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IIE FR&ilSGËIE MEVOTUTIE
I.

In het graafschap Touraine woonden zoowat
honderd en vijftig jaar geledeni op een mooi
lcasteel, grqaf de Chambrun en zijn vrouw. Ze
hadden'geen kindeïen, maar ze besteedden een
groot deel van hun inkomen aan liefdadigheid.
Het was toen nog treurig gesteld met de boe*
ren, die overr 't algemeen- ,*ur"r, ,arbeid verrichtten voor weinig loon en Cikwijls op allerlei
wijzen geplaagd werden.
Maar de graaf en de gravin waren b,este menschen. Was de oogst mislukt, had de hagel de
velden verwoest of den wijnstok beschadigà, dan
waren zij het, die den landnaan in zijn verlies te
gemoet kwamen. Was het een of ander huisgezin in nood geraakt, dan brachten zij hulp, en
steeds op vriend,elijke wijze. I{ad men een kouden winter, dan waren zij het, die voor hout zorg.
den. Maar zij dachten ook aan de beschaving vân

t-

irrn ord"rdanen. Zij richtten in de nabijheid

varr

het kasteel een *chool op. Ook grooteren mochten er 's av,rnds les nemen. Hier vonden velen,
die vroeger vermaak in den drank gezocht had.
clen, hooger genot door onderwijs.
Onder hen, die het ijverigst de leeruren biilvoo,nden, bevond zich ook een pachter van den
graat, inet name Guillaume Did.ier, die aan dezèir
alles te danken had. Deze man had een somber
en prikkelbaar karakter. Maar hij was met veel
verstand begaafd. Hij was reeds vrij oud, toen
hij nog leerde lezen, schrijve,n en rekenen. Ook
zijn d,ochter moest de school bezoeken.
f)iclier was zeer arm geweest. Door de hulp
van Cen graaf 'had hij bij zijn landbouw ook wat
handel kunnen drijven en zoo was hij vrij welstellend geworden" Maar tevrcdener werd hij er
niet bij. In,te,gendelel, Cuillaurne Didier haakte
nâar xneer rijkdom en macht"
Zijn vror"r\Âï was gestorven en Didier woonde
,:p de hoerre met zijn groote dochter, een meisje,
dat veel leed door haar vaders ,Crift en somber lçarale

ter.

Zoo gingen eenige jare:r voorbij. 't Was een
slechte tijd. Franlerijk werd ongeiukkig bestuurd"
Er geireurde veel onrecht. Handel en nijverheid
kwijnden.
Didier verdiende niet'veel.
k

Hij

waa toch beter

dan veel anderen in den omtrek. Maar hij bromde
nog meer dan vroeger.
Eens had Didier koude gevat en werd hij ziek"
De graaf had dat vernomen en kwam zijn pach.
ter bezoeken. Hij sprak vriend.elijk rnet hem, en
beioofde een ge,neesrniddel te zenden.
Toen de graaf de ,Chambrun veytroi<ken was,
balde Didier de vuist.

Maar vader, rvat is er nu? vroeg
zijn- dochter.
Ik kan clien kerel niet zien !

*-

Jeanne,

De graaf l
de graaf!
- J.,
En hij lcomt u zoo vrie:rtlelijk bezoeken!
is hij schatrijk en zijn r,vij arm)
-Waarom
Maar, vader, we zijn irrrrners niet arm, wedervoer
Jeanne.
-- Och, zwijgl 'TVat.bezi*;len wij) Ik woan
zelfs nog niet in mijn eigen h'",is" De. graaf heeft
we! acht boerderijen en zoaveel land ! 'TVat geef
ik om zijn gefleernl Ik heb meer verstand dan
hij ! Waarom moet hij dan hier de :nachtige zijn,
die het al te zegeen heeft? O, ik zou willen heerschen! Ik haat al die rijke rnenschen...
't'Was hebzucht en hoogmoed bij Didier.
- Jeanne zweeg. Als ze haar vader tegensprak.
dan werd hij nog nijdiger. h4aar ze was t.ciroefd.
Ze wist, welk een hulp vader en moeder van derr
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graaf ontvan,gen hadden. En vader haatte ziln
weldoener.

Graaf de Chambrun kwann thuis. Er was bezoek. Een pastoor van een d-orp bij Tours, de
heer Lecatelli, zat op 't kasteei Verheugd begroe,tte de graaf hem, want hij pr,aatte gaarne
met den geleerJen en minzamen priester.
En welk nieuws? vroeg de graaf, toen ze
met de gravirr aan tafel 'aten.
-* Er broeit iets te Parijs, antwoordde de
pastoor. We hebben te Tours bericht gekregen
Het volk in de hoofdstad is opstandig. En men
vreest, dat er een revoiull-ie zal uitbr:eken.
Zij, die regeeren en besturen, doen ook
niets orn de grieve,n vi:eg te nemen, rnerkte de
graaf op.
-- Weinig. Ër zijr r,verhe:len van goeden wil.
rnaal' naar hen '.,"rordi. ::iet geluisterd.
En lçomt e]: een on:rwenteling, ze zal vree-- zijn, voorsoelde priester l-ec.atelli. Ze slaat
selijk
van Paril's n,aar het piatteland over. Veel kasteelheeren helaben h'rn boeren verdrukt. En wee, als
deze de kans zien, om wraak te nemen. Ja, we
staan voor ernstige tijden. Ei: zijn veel ontevrerienen.

Er warerr da.n o.,:k veel redenen tot ontevre<ienheii{. De bo:ren betaalden zware helastingen,
soma wel tachtig ten honderd van hun inlcomen.
4

Ze moesten kosteloos allerlei werk doen voor den
staat, als wegerl aanleggen en dan hun eigen arbeid laten staan. Ze werden bedrogen en afgezet
door ailerlei ambtenarenr en rnoesten zware tolIen opbrengen, Er waren edelen, die de bo,eren
uitpersten en dan hun geid weelderig verteerden
te Parijs en Versailles. terwijl soms op het land
hongersnood woedde en'de bewoners in lompen
liepen. I?"echt bestond niet. Wie het meeste geld
gaf, kon rechter worden.
Men drong al lang op hervormingen en verbeterinEen aan. Ceen wonder Cus, dat er veel on,
tevredenen waren.
-- Maar hier zijn toch geen ontevredenen, het
is algemeen bekend, dat gij en de gravin uur onderdanen liefderijk behandelt, zei de pastoor.
Dat hebben we altijd als onzen hoogen
- beschouwd, antwoordde de graaf.
plicht
-.-- Toch wonen oolc hier niisnoegden, sprak
de,gravin. En de ergste is wel Guillaume Didier.
Ik heb hem van avond nog bezocht... O,
ja,- iI< moet een knecht met een geneesmiddel
naar hem zenC,en, Diciier is ziek. [-aat ilc het eveh
doen

t

De graaf venvijderde zich een poosje. Hij

stuurde een knecht rnet }cruiden naar de hoeve
van Didier.
Toen hij weer in 'de
kwam,. zei hij:
]<amer

.

i* 't

Is waar, ik ,hoor dikwijle dat Guillaume
Didier ontevreden is. Tot mij lçlaagde hij niet.
Toch is er iets in zijn blik, àat .fJtoot. Ér, d"
man is no,rsch, als ik met hem spieelc. Hij heeft
echter geen reden tot ontevredenheid.
, We hebben hern over jaren geld gegeven,
om- wat handel te beginnen en hii is welgesteld
geworden, ,hornam de gravin.
Hij zal zeker meer en fireer begeeren, meende-de pastoor. Er ziin menschen, die bii voorspoed steeds hebzuchtig worden. En dan voelen
ze jaloezie jegens rijkeren... 't Ig ongelukkig geeteld in one Frankrijk.
Men praatte nog een tijd voort. De pastoor
Lecatelti bleef op het kasteel overnachten.

lt
Eenige weken waren voorbij g,egaan. D. om,
wenteling was uitgebroken, maar in Touraine
merkte men er nog niet vee! van. De lconing
btemde toe om verbeteringen in het bestuur ..r,
te brengen. Er werden betere wetten gemaakt.
Doch de ontevredenheid stilde daardoor niet.
De hevigste oproerlingen eischten heel andere
hervormingen"
Velen, die vroeger macht bezaten, weken naar
and€rc landcn. H"Tïn
meest, edeleù; Daar

vroegen ,. itrip om in Fran,kriiL den oûden toc,
stand te herstellen.
Het opgestane volk hoemde hen verradere; eri
toen Pruisenren Oostenrijk Werkelijk de revolude
wild,en onderdrulcken, barèite deze in Frankrijk
nog geweldiger rlos. ()Verâl laaide nu het oproer,
in de steden en op het platteland. De leiders
maakten zich van 't gezag meeste.r. Men nam de
regeerders gevangen, of joeg ze op de vlucht.
De boeren plunderden kasteelen. Edellieden
werdeh in kerkers opgesloten en velên verloreri
hun leven.
Ook priesters moesten vluchten, of pich verbergen. Tal van hen werden onbarmhartig gedood.

De koning en de koningin ,moesten het schavot beklimmen. ,En velen, die vrroeger tot de
machtigsten van het land behoord hadden, ondergingen hetzClfde lot.
Men had zelfs een nieuw rverktuig om snel te
hunnen teredh,t stellen, de valbijl of Guillotiene.
Ja, 't ging nu treurig in Frankrijk toe. Velen
deden aan de revolutie mee om macht en.geld te
.\rijgen en zelf te heerschen.. En niemând voelde
zich veilig
In Touraine bleef het lang rustig. De graaf er,
gravin woonden nog steeds op hun lcasteel. H,et
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boik rondorn betoonde hun eerbied, a,l waren er
oolq die op geweld zonnen:
, Frankrijk was nu een republiek. En de staat
had alle landerijen aangeslagen"
. De graaf en de gravin bezaten alleen n,og huu
geld en juweelen. Pastoor Lecatelli i<wam hen n,r
en dan bezoeken. Hij oefenCe nog zi1'n ambt uit,
al dreigde er meer en rneer vervolging tegen de
priesters.

.

Zekeren avond was de pastoor weer op het
Hij scheen ontroerd.
Ik heb bezoek gehad uit Parijs, vertelde
hij.- Een"edelman, die verder is gevlucht... Hij
wist me te vertellen oveï den dood van den koning en de koningin.
De graaf en de gravin luisterden aandachtig.
Lodewijk XVI is moedip. gestorven, ,rrdut
de-revolutie hem ter dood hac{ veroordeeid, vertelde de heer l-,ecatelli. 's Morgens kwam de heul
r-net zijn helpers in de sevansenis. Den koning
werden de handen gebonden. Waardig ging hij
naar iret schavot" De tro,rnmelen roffetJu". D.
koning maakte een bewesing rnet het hoerfd orn
de,tamboers te doen zwijgen t:n t,oen sprak hij:
Franschen, ge zie,t uw koning gereed ,* i.
sterven.
Moge mijn ,bloed ui,.,, gelul< bezegelen.
Ik sterf onschuldig aan alles, waarvan ik ben
kasteel.

aangeklaagd.

I

De oyerste van de rechtbank zei:
Ilç heb u hier niet laten komen, om rede'

*-

voeringen te houden, mâar ont te sterven'
Hij jiet de trornmels weer roffelen en de koning lcon zich niet meer verstaanbaar maken'
Dr k"ning werd oçr Ce plank ve.stgebonden en de
bijl viel. Ûok de koningin, Marie-Antoinette, zat
ge\rangen. F{aar dochter was bij haar, maar haar
ioon htd rnen elders gebracht Twee gendarmen
waakten dag e'n nacht over haar. De koningi4
werd beschulcligd het geld r,'au 't land verkwiq!
en vijancielijke hulp tegen cle revolutie in het
buitenland qevraagd te heblren. Daarom verscheen ze v66r de rechtbank. Ze was zeven en
,dertig jaar. De grootste onzin werd tegen haar
uitgebracht. De koningin verde'digde zich waardig en fier. Toch werd ze ter dood veroordeeld.
.[-let volk in d,e zaal juichte sroest" De koningin
werd in een vuile kar naar het schavot gevoerd.
Toen d,e beul in de gevanÊerris om haar kwam,
zei ze:
Ik ben gerced, we kunnen vertrekken.
-De 'haren 'vvaren al afgeknipt. De koningin
droeg een wit klee.cl en een doek om de schouders.
Ze hield haar handen' ûp om ze te laten binden"
Dan steeg ze op de kar en een priester zat nâast
haar. Voorop reden genciarmen Overai stond het
volk opeengedrongen. Het schreeulvde en joelde

van haat. Het geloofde, dat de
koningin veel veroe'erngen had tegengehouden. Mariè-Antoinette
stond rechtop te miàden
Tot den
""., à"-L.r.
bii
haar was, wilCe
ze
;;;
_*"L_r;
11.,"r:?.iie
omdat hrj getrouwheid aan de
Republiek Ld g.zworen. Maat ze wist, dat ginder in
.., huis een
andere priestër voor het ,";;;;îL.r,
om haar
't"';olt;
door etn teeken d"
-".i;.
hem met de oosen en vond h.*.2.
"boog op een
teeken van hei' r,.t lr""ii':; b"d.
Maria-Antoinette zag zeer bleek.
:De \{ijn hinderen ! fluisterds ze.
beut.hietp haar bij he;;;;;po"".
- F1
mevrouw, zei hij.
lVloud,
- Dank rnijnheer, antwoordde
ze.
-Men wi,ldeu,huui
ond"r",.";;-; het schavot
te lielklimmen.
lr,leeh, ilc
- sprak ze. zal de kracl* hebben alleen re
gaan,
En rustig beklom ze het trapje. De
knechten
haar vast en bonden de kqningin
ryry"
op de
pranl(.

"il"i;;;

Vaarwel, m.ijn lçinderen. ik ga naar
uw
riep ze luid.Het mes viel toen.
Leve de Renublielc I wer.j er geroep€n.

;

rnacler!

Een van de b.irt
"";;.;;;rI'.t
de menigte laten zien.

hoofd uu'

Pt$il;i"'*.ra

i",

"."

ôngeschaafde kist gelegd Ën begraven in een
lralkgroeve van het Madeleine'kerkhof. >
Zoo verte'lde priester Lecatelli op het- kagte-el
en de graaf en de gravin waren ontroerd door

het verhaarl,

dittg"n, zei de
J., er gebeuren wreede
't
priester. En we zijn nog aan einde.niet. Hoe
gaat het hier met dien Didier?
De man doet of hij me niet meer kent, ant'
woordde de graaf.
* Als hij maar geen hwaad in den zin heeft!
volk is ons genegen En het wçet, hqe
it -.Het
erken, dat er groote verbeteringen in ons land
noodig zijn, hernam de graaf.
Raddraaiers krijgen nu gemakkelijk voi'lVees
gelingen.
toch op uw hoede, waarschuwde
de priester. Ik moet het ook zijn, al is alles stil
op mijn dorp en oefen i,k nog mijn ambt rrit als
vroeger. Ik ook ben voor hervormin,gen, mâar
zal den eed' aan de republiek niet afleggen. Lie'
ver laat ik me verbannen of dooden. '
De toestand in Touraine was gevaarlijker dan
graaf de Chambrun vermoedde.

III.
Guillaume Didier had met vreugde het nieuws
van de uitbreiding der revolutie vernomen.

-il

I

* Nu komt
zei hij op zelceren
Tij" tiid,
â'o.Td. tot zijn d".i;r.
liil;u;;
uï ,r. naar Tours
en ik keer hier terug
heeft nu lieden met verstand
"lu ""i-*J"îri* man. Men
noodig.
vader' wat wiË
;"ï;; doen l vroes
J.;y"r
'
Ee
bestrijCen en in de
plaats
- graafrijken
den
hier.. ;t;^u;;';;"" eerste
meer.
De
I,
Rèpubliek heeft ,ll"
verklaard.
-"rirr." ijiir.
En de Chambrun..!.":f,
tu"g
op een
kaèteel gewoond. ,Hij ka,n ;; Ë".r..g
eens onder_
vînden, wat armoede is"
""J
Maar vader, ee zult toch niets tegen
den
- e_n de gravin ondernem
graaf
2.
h"bl"r,
;;;
"*
zooveel goeds gedaan...
.Aalmoezen hebben ze ons gegeven...
Maar
ik -wil_geen aalmoezen. Ieder i"

iu'ge,lijk. De rep-trbliek ne'emt al het lurd, Geen
ùst.e,ren
meer.
"-

We zullen ze in brana ,t.f.""-..
Vader
- Zyjjg.! toch!
Ce verraach de republiek! snauwde
urcrler.
lk ben een getrouvve repu,blikein.
^.;
Hu,
veel van die kasreelhieren ,ij" ;;;
de grenzen
gevlucht. En ze zoeken au", l,rrtf,';;;"-r.;"
ilvechten. Ze willen de republi"k,
il*;;;";r'J;:
Alie kasteelheeren zijn verrad*r".. .-2"
verdienen

den'dood.

Zoo raasde Guirllaume Didier.
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Maar vader, de graaf is toch niet gevlucht,

hernam
Jeanne nog eens. En elken dag helpen hij

en mevrouw arrne en zieke lieden.
De graaf heeft de kans niet gezien rm naar
het buitenland te gaan. Maar hij is blij, dat Pruisen en Ocstenrijk zich met onze zaken i:emoeien.
Onze jongens moeten nu tegen een vreeno.Celing
strijden door d,e schuld van de edelen, riie den
vijand opstoken... Ju, ai die \rroege baa.sspelers
zljn verraders. En onze potentaat is niet beter
Hij was vriendelijk, o ja, zooais een meestei
soms vriendelijk is tegen zijn knecht. Ik kon zijn
vriendelijkheid niet verdragen Ën ik wil nu ook
eens meester zijn. Dat is altijd mijn wensch gewees,t. Daarom leerde ik lezen en schrijven. Ieder
zijn beurt. Nu zal ik macht he,bben en anderen
bevelen ! Nu zullen men€chen mij vreezen, mij
ontzien" Die vroeger 't al te zeggen hadden, moeten thans beven voor Guillaunle Didier. Graaf de
Cham{:run zal stervent
O, vacler toch! riep
verschrikt uit.
--_ Wees niet zoo zwai< IJeanne
Ik ben een getrouwe
zoon vari de repubiiek en gij moet mij steunen.
Spreelc me niet meer tegen!
Jeanne zweeg. Ze sliep d;en nacht weinig...
Maar ze besloot den graaf en de gravin te _waarschuwen. Deze moesten de vlucht nemen. Zoo

*t3_

zouden
h.r., i".*r*, behouden. Ë, j*"rrr* b*"" haar
dacht, riat
vader clan clie -i"du.â niet kon
plegen. ze zou het ook voor hem
vreeserijrc vinden" Den volgenden morgen *."troL Didier
naar
de stad.
Jeanne verliet na hem het huis. Ze was,te eschaarnd om zejf naar het kaste.el
t. ggr.r. Z.
spr-ak een gebr.rur aan, pierre en deelde
Ë** t"",
vaders plan mee.
Uw vader is gek van hoogmoed, heb het
al -lang. bemerkt, ,.i pi"rr.. Wii il."tatik hij
,i;i
rn, dat,hij n.og een overste zal wordrn
met macht?
z-e zullen rn de stad dien b,oerenman
nog niet
zien staan I En dan die ondant U."rlr.ia.
fii"-- *,
beter menschen dan de
;;d"
gravin?
**;i
_-

O, neen I
En dan Didier's

,'KaraK,ter.
î

haat

I Hij heeft een

slecht

Deed Jeanne toch eeer ciit te hooren.
Maar
^"'t zei harde
Pierre
waar,heden
waarscl:uw toch den graaf en de gravinl
^_*,9,
smeekte ze.
-_ Ik zal natuurlijk een ocg in ,t zeil houden,
antwoordde Fierre. M.", t" T;;;
*
,"rtig.
"ff""mannen
-_ Er zijn reeds sedert
_"*k
".rlJèr,
van ginder met vader i<omen
spreken.
O, j*, koni<elaars! Maar it h;;p,
dat ze re
To,urs hun karlmt. behoud"".
Er"f."ïen veel ver
f 4 __

beteringen, en nieuwe wetten Met meer gewelcl
is er geen voordeel te behalen. En dan al die
wreedheid. Ja, e r zijn er nog, die vroeger weldaden van den graaf ontvingen en hem nu een
verrader noemen, orndat hij een edelman is! tr{ii
kan het niet helpen, dat er anCere edelen naar 't
buitenland zijn geloopen.
Jeanne keerde naar, huis terug. Ze had veel
werk, want haar vader voerde in den ïaatsten tijd
niet veel meer uit. 't Leek rt'c1. of hij niets meer
om de hoeve gaf.
't Was voor Jeanne een treurige dag" O, wat
zou el allemaal gebeuren!
Ze bad tot God om uitkorurst.

Guillaume Didier was dus naar Tours gegaan.
En hij zwûer bij zich zelf, dat hij als een machtig
man zou terugkeeren. 't Kasteel mciest geplunderd worden. En Didier wilde dan allerlei ,buit
voor zich nerren. Hij rnoest in dezen revolutie-

tijd rijk

worden.

In Tours was de revolutie wel doorgedrongen,
maar nog niet met geweld. tr)e stad rn'as rirstig.
Toch verbleven er veel oproerigen, die beweerden, dat hier allee te slap bieef" Ze rvachtten op
een hoofdman,
Cuillaume Didier, die 'goeu:i spr,eken kon en
genige geleçrdheid bezat, kwam met de heftig-

:- !5 -_

sten samen. Hij werd hun overste. De,bende trok
de straat cp €n c'aCelijlc slcct zich een groo'te
hoop bij hen aan. Terwijl men in de stad plunderde, trok Didier met e€n 'noeste bende naar
buiten. Hij wilde den graaf vernederd zien, hern

nu eens als meester toesprekerr, hern zelfs gevangen zetten.
Didier toonde *""r}iih zijn zwarre ziel.

Een boer stormde het lrasteel van graaf cle
Chambrun binnen.
Vluchtl zei hij rot de gravin, Cie hij 't eersr
- Red uw leven!
zag.
* 'lVat is er, Fierre ?
Guillaumue Didier nadert met
wiide
- Hij is een der oversterr van deeen
bende"
revolutie,
En hij wil den graa[ gevangen rremen, het kasteel
plunderen en in brand stekerr!
De graaf kwarn uit een lçnrner en hoorde dit
nieuws.
Maar onze pachters zullen ons toch bescher,
- hernarn mevrouw, We zijn zoo
men,
goed voor
hen geweest.
* Ze zullen niets c{urven ,Coen voor u, Xerzekerde de boer. En anderen eullen *., pl,,r,J"r.r.
O, vlucht eer het te ia.ai is. D;dier haai .r. En de
kerel is er in gelutrrt macht tc krijgen" Ja, 't was
noodig, dat er in Frankrijlc veel ,r"r.rrd"rdê, maar,
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als zulke deugnieten de leiding krijgen, zijn we
goed
- *-- geleverd.
fuluur Didier zal toch niets te'gen ons doen,
meende de gravin nog. We heL'ben hem altijd als
een vriend behandeld.
Mevrouw, zijn eigen dochter is me komen
vragen
u te waarschuwen, sprak de boer. F-n zij
zegt, dat haar vader het op 't leven van den graaf
heeft gemunt.
Jeanne is dus niet als hij?
- O, neen. Ze lijdt cloor die houding van haar
-vader. Didier barst bijna van hoogmoed. Maar
verliest nu geen tijd! drong Pierre aan.
De graaf begreep het gevaar.
Hij en mevrouw de Chambrun pakten in der
haast eenig goud en hun kostbaarste kleinooden
,bijeen en een uur v66r de komst van den ondankbaren pachter, verlieten ze 't kasteel. Zij vJucht.
ten van woud tot woud, van clorp tot dorp, genoodzaakt om bescherming vall armen te vragen.
De ronddolende levenswijze vol ontberingen en
gevaren! en de voortdurenide lngst om ontdekt te
worden, verzwakten in weinige maanden de gezondheid van de gravin erg; ,"le graaf moest een
vaste schuilplaats zoeken,. En hij keerde naar
de buurt van Tours ierug. Daar toch had hij ware
vrienden.
In de omstreken van deze stad, gelijk algemeen
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in het Zuiden van Frankrijk. bleven de priesters
nog hun ambt uitoefenen, wel niet zonder gêvaar
maar toch met weinig tegenstand. Nog waren de
kerken niet gesloten en nog oefende het Evangelie eenigen invloed op het volk uit. Zoo stond
ook de pastorij van priester l-ecatelli recht, terwijl er al veel verwoest was. Hier wilde de graaf
bescherming zoeken en betere dagen afwachten.
Deze bescherming zou echter niet lang dr.rren.
Onverwacht drong op zel<erer. avond ee,n hoop
van het ruwste gepeupei de pastorij binnen en
eischte in naam der wet en der republiek, den
pastoor en den graaf om aanstonds naar het stadhuis te volgen, om voor Guillaume Didier, de:r
tegenwoordigen president van de revolutierechtbank te verschijnen,

III.
Guillaume Didier, voorheen pachter, zat in een
benedenzaal van het stadhuis in een grooten
leuningstoel voor êen groene tafel. Voor hem
lagen allerlei papieren. Zil,n t,r* gezicht had door
zijn gerimpeld voorhoofd eerr nog vreeselijker
karakter aangenomen. Een hooge muts bedekte
zijn hoofd. Achter hem stonden twee rrrannen,
zijn handlangers.
,- Nt, zijn wij klaar) !! bulderde oneedul
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iig Dlai", terwijl hij een weerspannige zag wegleiden, dien hij juist rer doodr had -tr"roord".ld.
Nog niet, antwoordcle een zijner mannen.
Ik-zie daar be,neden een jonge boerin, die in
groote haast de trappen van het stadhuis opkomf
Ha ! haar eenvoudige kleeding zal ons
bedriegen... Het is een voorname dame;"Lt
gelaat,
houding en alles wijzerr het aan. Ze is niet gewoon aan die boerenkleeren.
We zullen eens hooren wat ze komt ver.
richten,
sprak Didier. Anders ben ik nu moe en
wil rusten.
Hij had machr verkregen. De heftige parti!
had te Parije het bewind in hr-nden ,..Li"g"r, ,,
nielrwe rechtbanken opge,r:icht. Allen, diË verdacht werden de Republiek te trestrijden of te ha.
ten, of die er afkeurend over spraken, moesten
gestraft worde,n. liefst mei den dood.
Overal kwamen er van die revolutierechtbanken en te Tours was Guillaume Didier er de voorzitter van.Hij toonde zich zeer wreed en veroor,
deelde veel lieden ter dood. steeds maar bewerend dat zij vijanden van de republiek waren.
Zoo- had hij weer een zitting g*houd"n. Hij
woonde nu met Jeanne teTours en *".rd. raui
huis te gaan, toen dus nog eerr vrouw verscheen.
Voor die vrouw wil ik nog wel even blij.

t9
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ve,n, zei hij tot zi3'n handlangeïs. Ik vermoed wie
zij is. Ja, mannen,'ge zult een gravin hooren kermen en roepen.
Een gravin ? klonk het
- Jr, de vrouw van den verrader, dien we gister- uit de pastorij lieten sleuren, samen met Lecatelli.

-_.

o,'chambrun

I

Ja, de vent heeft zich lang voor mij kun-'
nen verstoppen, maar de tnuizen loopen toch in
de val. ...
Een gendarm meldde, dat er nog iemand den
voorzitter wilde spreken.
Een vrouw, hé ) vroeg Didier.

-

-

Ja...

Laat ze binnen !
-Op dat zelfde oogenblik trad. cie vrouw de zaal
binnen. Ftraar zwart haar fladderde in wanorde om
haar schouders. De oogen stonden strak en haar
gelaat was zoo bleek als de dood. Haar gebaren
drukten angst en wanhoop uit. De eenvoudige
kleeding der boerin was niet in staat te verbergen
,roorrrame dame r,l'as. Didier herkende
dat ze
""r, als de gravin van Ch,ambrun.
haar dadelijk
Ga zitten, burgeres, zeide'hij met slecht verholen vreugde. Ik lherken u.
Mevrouw de Chambrun bleef staan.
Mijnheer, sprak ze.

-
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Didier trok zijn voorhoofd in donkere plooien.

De republiek, viel hij haar in de rede, heeft
de -heeren afgeschaft. Noem rrrij << burger >>.
.: O, burger.... ik ben zoo verward van zinnen, zoo duizeiig. O, burger--president, zooals
men u ncemt... mijn echtgenoot is gisteren, of.
schoon hij onschuldig is, seva-ngen genomen en
wordt met den pastoor Lecatelli op het stadhuis
gevangen geho'uden. Zou ik wel mogen vragen,

wat zijn lot zijn zal ?
Dat van alle vijanden der republiek, was
het antwoord.
wat heeft hij dan ;nisdaan )
-Maar
Zijne rnisdaad ) Is hij niet een edelman ?
- hij niet een kasteel, rijLdom en een titel l
Heeft
iHeeft hij zich niet rnet het zweet van zijn boeren
gemest en de rechten van den men,sch met de
voeten getreden l

En daarover kunt gij hem aanklagen,
mijnheer?
riep de gravin uit. Ftreeft hij u niet met
weldatlen overladen )
Didier was over deze natuurlijke uitdrukking
van verbazing en verwijt een oosenblilç bedremmeld ; daarop sprak hij voort :
_. Burgeres, vooï de plicht van den ambtenâar moet de dankbaarheid van den gewon,en
mensch zwijgen, en mijn plicht is het, de ver-
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rad"rs te vônnissen, de schuldigen te straffen.
Maar den onschuldige te beschermen ! viel,
de-gravin met eene van angst sidderende stem
in de rede. Het is niet mogelijk dat gij in ernst
spreekt ; gij wilt mij slechts schrik aanjagen.
Neen, het'is niet mogelijk ! Dat ware een misdaad. Zouùt gij hem willen vermoorden, dTe u
zooveel goeds heeft gedaan; die u in staat stel.le ruim uw brood te verdienen Gij hebt ons kasteel verwoest. Maar sedert hebt ge toch nagedacht en begrepen, dat wij dat niet verdienden.
Uw man is schuldig en verdient zijn lot,
hernam
Didier.
Burger, gij zult het niet wagen de hand
- hem te leggen, die tien jaren uw vriend was,
aan
die u al dien tijd hielp, u in slechte jaren de pacht
gedeeltelijk, ja soms geheel geschonken heelft.
Zelfs de tijger eerbiedigt de hand waaruit hij
voedsel ontvangt, en gij zijt * een mensch !
Uw man is schuldig, zei Didier weer.
-De arme 'yrouw viel hern cntsteld te voet en
riep wanhopend uit :
O, geef mij mijn rnan terug, geef hem zijn
vrijheid weer. O, ontferm u toch, mijnheer ! Ik
lig aan uw voeten en smeek om barmhartigheid.
Kan niets u dan bewegen? Heb medelijden...
Uw m,an zal sterven ! sprak Didier.
-* O, wat voor een slechterik zijt
gii I riep de
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gravin, terwijl zij opstond en haar geiaat met de
handen bedekte.
\d/s1 ik ben ? vroeg Didier, terwijl hij met
,:
- vuist op cle groene
zijn
tafel sloeg; ik ben een
man die het welzijn der republiek wil, en dien
het weinig scheien kan of daarbij eenige rranen
vlieten, en of er dooden vallen. Maar ter zake !
Uw echtgenoot is een edelman, een aanhanger
van de oude partij, du_t hij nier tegen de republiek
gevochten, noch met het buitenland in aanraking
gestaan heef.t, kan heel goed wezen; ma.rr
waardoor kwam ihetl Omdat hem de middelen
dagrtoe ontbraken. Ik zou tegen mijn plicht handelen, indien ilc hem zijn vrijheid wedergaf. Ilc
kan. inderdhad niet; ik doe ,nisschien reeds te
veel, indien ik u ook niet gevangen neem...
Gji zult mijn man veroordeelen tot den

dood

!

Ja... Ik heb die macht I En ik gebruik 2e,...
En-ga nu heen... ik ben moe-.
Cod zal u straffen!
de gravin.
- Als gij uw mond nietspralc
hoirdt,
ik u ook
-

"l,rit
hij sterft, Iaat
mij dan ook sterven ! Maar glj weet dat ge een
mle$gd pleegr. De republiet< wit het n,iet d.t o.,schuldigen veroordeeld worden Anders is de republiek slecht.

opl

.:-- O, zet mij ,bij mijn man ! Als
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V.

Nu is het genoeg! bulderde Didier.

- Gij zijt arm geweest eF. we heLrben u 8e:
holpen.
W'aarom haat gij ons ? O, zeg niet dat

gij handelt in het belang der republiek ! Ik weet,
dat gij bij de plundering van ons kasteel geroofd
hebt als een gemeene dief.'Gij wildet u verrijken,
Gij eischt het leven van mijn rnan uit haat tegen
den adel. Uw eigen dochter veroordeelt u!
Sleur die feeks buiten I schreeuwde Didier.
Uw vrcuw in den heurel keurt u af, vervolgde de gravin. Volg dan uw slechte inborst.
Ge zijt een dief, word nu ooL een rnoordenaar!
Maar God zal u straffen
De gendarm n,am de gravin bij den arrr,. Ze
rukte zich los en verliet àe, zaal.
Nu zal Charnbrurr sterveir! si,ste Didier.
- Waarorn sluit ge haar niet op? Ze heeft de
republiek
beleedigd, zei een rler trawanten.
Haar beurt komt wel.,. Wacht rnaar! I-aat
- samen een glas brandewijn drinke'n hier in
o'ns
de buurt. Ik heb me kwaad semaakt om dat wijf
Didier verliet met de anderen de zaal. Op
straat werd hij gegrr:et. Dat streelde hem. Hij
!

.

had nu macht. En de menschen vreesden hem.
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De gravin ,had zich van de rechtszaal naar de
woning van Didier begeven. Ze stelde nog haar
hoop rp Jeanne. Ze wist irnmers, dat deze Pierre
toen naar het kasteei qezonden had, om te waarschuwen te'g€n het gevaar.
.feann,e was thuis. Zij ook herkende dadelijk
gravin de Chambrun.
O, mevrouw, gij zijt het ! riep Jeanne uit.
*- Ik ben bij uw vadei: geweest. Hij wil mijn
rnan ter dood veroordeelen. Om mijn smeekingen
geeft hij niets"iMaar hij zal dan toch naar u misschien nog luisteren.

Mevrouw, gij weet het. dat ik alles zou
doen om den graaf te redden, maar die macht heb
ilc niet. Vader wordt kwaad als ik hern van barrnhartigheid spreek. Ilç vind het vreeselijk, dat vader zoo veel menschen naar het schavot zendt.
'O, soms voel ik lust weg te locpen, ver van hem.
En ik zal het nog doen. Ik durf niet goed... ik ben
zelf bang van mijn vader I
Jeanne, doe toch, rn'at ge kunt. Ce weet,
wat mijn man voor uw vader gedaan heeft.
-- Of ik het weet ! En ilc heb het vader al zoct
dikwijls herinnerd. 'Werden de graaf en priester
Lecatelli niet dcor gendarmen bewaakt, dan zou
ilc vannachi trachten hen te verlossen"
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.;- O, j*.r,r, is dat hiet mogêliii<l

vroeg
gravin met nieuwe hoop.
Neen, mevrouw! Er zijn gendarmen in

gevangenis.
.- Maar zoo ii< vroegere

de

de

pachters opriep, ze
zouden toch de gevangenis kunnen bestormen!
lvlsvlsuw, niemand zou het durven! Ze we- hoe wreed het tegenwoordig toegaat. Er was
ten,
te voren geen recht, maar er is er nog geen I 't Is
erg, dat ik zoo over miin vader moet spreken!
Jeanne kon mevrouw de Chambrun gcen
hoop geven. Deze ging bedroefd ,heen. Ze ve:bleef bij een voormalige dienstbode, die hier te
Tours met €,en werkman getrouwd was, die zich
nu in 't leger bevond.
Een half uur later kwam Gui,llaume Didier
thuis.
Mevrouw de Chambrun is hier geweest, zei
hii.-

-

J., vader.

meer, zoomin als prinsen en prinseso€n, heeren
mevrouwen ! De republieh heeft dat alles af-

of

geschaft

!

Jeanne kende dien praat

al

}ang.

O, vader, smeekte ze, veroordeel burger

Chambrun
toch niet ter dood !
zwij'gt Lreval Didier.
- Jeanne,
II( mag nu niet zwijgen Ik denk aan al de
weldaden
van den graaf en de gravin!
Er zijn geen graven meer!
- Gij lcunt hem redden... O, wees barmhartig!- Denk aan moeder, die tijdens haar lange-ziekte zoo blij was als de gravin haar lcwam bezoelien.
Vader, he,b medelijden !
Didier werd woedend. Hij balde de vuist en
sloeg zijn eigen kind. Weenend vluchtte Jeanne
naar haar kamertje.
Didier zonk in zijn zetel neer. En lang zat hij
er te brommen. Hij verdoofde de stem van, zijn
geweten.

Om te spreken over haar man, zeker)
- Ja. .. Ze was zoo bedroefd.
- Toe, zwijg daar maar over. En heeft ze u
_ook verteld, dat ze mij, ,burger-president van de
revolutionaire rechtbank, uitgescholden en be-

Ieedigd heeft ? Gij speeldet zelcer w€er mevrouw
de gravin voor en na. Er zijn geen koningen en
koninginnen, geen graven en geen grurrirrrr"r,
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Het werd donker en Didier scheen de duisternis te vreezen. Hij stak een kaars aan en zocht
eenige papieyen bijeen.
Hij riep Jeanne. Zijn dochter kwam angatig
binnen.
u aan tafel en neem de pen! beval haar
-Zet
vader.
Didier etond grimmig 'ân de deur.
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Schrijf, wat ik'dicteer, hernam hij. 't [s het
van Chanrbrun. ik zal u toonen, dat

doodsvonnis

ik niet zwak ben. Hij rnoet nog voor de rechtbank
komen en toch is hij al veroordeeld. Ik zal u leeren ,een getrouwe dochter van de republiek te
zijn.
Jeanne nam de pen, die

in haar hand beefde.
Didier dicteerde het vonrris. Zijn dochter

schreef een poosje. Ze keek om naar haar vader.
O, ik vind het zoo wreed! kloeg ze. Heb
- medelijden!
toch
Moet ik u weer kastijden? Schrijf ... ik wil
het.
Maar Jeanne wierp de pen neer en sprong op"
Ik kan niet en ik wil niet! snikte zij" En ik
- hier niet langer... Ik zal elders God bidden
blijf
voor uw bekeerin,g.
F.er Didier het kon verhinderen. sneide Jeanne
de deur uit.
Haar vader had nu te veel van haar eeëischt.
l)en volgenden dag verscherren de priester en
graaf de Chambïun voor de rechtbanlç. Er was
veel vollc in de zaal, meest opgehitste lieden die
juichten voor de wreede vonnissen van Didier.
De pastoor en de graaf hielden zich waardig.
De eerste werd beschuldigd te weigeren trouw te
zweren aan de republiek, en de graaf van meé-

*28-

geheuld te heb,ben met de vijanden der revolutie.
Ze wilden zich verdedigen.
Ik weet, dat er veel slechte toestanden bestonden en er heel wat hervormingen noodig waren, zei de priester; maar ilç kan het bestuur, dat
zoo handelt als nu gebeurt, niet goedkeuren.
Het volk begon te jouwen. Didier eischte stilte,
al deed die betooging hem genoe'gen.
Graaf de Chambrun antwoordde, dat hij nooit
een vijand van de republiek had ontmoet, maar
zijn leven als kasteelheer besteedde tot geluk van
de omwonenden. Niemand beter dan Didier kon
Cat weten.
De valsche rechter wilde niet. dat het volk zou
hooren, hij van de Chambrun weldaden had ontvangen. Daarom had hij ook verboden de gravin
in de zaal toe te laten.
Snel veroordeelde hij de twee onschukligen ter
dood. En het volk juichte dit vonnis toe.

VI.

Dertig republikeinsche soldaten stonden. met
het geladen geweer in den arm, op het plein v66r
het stadhuis, het ccmmando afwachtende. Een
tamboer sloeg de trom. Voor hem lag een grijsaard op de l<nieën, en deed zijn laatste gebed;
het was priester Lecatelli. Niet verre van hem

-29*

stond de Cham'brun, bleek rnaar zonder eenig
blijk van vïees, een witten doek in de hand,
als martelaar cien dood af te wachten.
Plotseling verhief zich een luid geschreeuw;
men hoorde duidelijk den hreet:
Genade, genade! Floud op!
-Mevrouw de Chambrun snelde naar de solda
ten, die met de terechtstelling belast waren,
Op hetzelfde oogen,blik werd het grootç. ven'
st€r van het sta.dhuis ruw opgestooten. Guillaume
Didier verscheen op het balkon. Een blih vol dui.
velsche vreugde wierp hij op den graaf en zijnc
vrouw. Daarop ontblootte hij zijn hoofd, en riep
met luide stem:
Dood aan de vijanden Cer republiek!
-Dit was het eein; de soldaten lcenden het. Bewusteloos werd de gravin verre van dit tooneel
gesleept. Daarop hoorde merr tromgeroffel en
echoren. Uit veel wonden bloedend, zonh priester
Lecatelli neer, terwijl hij zijn beulen nog stervende het kruisbeeld voorhield. Nrrg eenige woorden
van vergiffenis tegen zijn moordenaars, en hii
was niet meer.
Didier gaf weer een teeken Het was de beurt
aan den graaf.
Op dit oogenblik hield een postchais midden
op het plein stil, dat zij in galop bereikt had. Een
man van hooge gestalte, met een breed en Epre-
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k*ti

guiu"t, Etak zijn iroofd door het portier, ovetzâg met één blik het geheele tooneel, sprong het
rijtuig uit, ging naar den officier der republiek
toe en ,beval hem de terechtstelling uit te stellen
en den gevangene naar het st;rdhuis te brengen.
Een driekleurige sjerp, die over zijn borst hing,
kenmerkte hem als lid der conventie, de regeering
die over Frankrijk baae was.
in de gerechtszaal aangekolnen; vroeg hij den
graaf de Chambrun naar de reden van zijn gevangenneming en veroordeeling.
Didier was ook binnen getreden.
De vreemdeling vroeg hern met eene donde.
rende stem, wat hij te antwoorden had.
Wat ik gedaan heb, geechiedde tot welzijn
der- republiek, gaf Didier ten antwoord,
Gij onteert door uwe handelwijze de repu- De regeering is reeds lang op u opmerkbliek.
zâam gemaakt. Ik heb last ontvangen om uwe
handelwijze te onderzoeken en te straffen. Ik
wilde met eigene oogen zien... gij verdient rlen
dood! Ik ben Danton.
Didier schrok geweldig. Danton was de machtigste man van Frankrijk. De ;oldaten keken hem
eerbiedig aan. Allen hadden dikwijls over hem
hooren spreken.
* Burger Didier... gij hebr uw ambt geschonden, hernam Danton. Ik weet, dat Chambrun al-
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tijd eên goed burger is geweest, die nooit zijn
pachters verdrukte. Hij heeft met geen vijanden
van de republiek geheuld, want nooit verliet hij
Frankrijk. Didier, gij zijt zelf den dood schuldig
en ge zult sterven. Soldaten, brengt hem op het
plein en schiet hem neer.
Didier schreeuwde orlr medelijden, maar hij
werd neergeschoten.
Hoe dânkten de graaf en de gravin Gocl voor
cleze wonderbare redding.
En wonderbaar was ze, want Dan,ton was niet
altijd zoo rechtvaarCiig geweest. Van vreeselijke
vonnissen, door anderen geveld, belette hil niet
de uitvoering. Didier ondervond hoe in een revolutietijd rnannen met groote macht plots vallen
en niets .meer zijn. Zoo ging liet nadien ook met
Danton. Door den ijverzuohtigen Robespierre
werd Danton zelf naar het scLavot gestuurd.
De graaf en de gravin keerden ln Touraine
terug. In het puin van 'hun kasteel waren nog
eenige kamers. Daar woonden ze, wachtend op
bete1g dagen en treurend over hun vriend, Lecatelli.
Jeanne Didier zag men nooit in de streek terug.
Nog lang duurden de roerige tijden. Napoleon
meer orde, maar ook bloedige oorlogen.
',bracht
Uit de bange jaren kwam toch *"", ,.iht
"r,
vrijheid voor het volk.

ETNDE"

