elkaar
beloerden als wilde dieren om de laatste overwinning.
Dat had men zelfs niet gekend onder het bewind van de meest absolutistische
monarchie.
Charlotte had een Republikeins hart. Wel had de onthoofding van Lodewijk haar
diep geschokt. Zij beschouwde het als een misdaad van de Revolutie. Zij was
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als meisje van achttien jaar al verrukt over elke daad van verzet tegen de adel en de
hoge clergé. Had zij niet aan haar goede vriendin Rose Rougeron geschreven in een
droevige brief, enkele dagen na de executie: ‘Frankrijk is overgeleverd aan de handen
van enkele diabolische misdadigers. Ik beef van verontwaardiging als ik er aan denk.
Ik heb altijd gedacht, dat deze revolutie begonnen was om aan het verarmde en
hongerende deel van onze maatschappij een beter bestaan te schenken. Maar ik
bemerk, dat ook deze revolutie alle goede beloften slechts als voorwendsels en
slagzinnen meevoert om de lage ondeugden hun vrije loop te schenken. De toekomst
van Frankrijk is duister, want zoveel smaad zal moeilijk zijn uit te wissen. Soms
denk ik dat zij, die het land verlieten, verstandig deden. Vergeef mij dit, lieve vriendin,
ik weet hoe Republikeins je gevoelens zijn. Hebben onze bloedverwanten ons niet
om onze revolutionnaire sympathieën op dezelfde wijze verguisd en gehoond. Toch
pijnigt het mij nu te zien hoe zij achtervolgd worden, omdat ze anderen, die nog
ongelukkiger zijn, onderdak verleend hebben of omdat ze in de kerk meegebeden
hebben voor de zielerust van hun betreurde vorst. Elk eerlijk Republikeins denkend
mens zal moeten toegeven, dat wij ten prooi zijn aan een bende bandieten. Vaak is
mijn hart nog bij H..., maar hij is nu ver weg en burger geworden van de grote
Republiek van Washington. Ik troost mij echter, want ik weet nu zeker, dat God mij
niet voor niets hier alleen heeft doen achterblijven...’ Het was steeds Charlotte's
droom geweest te schrijven. Geen verzen of verhalen, maar een verdediging van de
vernederden. Dat was begonnen op een lentedag, wel tien jaar geleden. Haar vader
was een schamele landedelman. Meestal was hij gekleed als een eenvoudige boer.
Hij was trouwens sinds vele jaren zelf tot de arbeid gedwongen en van zijn oude
familienaam Corday-d'Armont had hij het laatste gedeelte afgesneden. Hij hield er
te Mortagne een paar beesten op na en had een weitje voor een melkgeit in het zonnige
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heuvelland van Normandië. Die dag waren ze vroeg op stap gegaan om naar de
bloeiende appelaars te gaan kijken van Seigneur d'Urgis de Saint Royer. Deze seigneur
was een verre neef van haar vader en bewoonde een vorstelijk landgoed temidden
van een eigendom waar men een dag voor nodig had om het te voet te doorkruisen.
Hijzelf reed in een karos door zijn gaarden om de kleine hoeven vol ossen en
melkkoeien te bezoeken. Het was vruchtbare grond. Keurig verdeeld in kleine groene
lappen, afgebakend door een netwerk van hoge heggen. In April stond dat alles in
bloei. Heggen en fruitbomen. De Meidoorns roken en de appelaars besneeuwden de
weiden met hun roze en witte bloemen. Haar vader hield niet van seigneur d'Urgis,
maar hij bezocht hem af en toe, omdat hij verplichtingen jegens hem had. Bovendien
liep haar vader het liefst gekleed in zijn blauwe katoenen frak en zijn kalfshuiden
spanbroek. Zijn betere kleren waren al versleten en geld voor nieuwe had hij niet.
Meestal zat hij ook aan de dis van zijn eenvoudige buren en ging er een bordje
linzensoep lepelen. Zij luisterden naar zijn kennis van dingen en mensen en
beschouwden hem als een goed raadgever. Ook op de dag, dat zij de weilanden van
Seigneur d'Urgis bezocht hadden, waren Charlotte en haar vader langs een landweg
gaan zitten, in de schaduw van een grote eik, om er het brood met de gebraden
speklappen op te peuzelen, die zij in hun rugzak hadden meegenomen. Er was een
huurling van Seigneur d'Urgis voorbijgekomen, die hen herkend had, en zij hadden
hem uitgenodigd om een brokje brood mee te breken, waarbij een slok frisse cider
gedronken werd. Haar vader en de boer hadden een druk gesprek over dieren en
vruchtbomen gehad. Zij herinnerde zich, hoe zij zich bezeerd had aan de Meidoorns
en haar kleine jurk van rood linnen gescheurd had. In de namiddag waren zij naar
het landgoed van haar oom gewandeld. Zij had echter gevoeld met hoe weinig
hartelijkheid hij haar vader ontving. Ook had zij een opgewonden dispuut gehoord
tussen beide mannen.
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Zij begreep niet goed waarover dat juist ging; maar even later had Seigneur d'Urgis
een van zijn onderdanen laten roepen. Met de hondenzweep had hij de bleke bevende
man in het gelaat geslagen, terwijl hij tot haar vader riep: ‘Met een knecht zit men
niet aan dezelfde tafel.’ Haar vader had gezwegen. Charlotte had de tranen in de
ogen. Zij voelde, dat het iets tragisch was, wat hier gebeurde, en toen ze met haar
vader huiswaarts keerde, had ze haar handje vast in de zijne genesteld. Enkele jaren
daarna begon zij iets van die droevige herinnering te begrijpen. Toen zij vijftien jaar
was, had haar vader haar naar haar heeroom gezonden, abbé Charles-Amedée de
Corday, die haar verzen van Villon en Louise Labbé voorgelezen had en vooral de
drama's van Corneille. Het was een arme pastoor, die zijn minachting voor de adel
niet onder de tafel stak. Toen zij achttien jaar was ging zij naar de stad bij een oude
tante inwonen, een zonderlinge, die Charlotte volkomen aan haar lot overliet. In haar
reiskoffer voerde ze Tacitus, Plutarcus, Voltaire en Rousseau mee. Hier had zij voor
de Revolutie een groot enthousiasme opgedaan en ze volgde koortsachtig de
gebeurtenissen. Sedert de strijd voor de afschaffing van de feodale rechten van de
adel, waarover ze geestdriftig met haar verbaasde kennissen de bloedverwanten
gesproken had, was zij door de Revolutie gegrepen. Niet dat zij de strijd der
Revolutionnaire atheïsten tegen de kerk had goedgekeurd; maar zij had de ondergrond
van deze strijd al leren begrijpen, toen zij haar arme heeroom had horen oordelen
over de verdorvenheid der hofkardinalen...
Charlotte was vroom, zij had immers, voordat zij naar Caen vertrok, in de Carmel
willen treden en met veel moeite had haar vader haar daarvan kunnen terughouden.
Vaak als zij eenzaam door haar venster naar de avondschemer over het land zat te
staren, overviel haar plotseling een grenzeloze weemoed en begon zij God te bidden
om iets te mogen doen tegen de afschuwelijke onrechtvaardigheid, waarmede een
klein en welgesteld
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deel der mensheid het andere uitbuitte en in het slijk trapte. Altijd kwam dan het
beeld van Jeanne d'Arc voor haar geest. En zij liet zich overrompelen door de
vreemdste en stoutmoedigste mijmeringen. Zij zag zichzelf met een karabijn over
haar schouders en een kruis op haar borst aan het hoofd van een bende feodale
knechten. De Revolutie was voor haar een teken geweest van God's ingrijpen in deze
onmenselijke verhoudingen tussen groten en kleinen. Zij was verbitterd geweest over
het gedrag van Lodewijk maar toen de Montagnards zijn dood eisten, was zij diep
teleurgesteld. Zij had immers van de Revolutie een humane houding verwacht; maar
zij vond slechts haat.
Toen na de 31e Mei de Girondijnen verslagen waren en verschillende
vertegenwoordigers naar Normandië uitweken, had zij hen allen opgezocht en met
een schranderheid, die de mannen vaak verbaasde om détails gevraagd van de politieke
ontwikkeling. Zij had niet vermeden hen op hun fouten te wijzen. Iedereen wist nu,
dat Marat sedert vier jaren deze systematische opruiming onder zijn tegenstanders
had voorbereid. Dat hij telkens de leiding van het geweld in handen genomen had
en dat hij met een handvol duistere elementen een heel rijk met dwang en list geleid
had, waar hij het krijgen wilde. De Girondijnen hadden te laat toegeslagen. Alles
was verspeeld. Ook het verzet van de achttien departementen, die tegen Parijs in
opstand waren, zou door onderlinge verdeeldheid versplinterd worden. De tijd was
nu aan het persoonlijke initiatief. Alleen een sterk hart kon nog de rampspoed trotseren
door toe te slaan in de top. De bloedprofeet der geweldpleging, Marat zelf, moest in
het hart van Frankrijk neergebliksemd worden.
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VIII
En als er Conventionelen zijn, die wel de uitsluiting en de veroordeling der
Girondijnen willen, doch niet hun executie?’ vroeg Barrère, die met zijn opgeblazen,
rose gezicht en zijn zijig pruikje wel zeer afstak tegen de groenige koperkleur van
Marat, die in het gekruide bad zat, dat een prikkelende azijngeur uitwasemde.
‘Ook aanklagen!’ beet Marat giftig ten antwoord.
‘Maar Robespierre zelf is afkerig van een executie!’
‘Dat is tactiek, niets anders dan tactiek... hè... men kan natuurlijk niet tonen, dat
men genadeloos is, alvorens men de scepter in handen heeft... en dan nog... hè!
Robespierre is een belezen jongen, hij kent de goede raad, die Machiavelli aan zijn
prins meegeeft, van buiten... Robespierre is tegen de executie! Lieve Barrére, hij was
nooit voor een executie, wanneer hij achterbaks zijn rivalen kon drukken. Hij was
nooit voor de grote vergeldingsdaden van het volk... hij moest eerst met de toppen
van zijn fijngevoelige vingers kunnen voelen, dat hij er persoonlijk baat bij zou
hebben!...’
Marat verheelde zijn bitterheid niet. Hij nam het laken om het rond zijn schouders
te draperen en stapte dampend uit zijn bad. Simone Evrard kwam met bezorgd gelaat
toesnellen. Zij hielp hem de oude kamerjas omdoen en ging het venster openwerpen.
Het was een hete zomerdag en op het vuile, dorre binnenplein viel de hoge
voormiddagzon heet en zonder uitweg. Barrère veegde telkens de zweetdruppels van
zijn voorhoofd en van zijn bovenlip met een versierde zakdoek, die hij al een uur
lang tussen zijn worsterige vingers wrong. Marat was aan een kleine leestafel gaan
zitten en had zijn hand op een stapel folianten gelegd. Hij keek Barrère met een
spottende blik
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aan en zij opeens: ‘En jij Barrère, ben jij voor uitsluiting zonder meer of voor
doodvonnis?’
Barrère scheen het nog benauwder te krijgen, hij haalde met een kwasi-onverschillig
gebaar zijn wijsvinger tussen strikdas en hals en haperde: ‘Tja, tja, dat lijkt me nu
het probleem...’ maar hij verbeterde zich snel en vervolgde: ‘Natuurlijk de doodstraf,
de Republiek kan met deze défaitisten nauwelijks op gang komen; maar ik begrijp,
waarom Robespierre het ogenblik misschien niet opportuun acht... Indien het alleen
maar Danton's opvatting was... maar Robespierre's oprechtheid staat boven alle
twijfel...’
Marat keek hem een ogenblik met een grijnzend lachje aan; zijn ogen doorboorden
op ontmaskerende wijze de bezoeker.
‘Barrère,’ zei hij langzaam, ‘je hebt je zetel in de Conventie wel verdiend!...
Onlangs zei een jonge schrijver mij, met wie ik mij onderhield over de officiële
persoonlijkheden: Barrère is een voorbeeldig man, hij zal nooit zijn hulp weigeren...
aan de sterkste!’ Bij de laatste woorden klonk Marat's stem schril en hoog. Hij sloeg
met zijn magere, beaderde hand vol branderige vlekken op de papieren stapel en
riep: ‘Ik heb hier negen-en-dertig verklaringen van de Republikeinse wetgeving van
de 24e Juni, waarvan er minstens zes-en-twintig van Robespierre zijn!’
Hij sloeg een aantal papieren om en vervolgde: ‘Hier! artikel een-en-twintig: “De
gemeenschap moet voorzien in het bestaan der ongelukkige burgers en hun werk
verschaffen, of wel hun de middelen om te bestaan verzekeren, indien zij niet meer
werken kunnen!” Ik vraag je mijn dagbladen op te slaan! Zo gaat het maar door, en
niemand herinnert zich meer, dat ik dit vier jaar lang aan de grote klok heb gehangen!
Daar gaat het werk van Marat en Parijs juicht Robespierre toe. Het is gemakkelijk
om te suggereren: de straf?... dat deed hij! De goede werken? die deed ik... Je weet
zo goed als ik, beste Barrère, dat men in een geordende maatschappij de uitbuiterij
en de
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corruptie vernietigen moet met strenge maatregelen, alvorens men met milde
rechterhand kan uitdelen van de overvloed!... Hier! Artikel 29: “Iedere burger heeft
het gelijke recht om het zijne bij te dragen tot de wetsvorming en de uitvoerende
macht daarvan te benoemen!” Ook weer een punt uit Robespierre's gevierde
redevoering van de vier-en-twintigste April. Maar zeg eens eerlijk, heeft Robespierre
hier niet op één morgen verwerkt, wat ik in vier jaren tijds heb moeten ontrukken
aan een hardnekkig vasthoudend ancien-regime! En waarom ben ik van kelder naar
kelder geslopen, achtervolgd en beschimpt?...’
Barrère zat verlegen te draaien met zijn neusdoek. Hij zei lispelend: ‘Hoor eens
Marat, nog pas heeft de Conventie hulde gebracht aan je onvermoeide werkzaamheid!
Dacht je soms, dat het volk vergeten zou, wat je voor hen gedaan hebt? De Jacobijnen
hebben je brieven in de Conventie voorgelezen. Wij hebben onze vurige broeder
Marat gezien, zeiden ze, door een ziekte bedlegerig gehouden, die het gevolg is van
zijn onverwoestbare strijdlust, van zijn rusteloze actie voor de Franse Republiek. In
zijn kruidenbad heeft hij nog de schrijfplank voor zich, de publieke zaak laat hem
geen ogenblik met rust. Wij hebben de menigte voor zijn deur zien staan en gehoord,
dat deze eenvoudige lieden onder elkaar zeiden: hij heeft voor ons gevochten, totdat
zijn lichaam was uitgeput, en nog laat hij ons niet in de steek!... Ik verzeker, je, Marat,
op mijn woord van eer, dat de Conventionelen de tranen in de ogen hadden en dat
ze je rechtstaande hulde hebben gebracht en je tot de eerste publicist van de Republiek
verklaard!’
Marat's blikken hadden met een ironische uitdrukking het gebarenspel van Barrère's
handen gevolgd, dat deze lofprijzing vergezelde. Hij liet hem uitpraten en zei toen
laconiek: ‘Men prijst Marat, omdat men hem niet meer vreest!...’
Er lag iets oneindig droefgeestigs in die woorden. Simone Evrard, die er de pijnlijke
toon van opgevangen
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had, wierp een ogenblik haar onderzoekende blikken op hem; maar verliet snel, diep
ontroerd het vertrek.
Toen Barrère het sombere huis verlaten had, kwam zij Marat verzorgen. Er stonden
veel mensen te wachten en de loopjongen van de krant had reeds de drukproeven
gebracht.
‘Jean-Paul, het is beter voor je, dat je nu rustig blijft. We zouden deze zomer een
beetje buiten de stad kunnen gaan,’ sprak ze met grote zachtheid in haar stem.
‘Buiten de stad!’ lachte hij schamper, ‘ik zie niet in wat ik er zou moeten doen.
Dacht je soms dat de loopjongens mijn krant uit hun mouw kunnen schudden!...
Denk toch even na voor je wat zegt!’ Maar hij zag haar angstig gelaat en trok haar
toen tegen zich aan: ‘Wees niet ongerust, liefste; maar er is nog zoveel te doen. Ik
denk dat ik de volgende week naar de Conventie rijd, ik ben van plan een
overweldigende redevoering te houden. Dit is het ogenblik... Het historische moment
der Revolutie...’
Hij zweeg een poos, alsof hij met zijn gedachten reeds in een duistere strijd
verwikkeld was. Toen ze haar hand op zijn woest samengetrokken wenkbrauwen
legde, veranderde hij weer plotseling en vroeg:
‘Heb je voor Cleopatra gezorgd... wie weet, als haar nest ergens anders gelegen
had, was het aanzicht van de Republiek misschien veranderd. Ik herinner me nog
goed, dat ze mij belette om mijn aanval tegen Dumouriez' verraad op tijd klaar te
hebben. Toch hing er véél van af... wie weet...’
Even later kwam er een ruiter tot op het binnenplein rijden. Hij bond zijn paard
aan de lantaarnpaal en kwam snel de trap op. Simone herkende hem aan zijn slag op
de deur. Hij gunde zich geen tijd om op adem te komen, alvorens hij zijn nieuws
begon te vertellen. Soldaten hadden een kar met graan aangehouden, aan de brug
van Neuilly. De voerman had gezegd: ‘Hebben jullie soms niet te eten? Wij
verrekken!’ Maar alles werd hem afgenomen, omdat hij zo brutaal was. Maar wat
zat er
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onder de zakken? Wapens, niets dan wapens! Aanvankelijk beweerde hij, dat het
een zending was voor de ‘Enragés’, de aanhangers van Jacques Roux, die op de
straten een fantastisch communisme predikten en wiens vrouwelijke volgelingen
zich onlangs van een schip vol zeep hadden meester gemaakt. Maar dat was niet
waar. Wat het merkwaardigste was: een van de secretarissen van het ministerie van
oorlog, Lebel, was snel ter plaatse geweest, zonder dat men een boodschap gezonden
had. Hij was vergezeld van een jonge militair. Zij waren weer snel vertrokken, nadat
ze haastig het voertuig hadden doorzocht. En naast de kar was een brief gevonden,
die iemand per ongeluk had laten vallen. Er stonden een paar namen in en hij was
door Barbaroux ondertekend. Dit is alles wat de geheime inlichtingendienst van de
Commune met grote spoed aan Marat ter kennis zond. Maar intussen was een groep
royalisten opgerukt op de rechteroever bij het Châtelet. Enkele soldaten uit Nantes,
die zich onder de rebellen bevonden, droegen springstof bij zich, om de brug op te
blazen. Dit alles gebeurde, terwijl men in de Conventie over de strategische
verdediging van Parijs debatteerde en terwijl men mannen tot generaals benoemde,
die nog nooit een geweer in handen hadden gehouden en terwijl de Vendée-strijd
reeds overal rondom de hoofdstad woedde...
Marat was opgesprongen, had de brief uit de handen van de boodschapper gerukt
en riep met hysterische stem: ‘Hoofd afhakken! Allemaal! Girondijnen en Dantonisten.
Het is een anarchie op het ministerie van oorlog. Door tien riool-royalisten zou Parijs
omver gehaald kunnen worden! Waanzin! Geef me mijn jas! Ik wil de noodklok
luiden en de Cordeliers naar de Conventie optrommelen. Een dictatuur hebben ze
nodig! Bah! En Robespierre deelt de lakens uit, met handschoenen om zijn poezelige
handjes te tonen aan mevrouw Duplay's tafelgenoten, om te laten zien, dat er geen
bloedspatjes op kleven...!’
De jongen probeerde hem te kalmeren: ‘Er is niet veel
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gebeurd, citoyen Marat, er is niet zoveel gebeurd. Toeval vermoedelijk, dat die kar
aangehouden wordt op dezelfde dag dat er een opstootje plaats heeft. Er hebben
iedere week opstootjes plaats.’
‘En als ik Barbaroux en alle Girondijnse schurken niet gebrandmerkt had,’
schreeuwde Marat verder, ‘dan hadden ze ons al allemaal over de scherpe kant van
het mes gehaald. Hè! Dat komt er van wanneer men treuzelt en beuzelt over de vraag:
uitsluiten of executeren!’
Zijn zwavelvale kop stond nu vol rode plekken en zijn ogen puilden uit hun kassen.
Simone Evrard stond angstig in de deuropening en durfde geen woord te zeggen uit
vrees, dat zijn woedeaanval nog zou verergeren. Maar na die uitbarsting liet hij zich
plots in zijn stoel neervallen, zuchtte en zei met hese stem: ‘Nou, en verder Lavallaux,
en verder, wat weet je nog meer?’
‘Het is weer rustig,’ vervolgde de jongen, meer om Marat te kalmeren dan om
nauwkeurig te zijn. ‘Er zijn een paar verraders in militair uniform gedood en
verschillende anderen gevangen gemaakt. Maar het leek meer een samenraapsel van
Rouxisten dan Royalisten!’
‘Alles spant samen tegen de Republiek,’ zuchtte Marat.
Het was alsof hij opeens erg vermoeid was.
‘Wie zou er nog wijs uit worden. Zelfs Lord Chatham in het Engelse huis van
afgevaardigden verwisselt Girondijnen en Vendeërs alsof het slechts één pot nat is
en ziet in hen reeds zijn bondgenoten op de Franse kust... In Saumur worden wij in
de pan gehakt. Henri de la Roche-Jaquelin rukt al met zijn leger langs de Loire op.
Wie belet hem Parijs te bezetten en een nieuwe koning uit te roepen? Lescure gaat
Niort nemen en la Rochelle! Bouchamp verovert Bretagne. D'Elbée rukt langs de
zee op met zijn boeren, wachtend op hulp uit Engeland. La Roche-Saint-André heeft
met zijn royalistisch leger al een beroep op Spanje gedaan. Onze goede Republikein
Biron meent Niort in handen te kunnen houden... De Conventie meende dat ook. Hij
beschikt over vijf-en-dertig

Robert Franquinet, Marat, de marskramer

225
duizend man!... vertelde het ministerie van oorlog! We zonden twee Montagnards
en ziehier hun berichten: negen duizend man houden zich angstig in Niort verscholen
en vragen zich af aan welke kant zij mee zullen vechten, van deze negen duizend
zijn er drie duizend met dwang onder de wapens gebracht; maar zij moeten nog leren
schieten en er zijn trouwens maar geweren voor drieduizend infanteristen...’
Hij sprong weer op en krijste met een stem alsof hij er in stikken zou: ‘Is dit geen
verraad! Indien Nantes valt, is Parijs verloren! Verbrand! Gewurgd! Liever nog de
troepen van Brunswijck of Coburg voor Parijs dan de Roomse en Royalistische
horden uit de departementen! Bouchotte, Hébert en de hele bende van het
defensiecomiteit, ze snappen niet, dat ze zich in de rug moeten dekken om de
binnenlandse geallieerden eerst te vernietigen!...’
Hij liep nu heen en weer. Scheen in zichzelf na te denken en vervolgde een beetje
gekalmeerd en met zwakkere stem: ‘Royalisten, Girondijnen, Revolutionnairen van
het eerste uur, Orleanisten, Feodalisten, gefedereerden en daarbij nog een stel fanatici,
die van Babeuf werkelijk een nieuwe Christus maken, alles spant samen om ons de
nek af te snijden... en intussen is Robespierre er in geslaagd met zijn onaantastbare
schandknaap, Saint-Just, om de Jacobijnen uit elkaar te kammen. Als er ooit een stel
geborneerde eerzuchtigen meester waren in dit land, dan is het nu!’ Hij voelde zich
duizelig worden en werd die merkwaardige benauwheid gewaar, die met kleine
stekende golven over zijn hele borst tot in zijn armen uitliep. Hij ging weer zitten en
riep aan Simone om een handspiegel. Dan vroeg hij de jonge man: ‘Zijn er namen
bekend van de gearresteerden?’
De boodschapper haalde een beschreven papier uit de manchet van zijn jas.
‘Een vijftal schooiers van de Romeinse toren.’
‘Orleanisten!’ bliksemde Marat.
‘Men beweert, dat zij Marie-Antoinette uit de gevangenis wilden halen...’
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‘Komt er van als de guillotine te traag werkt! En wie nog?’
‘Een paar vrouwen, die een dood kind meedroegen met een rode strik om de hals
en een opschrift, waarop men lezen kon: ik ben de vrucht van een nieuw en heilzaam
tijdperk...’
‘Nog gespuis?’
‘De meesten ontsnapten. Drie werden er gedood.’
Philippin Antoine van Nantes, Garnizoen Parijs.
Corroux Saint-Marc van Lisieux, Garnizoen Parijs.
Coutet Jean-Baptiste, onder-officier, koerier van het Republikeins
generaal-kwartier.’
‘Allemaal bewijzen,’ gromde Marat. ‘Ze hebben zelf de Girondijnen laten
ontsnappen. Normandië en Bretagne zijn een herbergzaam oord voor de verraders.
Je kunt gaan en aan de Commune mededelen, dat ik mij de tijd van drie dagen gun
om helderheid hierin te scheppen. Breng een boodschap van mij aan Hébert en
Legendre, ik zou hen wel weer eens willen zien... of nee... laat dat maar, ik verschijn
zelf wel, dat zal een verrassing zijn voor hen, die menen dat ze nu knoeien kunnen
zoals hun dat blieft...’
Toen hij alleen gebleven was, nam hij de handspiegel en keek aandachtig naar het
wit van zijn ogen en in de binnenkant van zijn mond. Simone bracht hem de thee
van kersenstelen en lindebloesem en zij zag hoe asgrauw zijn gelaat geworden was.
Hij bemerkte haar bezorgdheid en lei een hand op de hare.
‘Het is niets,’ zei hij zachtjes, ‘die imbecielen vergiftigen meer mijn bloed dan
mijn zieke gal.’
Hij zuchtte diep en sloot met pijnlijk vertrokken gelaat een ogenblik zijn koortsige
oogschelpen.
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IX
In het cafe ‘l'Escargot d'Or’ dragen de meiden met een frou-frou van breed
gedrapeerde rokken en groene linten in het zwarte kroeshaar, de volle wijnkaraffen
tussen de opgewonden menigte der bezoekers. De baas heeft een houten poot en
enorme knevels, die de onderste helft van zijn gezicht tot boven de kinronding
bedekken.
Het lijkt wel een marktdag hier aan het plein bij de Saint-Eustachekerk.
Volksvrouwen zitten op de drempels der deuren aan de overkant sokken en sjerpen
te breien voor mannen en zonen, die aan het front zijn. Af en toe trekken
schreeuwende wijven in zwarte tafta rokken voorbij met hun handkarretjes, waarop
men de Rechten-van-de-Mens in gouden lijstjes geëtaleerd kan zien naast
halfbeschadigde tafelserviezen, koperen borstbeeldjes van Brutus, dasspelden met
de spreuk ‘la liberté ou la mort’, goudvissen, kantwerkjes en papieren bloemen, die
aan het geheel een felle kleur verschaffen. De liedjeszangers kan men tot in het
drinkgelag horen kwelen op de hoeken van het plein. Hun thema's zijn nauwelijks
veranderd. De jalousie van een bedrogen seigneur, die tussen de bedgordijnen zijn
rivaal betrapt... De liefde van een prinsenkind voor een arm herderinnetje. Alleen de
genade der koningen is uit hun repertoire verdwenen. Een enkeling bezingt de nieuwe
wapenfeiten van de Republiek. Hij oogst bewondering en tranen en zelfs de oudere
citoyennes nemen zijn op kleurig papier gedrukte epos mee naar huis. De
voddenleurders komen tot in het café hun waren vertonen. Zij zweten onder een berg
vergane weelde. Met goud bestikte vesten van damast en velours. Rijke corsages,
rokken van tulle en alle andere bevuilde en gescheurde klederstukken, die uit de
vorstelijke paleizen werden weggesleept, verkopen ze tegen aantrekke-
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lijke prijzen. Nieuwsgierige handen duiken in de verschraalde luister der kostbare
stoffen om er een stukje uit op te duiken, dat dienen kan om een hoed of een
boezemstuk op te fleuren. Overmorgen is het de veertiende Juli. Het feest van de
Republiek. Zelfs de eenvoudigsten paraderen op die dag langs het Champs de Mars.
In een hoek van het Café zit Charlotte Corday, vermoeid en vertwijfeld. In deze
enorme doolhof heeft zij twee dagen rondgezworven. Van de Bastille tot de Champs
Elysees en van Montmartre tot Passy. Verloren in de grauwheid der vuile bouwvallige
stegen en straten, die hun melaatsachtige gevels als een langgerekte schreeuw van
armoede over gehele stadsdelen uitstrekken. In de stinkende krotten heeft zij de
mannen zien drinken en de kinderen der uitgehongerden zien kruipen. Maar als in
een vreemde droom is zij van uit deze triestige zelfkant der stad zonder overgang
plots op de boulevards en de andere straten gestapt, waar het krioelt van fiacres met
geparfumeerde vrouwen. Charlotte is weinig modieus gekleed. Zij heeft zorgvuldig
haar boezem bedekt met een zijden zwarte foulard vol rode rozen. Maar de mannen
kijken haar schaamteloos aan en vragen haar soms of zij het niet vervelend vindt zo
eenzaam te wandelen. Charlotte's gedachten overstelpen haar bij elk nieuw beeld
waarvoor zij geplaatst wordt in deze wilde stad, waarin desolaatheid en charme
afwisselen van straat tot straat. Zij is verbolgen over het feit, dat hier duizenden
mannen nog de tijd vinden om hun beuzelarijen uit te kramen aan even lichtzinnige
vrouwen, ongegeneerd, terwijl op alle fronten het bloed van Frankrijk vloeit.
Geheel vreemd voelt zij zichzelf te midden van dit alles. Maar ook de vertwijfeling
is als een dof waas over haar moedig besluit gevallen. Soms springt weer even die
verrukking in haar op, wanneer zij haveloze patriotten, bij gebrek aan paarden, zelf
de kanonnen voort ziet trekken, die uit de wapenateliers komen en naar het front
gevoerd moeten worden. Overal trouwens kan men de
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gewerenmakers in de open lucht langs de straat bezig zien. Maar wanneer ze bedenkt,
dat deze wapens ook de Normandische boeren vernietigen, huivert ze van afschuw
en is aan wanhopige gespletenheid ten prooi. Gisteren, bij het Hotel de Ville, waar
de menigte zich verdrong rondom langharige marskramers, kaartleggers en
kruidenverkopers, wilde haar iemand een kleine miniatuur-guillotine verkopen. De
man riep eerst vriendelijk: ‘Zeg, citoyenne, ben je soms op pelgrimstocht. Je kijkt
zo ernstig. Koop een voorbeeldje van nieuwe levensvreugde,... een Republikeins
heilmiddeltje...’ Hij hield het dingetje tussen duim en wijsvinger en liep knikkend
aan haar zij. Op zijn buik droeg hij een open houten kist vol spiegels, oorringen, rose
en blauwe suikerballen, naalden en zeep. ‘Kijk eens naar mij, mooi duifje, of ben je
op weg naar je biechtvader,... of ben je getrouwd en geeft je man je geen geld... Kijk
maar eens naar een andere minnaar, maar laat je niet bedroeven door de gedachten
dat je thuis een tyran hebt zitten...’
Hij hield niet op met praten. Charlotte had hem een ogenblik aangekeken. Zijn
ontstoken oograndjes raakten elkaar bijna boven de neus, men kon van zijn ogen
alleen maar een smalle glinstering zien. Rond zijn tandeloze mond zat zijn baard
slijmerig aaneengeplakt. Zij draaide zich om met een gevoel van weerzin, doch
hoorde hoe de man driftig begon te schelden: ‘Lelijke aristocrate, je bent nog niet
goed genoeg om de hoer te spelen...! Hé jongens, zie me daar die “joffer”. Het
schavotje maakt haar misselijk, haar vader is er zeker een kopje kleiner door
geworden...!’
Plotseling had zij zich weer omgekeerd en woedend geantwoord: ‘Ik ben even
weinig aristocraat als jij, ouwe vlegel!...’ Maar nauwelijks had ze dat laatste woord
uitgesproken of een groot medelijden overviel haar, terwijl ze dit gelaat met de van
verbazing opengevallen mond bekeek. De man was eerst sprakeloos, maar langzaam
veranderde weer zijn gezicht en vertoonde hetzelfde lachje. Hij begon weer te ratelen
op dezelfde wijze.
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‘Een blikje, jongedame, werp een blikje... een ringetje met een vergeet-mij-nietje,
voor je jongere zusje...’
Toen viel Charlotte's oog op een kleine dolk met een ivoren handstuk. Het lemmet
stak in een kleine zilveren schede. Haar hand strekte zich onbewust er naar uit. Zij
had hem nauwelijks in haar vingers genomen of het mannetje liet een stortvloed van
lofprijzingen horen...
‘Men zegt,’ siste hij, terwijl het speeksel over zijn onderlip liep, ‘dat een der grote
Borgia's hem in zijn gordelriem droeg... Mijn eigen vader kreeg hem ten geschenke
van hofmaarschalk Tarrifino, die een verre bloedverwant was van mijn betreurde
moeder... Ah... kijk mijn lompen, dametje, maar hoeveel weelde heb ik niet gekend,
toen mijn vader roemrijk van de slagvelden terugkeerde!... Nu ben ik een nietsnut
geworden... Ja, een nietsnut, want in deze tijd weet men niet meer wat de roem van
het vaderland is... wie zou het hen leren... zeker niet de oproerkraaiers, die niet eens
meer een officier pluimen op zijn steek gunnen!... Ha!... Wat is nu een officier zonder
pluimen op zijn hoed... Een officier zonder pluimenveren is als een soldaat zonder
schoenen... Maar zo gaat de glorie van de wereld voorbij...’
Charlotte had niet meer naar zijn geratel geluisterd.
‘Hoeveel kost hij,’ vroeg ze met een ernstige stem.
‘Een kostbaarheid voor vijf sous,’ haastte hij met een pijnlijke rimpel tussen de
wenkbrauwen, alsof hij reeds vreesde te veel gevraagd te hebben.
Maar het meisje haalde haar beurs te voorschijn en wierp vijf zilverstukjes in zijn
kist.
Met deze dolk was ze naar haar kamer gevlucht van het hotel de la Providence.
Zij had die avond niet kunnen eten en was de hele nacht in een koortsig halfwaken
op de bedsprei blijven liggen. 's Anderendaags was ze weer rustiger geworden. Zij
was een paar hoofdstukken in haar Plutarcus gaan lezen en vond zich zelf plotseling
kleinzielig en laf. Die middag zou ze Jean-Baptiste ontmoeten in het café van Danton's
vader aan de linkeroever. Nog
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voor de middag was ze naar het huis van de Conventioneel Lauze de Perret gelopen
met een brief, die Barbaroux haar had meegegeven. Maar ze was er door een
wantrouwig kijkende vrouw ontvangen, die de brief had opengescheurd en haar even
later met brief en alles, schreeuwend de deur gewezen had, steeds maar herhalend:
‘Ik weet van niets. Ik ken die burgers niet! Hoor je, ik weet van niets.’
Met beide handen had de vrouw haar naar buiten geduwd. 's Middags was Jean
Baptiste niet op de afgesproken plaats verschenen. Zij begreep er niets van, maar
zijn wegblijven had haar ervan overtuigd, dat zij alléén de daad voltrekken moest
die zij zich had voorgenomen. En nu zit zij hier, tussen deze carnavalvierders, die
in plaats van het kruis de guillotine hebben opgericht om de parodie der christelijke
rechtvaardigheid te spelen. Zij zit hier in zichzelf besloten. Soms dwalen haar
gedachten weg van deze veelkleurige, angstaanjagende, verlokkende en
droefstemmende werkelijkheid. Van die vreemde stad, waar als in een smeltkroes
alle deugden en ondeugden van Frankrijk tegelijkertijd samenvloeien. Waar de
pronkzucht en de zelfspot langs de straten defileren en elkaar beurtelings het masker
afrukken. Is er wel iemand, denkt ze, die zich hier bekommert om de rampspoed,
waaraan zij allen deel hebben. Of is dit volk sedert eeuwen zo getart door de
werkelijkheid, dat het in niets meer gelooft dan in zijn genoegens. Zijn het slechts
duizend dwazen, die aan honderd-duizenden een nieuwe geest verkonden en er zich
druk over maken. Over wat anders heeft zij deze vrouwen en mannen horen praten
en zingen dan over de liefde... Kan het waar zijn, dat al deze galante heren en
vervuilde paupers morgen uitroepen: ‘Ah, er is een heldin onder ons opgestaan! Een
nieuwe Jeanne d'Arc. Zij heeft de wreedste en kwaadaardigste der stervelingen met
de dolk van haar heilige verontwaardiging getroffen! Het uur der tyrannen heeft
geslagen! God levert ons niet eeuwig uit aan de misdadigers!’ Zij ziet deze massa
onverschillig voorbij schuiven. Lachend en scheldend onder elkaar.
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Naast haar is een man van middelbare leeftijd komen zitten. Hij verontschuldigt zich
en biedt haar een likeu aan. Wanneer ze niet spoedig antwoordt, schuift zijn hand
langzaam langs de wand achter haar rug en raakt een ogenblik haar lende.
Vuur van verontwaardiging stijgt in haar gemoed. Zij durft niet opspringen, om
niet de aandacht op zich te vestigen. Zij rukt zich nochtans woedend zijwaarts.
De man lacht zijn blozende wangen bol en citeert met een hoffelijk gebaar de
regels van een lied:
‘Wanneer de zon nog schijnt
Zijn alle schonen veilig in hun hoepelrokken,
die des minnaars schuilplaats zijn;
Maar 's nachts wachten haar twee stoere armen
en kan zij ongeschrokken
dame en deerne zijn!...’

Zij verlaat het café, toch is er een kleine glimlach rond haar mond verschenen.
Waarom wandelt het gebrek aan ernst hier nog steeds rond in een troubadoursvest?
Zij schuift voorbij een grote geornamenteerde spiegel en ziet zichzelf ten voeten uit.
Maar ze heeft nauwelijks de tijd haar haren te schikken, want ze voelt ook hier aller
ogen op haar gericht. Waar zal ze de lange zomermiddag nog heen? In dit labyrinth
der waanzin, waar zelfs de verkoopster, wanneer zij een ogenblik naar de snuisterijen
kijkt, een zwarte jarretière met roze zijden rozetjes aanbiedt, fluisterend: ‘Dit zal
zelfs de hand van de meest ervaren minnaar vergenoegen, jongedame!’
Onder haar corsage voelt zij de dolk in haar vlees drukken en het ongeduld begint
haar reeds meer te kwellen dan de onrust! Zij kan zich niet weerhouden diezelfde
avond nog tot aan het huis te gaan van de Cordeliersstraat, waar Marat nu verblijven
moet. Wanneer ze door het poortgebouw binnenloopt, is het of ze naar adem snakken
moet. Zij beeft over haar hele lichaam. De concierge bespiedt haar wantrouwig en
wanneer zij haar
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vraagt of citoyen Marat thuis is, neemt de oude vrouw haar van top tot teen op. Ze
wijst naar de trap in de hoek van de binnenplaats. Maar wanneer Charlotte daar naar
toe lopen wil, grijpt de oude haar bij een arm en zegt met een bedenkelijk gezicht:
‘L'Ami du Peuple is ziek! Hij wil op dit ogenblik niemand meer spreken.’
Met een gevoel van bevrijding loopt Charlotte de straat in, maar het is alsof zij
slaapwandelt en zij blijft zwerven in deze vuile grijze stadswijk. Een uur later keert
zij weer naar de Cordeliersstraat en loopt haastig de conciergedeur voorbij. In een
muffe duisternis bestijgt ze de trap en kan nauwelijks op het eerste portaal de deur
onderscheiden. Zij trekt er duizelend aan het ijzeren handvat van de bel, die met een
brutale ruk door de stilte klingelt. Achter de deur komen snelle passen. Een jonge
vrouw, wier bleek gelaat in het duister opdoemt, vraagt in de deurspleet wie er is.
‘Een lezeres van “l'Ami du Peuple”, die naar Parijs gekomen is om Marat te
spreken,’ zegt Charlotte terwijl zij herhaaldelijk slikt om verder te kunnen spreken.
‘Dat is onmogelijk!’ antwoordt de vrouw en sluit de deur.
Zij holt nu snel naar beneden. Een verpletterend gevoel van machteloosheid en
belachelijkheid overmant haar. Zij komt weer in haar hotel en gaat zich in haar kamer
opsluiten. Waarom is zij ook helemaal alleen! Jean-Baptiste, waarom is hij er niet?
Had ze hem niet moeten terugstoten, toen hij haar in zijn armen nemen wou? Had
hij niet gezegd: voor jou wil ik alles ondernemen? Waren alle mannen dan alleen
maar geschikt om vrouwen te vleien. Was er dan niemand op wie zij rekenen kon.
Haar gevoelens woelden door elkaar en ook de woede groeide in haar. Zij kon hier
niet tussen deze vier enge muren blijven. Zij wierp het venster open, doch er kwam
slechts een warme vlaag lucht binnendringen. Zij wierp weer haar sjaal om en liep
naar beneden. Zij zag de baas in zijn glazen loge zitten en vroeg: ‘Waar kan ik
vanavond heen?’
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‘Oh mevrouw!’ zei hij, alsof hij uit de wolken viel, keek over zijn brilleglazen naar
iets, dat nergens bleek te zijn en riep toen enthousiast uit: ‘Natuurlijk kunt u naar
Figaro's Huwelijk gaan! Ik veronderstel,’ fluisterde hij, ‘dat mevrouw niet veel lust
heeft om de ordinaire bouffonnerieën van de nieuwe toneelbengels te gaan zien...
terwille van de smeer...’ Charlotte's ogen waren intussen op een paar kranten gevallen.
De waard riep: ‘Neemt u ze allemaal mee, mevrouwtje! Neemt u ze zolang als u wilt.
Maar het is altijd hetzelfde deuntje. Ha! de kranten! Het is een ziekte geworden. Een
ziekte? Een pest!...’
Hij keek naar de deur, onderzocht met zijn blikken Charlotte's gelaat en liet een
sis-geluid horen met zijn beëelte vinger voor zijn samengeperste lippen.
Charlotte's aangezicht was echter doodsbleek geworden. Zij had een oog geworpen
op Marat's dagblad, waarin een uitvoerig relaas stond van de onlusten bij het Châtelet,
die er een vijftal dagen geleden hadden plaats gehad. Marat beschuldigde er de
gevluchte Girondijnen van verraad en misdaad en beweerde hun schuilhoek te kennen
en ze te achtervolgen, totdat ze allen verpletterd waren. Maar het was niet dit, dat
haar koud maakte en verstijven deed. Midden op de voorpagina stonden enkele namen
van soldaten, die bij een aanslag tegen de Republiek waren betrokken en die ter
plaatse in een gevecht waren neergeschoten. De naam van Jean-Baptiste stond erbij.
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X
In de vroege ochtend van de dertiende Juli schreef zij haastig een kleine brief,
geadresseerd aan de Conventioneel J.P. Marat: ‘Ik ben uit Normandië gekomen om
u te spreken. Ik weet dat uw vaderlandsliefde u zeker niet onverschillig laat de namen
te kennen van hen, die bij een samenzwering betrokken zijn. Ik wacht uw antwoord
in hotel de la Providence’. Een loopjongen bracht dit bericht naar de Cordeliersstraat.
De hotelier, die het adres vernomen had, was als door de bliksem geslagen; want hij
herinnerde zich zijn uitlatingen van gisteren. Hij liet haar een kop koffie naar boven
brengen met een krakeling. Charlotte verliet haar kamer niet meer. Zij had weer haar
Plutarcus genomen en las. De uren gingen voorbij, maar er kwam geen antwoord.
Na de middag schreef zij een tweede brief: ‘Ik heb u vanmorgen geschreven, Marat,
hebt ge mijn brief ontvangen? Mag ik hopen, dat ge mij ontvangen zult? De zaak,
die ik met u te bespreken heb, is van het hoogste belang. In mijn ongelukkige toestand
heb ik uw bescherming nodig!’ Weer wacht zij. Maar langzaam verschuift het
hemellicht door de smetteloze hemel naar het westen. Boven de grillige daken kan
zij het stenen filigrain zien van de machtige Saint-Jacques-toren, waarin reeds het
goudkleurig licht van de avond speelt, dat met een zacht purperen waas over koepels
en spitsen valt. Haar kalmte verbaast haarzelf. Zij weet nu, dat ze dagen en nachten
lang zo zou kunnen wachten. Soms luistert ze in haar binnenste naar de stem van
een jonge man, die zij enkele weken geleden de lippen op het voorhoofd had gedrukt,
hem vermanend voorzichtig te zijn... Zou hij aan haar gedacht hebben voordat...?
Een pijn, die zij nog nooit gekend had, brandde in haar, maar het was of nu alles
vereffend ging worden. Even voor achten kleedt zij zich

Robert Franquinet, Marat, de marskramer

236
in een bevallige crême-gele jurk, welke de blanke schouders ontbloot laat. Zij bedekt
ze met een zalmrose sjaal. Uit haar reiskoffer neemt ze de hoge zwarte hoed met
zwarte cocarde en drie groene gevlochten koorden. Zij neemt afscheid van de waard,
die stamelend haar uitgestrekte hand kust. Zij neemt een fiacre en wuift zich met een
waaier van ivoorwitte kant wat koelte toe in de benauwde avondlucht. In het huis
aan de Cordeliersstraat opent Simone Evrard de deur. Met minachting ziet de
levensgezellin van Marat neer op deze geparfumeerde en sierlijk geklede jonge
vrouw. Zij wil de deur weer sluiten, maar Charlotte roept, dat zij het recht heeft met
haar volksvertegenwoordiger te spreken. Simone verwijt haar met een venijnige
opmerking, dat de vrouwen van het volk zich geen lavendelwater kunnen veroorloven
en nog minder zich kleden kunnen als dure prostitués... Charlotte dringt zich binnen
en blijft met kracht roepen, dat het haar recht is. Dan klinkt uit het sombere binnenhuis
een krakende stem: ‘Laat deze dame binnen als je blieft, ik wens te vernemen wat
haar hier naar toe doet komen.’
Simone deinst achteruit. Het is alsof haar vrouwelijk instinct zich slechts traag
gewonnen geeft aan dat bevel. Zij loopt een paar passen tot aan de kamerdeur en
werpt die open, even nog wil zij tussenbeide komen, maar dan valt haar arm tegen
haar grijze vormeloze rok en zij laat de twee anderen alleen.
Marat steekt zijn ontvleesde en mergelkleurig gelaat uit een nat stuk linnengoed.
Wanneer zijn hand tevoorschijn komt om haar een stoel te wijzen, ziet zij de vettige
trossen haar, die tegen zijn magere hals aankleven en de knokige schouder vol
zwerende vlekken. Hij heeft op een plank, die op de beide boorden van de badkuip
steunt een paar vellen papier voor zich liggen. Om haar ontzetting te overwinnen, is
Charlotte haar verhaal begonnen. ‘De samenzwering’, zegt ze, ‘waarover ik u het
meest schokkende nieuws zal vertellen, is reeds lang op touw gezet door een groep
mensen, die het bewind der Jacobijnen
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omver wensen te werpen. Zij hebben legers te hunner beschikking, die weldra
gevechtsklaar zullen zijn...’
‘Zij zullen niet ver marcheren...’ onderbreekt de stem van Marat met een
grijnslach... ‘maak je niet ongerust, patriotte; weldra rollen hun hoofden op het
schavot!’
Er is iets in dit stemgeluid, dat haar koud maakt tot in het ruggemerg. Met haar
verhaal over die legers, had ze beoogd hem te verbazen of zijn vrees te wekken...
doch wat is er tegen deze stalen scepsis opgewassen... Zij huivert en grijpt naar de
dolk, die ze in haar corsage gestoken heeft. Met een snelle slag ploft ze het lemmet
verticaal onder het sleutelbeen en treft Marat midden in het hart. Zij hoort zelfs zijn
schorre kreet niet. Reeds wordt de deur van het vertrek opengeworpen. Simone Evrard
werpt zich op het gewonde lichaam, dat een laatste stoot bloed uitgulpt.
Charlotte staart een ogenblik naar dit beeld. Zij keert langzaam tot de werkelijkheid
weer. Zij perst haar tanden samen om geen kreet te slaken, nu haar overspannen
zenuwen breken als duizend snaren. Zij ziet de gangdeur openstaan. Zij komt in
beweging en wil die richting uit. Maar dan ziet ze voor zich een korte, brede
mannengestalte opdoemen met een zwaar vierkant hoofd. Het is de loopjongen van
de krant, die elke avond de drukproeven brengt en haalt, Laurent Bas. Hij grijpt een
stoel en slaat Charlotte Corday met een geweldige slag neer tegen de grond. Er komen
andere lieden de kamer binnenstormen. Haar handen worden op de rug gebonden en
zij wordt over de vloer naar een ander vertrek gesleept.
Als een vlam in een dorre steppe waait het bericht van de moord door de grauwe
buurten van de stad. Het gepeupel komt in de Cordeliersstraat samenstromen. Bleke
vrouwen staan zwijgend met kinderen aan hun rokken naar het poorthuis te staren.
Pelletan, de chirurg van het Hotel-Dieu is in alle haast gehaald. Maar hij kan hier
niets meer doen. Ook Guillard, het hoofd van de criminele politie, is reeds ter plaatse.
Hij denkt een monsterlijke misdadig-
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ster aan te treffen. Maar hij is verrast door het uiterlijk der jonge vrouw. Haar zijden
jurk is bebloed en gescheurd en de haren, die verwilderd rond het gelaat springen
schenken haar een bloeiende schoonheid. Zij slaat nauwelijks acht op deze mannen,
die haar onbeschaamd opnemen. Zij werpt slechts onrustige blikken door de open
deur naar Simone Evrard, die zich telkens weer handenwringend tegen de wand
werpt. De droefheid van die vrouw verscheurt haar met ondraaglijke wreedheid. Er
is iets ontzettends in zulk een liefde!
De mannen, die met bijlen gewapend zijn, en de Communeleden komen haar nu
omringen. Guillard ondervraagt haar.
‘Langs waar heb je willen ontvluchten?’
‘Ik achtte het niet nodig om te vluchten. Ik zou langs de deur uitgewandeld zijn,
als men mij niet de weg versperd had,’ antwoordt ze rustig.
Twee mannen onderzoeken haar. Een gouden horloge, een vingerhoed en een
Manifest gericht aan het Franse volk, worden op haar gevonden en op de tafel
geworpen. Op de lage kast slaat de grote Zwitserse klok. Zij ziet de eerste uren van
de nacht over de cijfers lopen. Als Guillard terugkomt, begint het verhoor opnieuw.
In het doodsvertrek heeft men reukwerk gebracht en brandt de wierook. De kaarsen
knetteren in de kandelabers. Heen en weer geloop doet de kleine lekkende vlammen
dansen en rekken naar alle kanten. Buiten banen enkele nieuw aangekomenen zich
een weg.
‘De Conventieleden!’ mompelt men overal...
Zij komen naar boven, werpen een vluchtige blik op de dode en zoeken de vrouw,
die dit deed.
Chabot, de afvallige monnik, dringt zich naar voren. Hij neemt met zijn
bloeddoorlopen ogen het jonge meisje op. Hij legt zijn grove hand onder haar kin en
zegt kortaf: ‘Op mijn vragen met juistheid antwoorden! Anders wacht je de guillotine.’
Charlotte vraagt aan Guillard: ‘Moet ik deze onbeschofte vent antwoorden?’
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‘Citoyen Chabot is Conventioneel,’ zegt Guillard streng. Chabot vraagt om een
ogenblik met haar alleen te zijn, om haar te ondervragen. Met wellust in zijn stem
vraagt hij haar: ‘Hoe vond je Marat in het bad? Had hij nog een schuld bij je uitstaan?’
Zij kijkt hem strak en minachtend aan.
‘Ha-ha-ha,’ gaat hij verder en fluit zachtjes tussen de tanden... ‘dus toch een
werktuigje van de Girondijnspaapse coalitie... Je bent uit Normandië,’ zeggen ze. Zijn handen gebaren, alsof ze zich van iets meester willen maken. Zijn rood gloeiend
gezicht vertoont echter een genoeglijke glimlach.
Zijn ogen blijven op de gevonden voorwerpen rusten. Hij neemt het gouden
sierhorloge in zijn handen... en kijkt er met belangstelling naar.
‘Ik herinner mij nu, mijnheer Chabot, dat gij uw capucijnen-belofte van armoede
hebt verzaakt,’ zegt ze plotseling koel.
Hij ondergaat deze zin als een slag in het gezicht. Maar hij herstelt zich snel en
komt vlak voor haar staan: ‘Hoe heb je hem zo recht in het hart kunnen raken?’
‘De verontwaardiging van mijn eigen hart wees me de weg,’ antwoordt ze met
dezelfde onverschilligheid.
Legendre, de ossenslachter, is inmiddels binnen gekomen. Aan een halsband leidt
hij een hond, die in zijn achterpoten gedoken tussen de mensen voortsluipt en af en
toe zijn muil opent om een gehuil te laten horen, dat vrees en pijn lijkt uit te drukken.
Hij komt naar Charlotte en bromt met zijn diepe stem: ‘Kijk, Cleopatra, in welke
vermomming de vijand rondom ons sluipt... Arm dier,’ vervolgt hij, terwijl hij het
dier over de kop streelt. Dan kijkt hij met donkere blik naar Charlotte en vraagt: ‘Was
jij het niet, die vanmorgen vroeg in een religieusen-habijt aan mijn huis kwam?...’
‘Dat moet een vergissing zijn, mijnheer,’ antwoordt ze, ‘ik vermoed, dat u niet
van zulk een misdadige grootheid bent, dat het de moeite waard is om u te straffen,
trouwens ik kwam alleen maar om Marat te doden!’
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Intussen is Chabot weer de kamer binnen gekomen met enkele anderen. Hij ziet de
punt van een brief, die uit haar corsage steekt. Hij springt op haar af om die brief er
uit te rukken. Maar Charlotte verdedigt zich. Zij verweert zich met woede. Zijn
handen rukken woest aan haar kleed. De hare zijn pijnlijk vastgesnoerd. Haar corsage
scheurt en met naakte borst staat zij voor de gretige ogen der bruten. Zij wordt naar
de dodenkamer gesleept. Woede en schaamte dringen een kreet naar haar lippen.
Maar zij beheerst zich. Zij werpt een koude vijandige blik over de aanwezigen en
roept met harde stem: ‘Kijken jullie maar! Ja, ik heb hem gedood!’
Zij wordt weggevoerd, door een menigte, die tot laat in de nacht heeft staan
wachten, stom en duister aan haar nieuwsgierigheid vastgekluisterd...
Wanneer een kleine courtisane van het Palais-Royal 's anderen daags aan Carmen
Nikocha de koffie brengt en haar de dood van Marat vertelt, grinnikt de oude Jodin
stilletjes en zegt: ‘Als je een mens ontmoet, die meent, dat hij een nekkenbukker is
en dat de wereld naar zijn wet luistert, zeg hem dan:
‘Hebt gij, sedert dat gij bestaat, de ochtend bevolen?
Hebt gij de plaats van de dageraad bepaald,
opdat zij de einders van de aarde overwinnen zou?’
‘Ai-ai-ai,’ murmelt ze met een blik door het lage zoldervenster, ‘de glans der
mensen taant en dooft uit, die der sterren blijft!’
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