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Inleiding (Beukering)
De monoloog Gilles! van Hugo Claus is gebaseerd op historische feiten. Deze betreffen het leven van de
Franse ridder Gilles de Rais, dat vooral bekend geworden is in het kerkelijk proces, dat in 1440 in Nantes
tegen hem werd gevoerd. De notulen van dat proces zijn bewaard gebleven, in het Latijn, werden vervolgens
vier eeuwen vergeten, tot ze in 1886 door Abbé Bossard zijn herontdekt, in het Frans vertaald en uitgegeven.
Wie ze leest is verbijsterd: ze vertellen over één van de machtigste feodale heren van de eerste helft van de
15de eeuw, die in een periode van ruim acht jaar meer dan honderd kinderen had misbruikt en vermoord.
Hoe hij dit deed wordt zo precies beschreven dat het ‘t lezen ondraaglijk treurig maakt. Het is geen fantasie
maar waar gebeurde werkelijkheid, en de lezer vraagt zich af hoe iemand zoiets kon doen, en er zolang
ongestraft mee door kon gaan.
Toch, gaandeweg bij het lezen, verschuift de aandacht van Gilles naar de mensen met wie hij te maken had:
zijn grootvader Jean de Craon, de bevlogen Jeanne d’Arc met wie hij als legeraanvoerder optrok naar Orléans,
de alchemist en magiër François Prelati die goud voor hem moest maken en daarvoor ook de duivel aanriep,
hertog Jean V van Bretagne, de achterbakse, die langzaam al het bezit van Gilles wist in te pikken, met de
hulp van zijn rechterhand Jean de Malestroit, bisschop van Nantes, voorzitter bij het kerkelijk proces,
gewiekst, hebzuchtig, opportunistisch, machtsbelust.
Gilles maakt zijn tijd, maar wordt ook door zijn tijd gemaakt.
Ik ben een regisseur die zich ook graag als dramaturg gedraagt. Toen ik me wilde verdiepen in de achtergrond
van Claus’ monoloog ontdekte ik drie voor mij interessante auteurs die het historische verhaal over het leven
van Gilles de Rais hadden beschreven: Georges Bataille, Michel Bataille, en dr. D.A. Berents. Stilaan werd mij
duidelijk dat Claus zich met name door Michel Bataille had laten inspireren1.
Maar Claus is geen historicus zoals het drietal dat ik hierboven noem, en heeft niet zoals zij enkel de
bedoeling gehad om het historische proces te analyseren, in zijn tijd te plaatsen, en te proberen een psyche als
die van Gilles de Rais te doorgronden.
Claus heeft als kunstenaar de vrijheid genomen om aan het historische proces, dat hij overigens nauwkeurig
volgt, iets toe te voegen wat niet heeft plaatsgevonden, en waarvan ik me heel vaak heb afgevraagd of het zou
hebben kunnen plaatsvinden. Ik bedoel het hoopvolle slot, met wat ik zou willen noemen ‘de averechtse
bekering’, het voor Gilles tragische en heroïsche slot, waarin hij besluit “de afwezige god niet meer toe te laten
“in de ziel die de mijne is”.
Dit slot heeft - dat is mijn overtuiging - in werkelijkheid niet plaatsgevonden. En Claus heeft, om zijn stuk
innerlijk consistent te maken, ervoor moeten zorgen dat dit slot werd voorbereid. Dat heeft hij gedaan door
vanaf het begin het procédé van de gedachtestem te introduceren, waardoor we een innerlijk leven van Gilles
op het spoor komen, dat voor de buitenwereld gesloten is, en dat hem uiteindelijk rijp maakt om aan de ene
kant naar buiten toe de rol te spelen die van hem verwacht wordt: onderwerping aan het ‘geestelijk’ gezag en
god, maar innerlijk om zich daarvan juist te bevrijden en verantwoordelijk te maken aan zichzelf.
Om dieper door te dringen in beide processen, het historische dat plaatsvond in 1440, en parallel daaraan het
innerlijke van Gilles, dat door Claus briljant en uitermate poëtisch wordt uitgewerkt in de vorm van
gedachtestemmen, heb ik mij achter de schrijftafel gezet.

1

Claus schreef in 1993 een tweede versie onder de titel Gilles en de nacht. Achterin staat de toevoeging:
“De voornaamste bronnen van deze tekst zijn de notulen van het proces, uitgegeven en ingeleid door
Georges Bataille, en Gilles de Rais (1967) van Michel Bataille.”
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I

Drie historici of essayisten over het leven van Gilles de Rais (Beukering)

Ik wil voor de liefhebber, die zich grondig wil informeren alvorens het stuk van Claus te zien, de tijd en het
levensverhaal beschrijven van Gilles, die ik samenstel uit de beschrijvingen door genoemde drie auteurs. Wel
moet ik mijn lezer er vooraf onmiddellijk op attenderen dat Michel Bataille van de anderen afwijkt in zoverre
hij een verhalend historicus is, dat wil zeggen dat hij de zwarte plekken tussen de bekende feiten zonder gêne
met behulp van zijn eigen fantasie aanvult. Bij wijze van spreken: hij stond erbij en keek ernaar. In het begin
doet die manier van vertellen op z’n zachtst gezegd vreemd aan in een wetenschappelijke studie, het is eerder
de manier van vertellen die is voorbehouden aan de historische roman. En ik constateer dat Michel Bataille
inderdaad ook romans schreef2. In het essay over Gilles de Rais van 1967, waar ik gebruik van maak, gedraagt
Michel Bataille zich als wetenschapper én kunstenaar tegelijk, en hij vindt dat zo vanzelfsprekend dat hij er niet
eens een woord aan wijdt.
Om hem te leren kennen laat ik hem even aan het woord. Hij opent het levensverhaal van Gilles de Rais
verrassend met het hoogtepunt: de bekentenis door Gilles van zijn misdaden ten overstaan van het volk van
Nantes op 22 oktober 1440, vier dagen vóór zijn dood. Michel Bataille is een geboren verteller die zijn lezers
bij de kraag pakt en ter plekke tot getuige maakt. Mijn vertaling van grote delen van zijn eerste hoofdstuk is
tamelijk vrij.
Michel Bataille over de 22ste oktober 1440
Op 22 oktober 1440 vindt in Nantes de confrontatie plaats tussen het monster en de menigte. Die dag zullen al
zijn misdaden openbaar worden: het publiek zal de feiten op een presenteerblaadje krijgen en zelf mogen
oordelen.
De straatjes van de stad puilen uit van de mensen. Goochelaars proberen hen te vermaken. Gewapende
soldaten van de hertog van Bretagne, Jean V de Montfort3, banen zich een weg door de menigte. Vandaag
wil niemand de zitting van het roemruchte proces missen. Dáárvoor is iedereen gekomen, te voet door de
regen over de kronkelpaden of door de sporen in het gras dat door de wind in dit vlakke land is platgeslagen,
langs de rijen gesnoeide bomen, die, nu het herfst is en zij beroofd zijn van hun bladeren, lijken op spoken in
een processie.
Het proces vindt plaats in de grote bovenzaal van het hertogelijk paleis, die dient als kapel, maar voor deze
gelegenheid aan zijn bestemming is onttrokken. Iedereen stormt haastig de trap op, want wie te laat komt kan
er niet meer in. Men weet niet waar men moet gaan staan. Men herkent de trotse man niet, dáár, op de plek
van de beschuldigden. En toch is het Gilles de Rais. Dat komt omdat zijn houding veranderd is. Ja, deze man
is sinds de vorige zittingen tot in zijn ziel veranderd. Of is hij op het laatst zichzelf geworden? Hij die de
hoogmoed was in eigen persoon trotseert niemand meer met zijn blik, kijkt niet meer brutaal weg van degene
die tot hem spreekt. Maar toch, zijn schouders zijn niet gebogen, hij staat rechtop, zijn hoúding is niet
veranderd. Alleen een of andere ondoorgrondelijke starheid heeft hem voorgoed verlaten en zijn rechte rug is
niet meer die van een opstandige, maar van een kalme man van zesendertig jaar. Hij is zesendertig, hij gaat
sterven en hij weet het. Hij verzet zich niet. Hij draagt geen militaire onderscheidingstekens meer, geen
weelderige kleren, geen hermelijn van de grote feodale heren van Bretagne om de nek. Als een misschien iets
te opzichtig symbool van bescheidenheid heeft hij zich gekleed als een man van het volk. Terwijl in die dagen
2

O.a. in 1964: le Feu du Ciel, een historische roman over Gilles de Rais
De Montfort’s regeerden in Bretagne sinds het midden van de 14de eeuw. Jean V (1399 - 1442) was
een prins zonder allure en zonder karakter. Men heeft hem beschreven als “een middelmatige en schuchtere
geest, een devoot zonder grote deugden, tuk op winst en gedreven door een eng egoïstische zorg om zijn
eigen belang en zijn rust.”
3
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de boeren meestal het rood dragen, wil het toeval dat ook Gilles deze, zijn geliefde kleur draagt, die van de
mensen die geboren zijn in het teken van de Schorpioen, de kleur van het bloed.
De menigte staart naar hem met een intense nieuwsgierigheid. Mijn lezer moet weten dat niets of niemand
hem tegen die menigte beschermt. Natuurlijk bezit hij nog altijd de titel van Maarschalk van Frankrijk, maar
het oorlogscommando heeft hij al jaren niet meer gevoerd. Hij is nog steeds een groot heer, maar zonder
macht, beroofd van al zijn goederen, en absoluut geruïneerd. Verder moet men weten dat hij zich op dit
moment in persoon op het terrein en ter beschikking van zijn grootste vijanden bevindt. De hertog van
Bretagne, Jean de Montfort, die dertig jaar lang gemeenschappelijke banden met hem heeft gehad, banden van
leenheerschap of jaloezie, heeft alles op alles gezet om hem ten val te brengen en oefent sterke druk uit om
het proces snel te beëindigen en Gilles ter dood te brengen. De hertog heeft zelfs in een volmaakt cynisme op
het vonnis geanticipeerd door per direct en per geheime notariële acte een donatie aan zijn eigen zoon te doen
betreffende de laatste bezittingen van Gilles de Rais, die hij na zal laten, als hij eenmaal dood is4.
Het kerkelijk tribunaal, waarvoor men zich verzameld heeft, wordt voorgezeten door de bisschop van
Nantes, Jean de Malestroit5, die veel te veel geld aan Gilles verschuldigd is om nog onbevangen in het proces
te kunnen staan, zeker als hij nota bene als christelijk priester ook nog het volgende devies op zijn
wapenschild heeft staan: Non male stridet domus quae numerat nummos, ofwel: het geluid dat uit het huis komt
waar men goudstukken telt, is niet onaangenaam. Oh! Denk niet dat dit verachtelijk motief het enige is dat
hem beweegt, en Gilles is zeker een geduchte crimineel, met wiens gedrag nu eens eindelijk korte metten
moet worden gemaakt. Maar om te zien hoe met het elimineren van Gilles ook meteen een einde komt aan de
schulden van de bisschop zelf, die wat al te zwaar op hem drukken, is ook ‘niet onaangenaam’....
In de menigte weet iedereen al dat Gilles schuld heeft bekend “buiten het gerecht om”. Zowel in de politiek
als in het theater is het zo dat, wanneer de door de bedenkers bedachte gebeurtenissen eenmaal hun
onafwendbare loop hebben gekregen, iedereen in die afwikkeling een gevoel van vanzelfsprekendheid ervaart.
Zo komt het dat ook hier iedereen aanvoelt dat, nadat Gilles is gearresteerd, en vervolgens met beledigingen
heeft geantwoord op de beschuldiging, waarop hij werd geëxcommuniceerd, en vervolgens kenbaar heeft
gemaakt dat hij tot een bekentenis over wil gaan, opdat de excommunicatie zou worden opgeheven - hij is
altijd op zijn heil uit! - dat iedereen de mening deelt dat het zeer waardig en wijs van het tribunaal is geweest
om niet meteen in actie te komen, maar te wachten met de foltering en eerst “buiten het gerecht om” een
rogatoire commissie te sturen naar de kamer waar Gilles werd vastgehouden om uit zijn mond de
verbijsterende bekentenis te vernemen en te laten optekenen door zijn griffiers. Maar als het dan eenmaal
zover is, moet er ook een eind aan komen. En dat eind kan alleen in het openbaar zijn, open en bloot voor
iedereen. Gilles moet nu dus herhalen wat hij binnenskamers heeft gezegd en daarvoor is men hier gekomen.
Inderdaad neemt Gilles het woord ten overstaan van zijn rechters, maar vooral ten overstaan van de menigte,
die het hoogste tribunaal is, omdat iedereen in de lange loop van de Geschiedenis uiteindelijk verschijnt en is
zoals hij door de massa eenmaal is herkend en bepaald6.
En deze menigte is al aan Gilles gebonden met de uiterst nauwe band die de beul bindt aan zijn slachtoffer.
Deze mensen zijn de ouders, vrienden, buren of verwanten van de kinderen die verdwenen zijn, dat wil
zeggen van de kinderen die Gilles voor hen waarschijnlijk, of vrijwel zeker, heeft gedood. Je zou verwachten

4

Rood gemaakte woorden keren letterlijk of in parafrase terug in de tekst van Claus.
Jean de Malestroit, bisschop van Saint-Brieuc (1405 - 1419) en vervolgens van Nantes (1419 - 1443)
is als kanselier van Bretagne de werkelijke heer van het hertogdom onder Jean V. Op de manier van Mazarin
versterkte hij de vorstelijke macht, terwijl hij tegelijk een privé-fortuin verzamelde op kosten van de hertog.
Hij was trouwens tegelijk schatbewaarder-generaal én president van de Rekenkamer. Bovendien nam hij
steekpenningen aan van de Engelsen, die hij altijd gunstig gezind was.
6
Is Claus door deze bewering op het idee gekomen dat zijn Gilles zich richten zou tot het publiek in
de zaal?
5
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dat deze mensen, nu geen enkel ambt of waardigheid Gilles nog tegen hun wraak beschermt, gaan
schreeuwen, over de balie springen, zich op hem storten, hem lynchen, verscheuren, ter dood brengen.
Nee dus. Zij zwijgen en wachten af.
En Gilles spreekt, in een decor van absolute stilte, die des te indrukwekkender is omdat het de stilte is van de
ontelbare monden die voor dat moment de adem inhouden. Voor ieder van hen is Gilles nu naakter dan
naakt, want vroeger ging hij in weelde gehuld, terwijl hij nu beroofd is van alles. Zal hij gaan proberen aan de
represailles te ontsnappen van hen die hij zo ongelooflijk veel leed heeft aangedaan, door zijn ongelijk af te
zwakken, er omheen te draaien en zijn bekentenis ongedaan te maken? Nee dus, en op dit punt is het juridisch
verslag heel nauwkeurig.
Het verslag van deze zitting is niet alleen zoals gewoonlijk ondertekend door de griffier Jean de Toucheronde,
maar ook door talrijke andere getuigen die gekozen zijn uit verschillende, hoog in aanzien staande advocaten,
academici en hoogwaardigheidsbekleders, alsof het tribunaal voorvoelde dat de herinnering aan deze
bekentenissen nog heel lang sterk tot de verbeelding van het nageslacht zou spreken en alsof het bij voorbaat
heeft willen instaan voor de waarheid van iets dat ooit misschien ondenkbaar zou lijken.
Wat er gebeurt is dat Gilles met een perfecte koelbloedigheid, zonder zijn toehoorders een moment tegen de
haren in te strijken, maar ook zonder een spoor van angst voor hen, zichzelf gaat beschuldigen en dat zij, bij het
verpletterend verslag van de pijn die zij hebben ondergaan, nog steeds geen woord kunnen uitbrengen.
Laten we het originele document erbij halen:
“En de beschuldigde zelf, die al een bekentenis buiten het gerecht om had gedaan, wilde zonder er iets
aan af te doen haar hier opnieuw afleggen en om de fout te herstellen voor het geval hij iets vergeten
had en om dingen die hij slechts globaal had aangeraakt in de bovengenoemde artikelen verder aan te
vullen, bekende hij spontaan en verklaarde hij dat hij nog andere grote misdaden had begaan en had
blijven begaan....”
En hij geeft volledig opening van zaken:
“....Het heeft deze zelfde Gilles, beschuldigde, behaagd om niets af te doen (aan de genoemde
geheime bekentenis), maar om er juist dingen aan toe te voegen en haar te verergeren; en hij heeft
gevraagd of de genoemde bekentenis ten behoeve van zijn toehoorders, van wie de meesten geen
Latijn verstonden, in de volkstaal openbaar kon worden gemaakt en dat de openbaarmaking van de
bekentenis van zijn aanhoudende misdrijven tot zijn schande aan hen zou worden getoond...”
En langzaam, stapje voor stapje, in de nog altijd voortdurende stilte van het volk gaat de toon van Gilles’ stem
omhoog en leidt hij zijn toehoorders binnen in zijn verstikkende wereld, die van de pure horror:
“Gilles, beschuldigde, .... bekende dat hij voor zijn lust en zinnelijk genot een zó groot aantal kinderen
heeft gepakt en heeft laten pakken dat hij het precieze aantal niet meer zou weten; dat hij hen heeft
gedood en heeft laten doden, en met hen de misdaad en de zonde van de sodomie heeft bedreven ....
zowel vóór als na hun dood, en ook terwijl zij stierven ....”
Waar men in dit citaat gedachtepuntjes ziet, komt dit niet omdat er in de oorspronkelijke tekst hiaten zijn en
ook niet omdat ze te lang was en ik haar heb willen inkorten. Het komt alleen doordat mijn schaamte te groot
wordt en ik het hart niet heb om de bladzijden over te schrijven en te publiceren. Wel, van deze bladzijden,
waarvan ik er niet één publiceer, zijn er elf! Ondraaglijke details worden erin opgesomd, herhaald,
gepreciseerd. En het publiek hoort het allemaal aan! En het gaat over hun eigen kinderen!
Halverwege de zitting neemt Gilles even pauze. De vermoeidheid, de emotie, ja toch, drukten op hem. Er
ging door Jean de Malestroit, de oude gierige bisschop en president van het tribunaal, een rilling alsof hij
ontwaakte. Toen draaide hij zich naar het grote beeld van Christus aan het kruis, dat achter hem, tamelijk
hoog aan de achtermuur van de zaal hing. Hij stond op en deed zijn mantel af. Met een eenvoudig gebaar en
op de toppen van zijn tenen hing hij de mantel over het lichaam van Christus en bedekte er tegelijk diens
gezicht mee. Toen hij weer terugkwam zag hij dat Gilles huilde. Langzaam, met grote waardigheid, ging hij de
trappen af van het verhoog en liep hij op hem toe, glimlachte tegen hem en legde zijn voorhoofd tegen Gilles’
schouder. Gilles liet het toe en bleef een moment onbeweeglijk. Het publiek zweeg nog steeds. Toen stootte
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Malestroit Gilles zachtjes aan en keerde terug naar zijn plaats.
Gilles, die weer op kracht gekomen was, wendde zich tot zijn gehoor en sprak het kalm toe. In het procesverbaal staat:
“En vervolgens, na de bekentenis ten overstaan van zijn rechters, in volledige vrijheid afgelegd,
spoorde hij (Gilles) het verzamelde volk en met name de geestelijken, die er het grootste deel van
uitmaakten, aan en vroeg hen om altijd onze Heilige Moeder de Kerk te aanbidden, haar alle eer te
bewijzen en nooit van haar te scheiden en hij voegde er nadrukkelijk aan toe dat als hijzelf,
beschuldigde, zijn hart en ziel niet altijd had gericht op diezelfde Kerk, hij nooit ontsnapt zou zijn aan
de kwade bedoelingen van de duivel; meer, hij geloofde vast dat de duivel anders, vanwege de
afschuwelijkheid van zijn misdaden, zijn lichaam allang zou hebben vernietigd en zijn ziel zou hebben
meegenomen. Ook spoorde hij de vaders onder zijn publiek aan om te waken over hun kinderen, en
te zorgen zij niet te pikant gekleed zouden gaan, en om niet toe te staan dat zij hun tijd in ledigheid
door zouden brengen, en hij gaf hen de verzekering dat het meeste kwaad voortkwam uit ledigheid en
teveel lekkernijen aan tafel, en hij legde er de grootste nadruk op dat bij hem de ledigheid, een
onverzadigbaar verlangen naar heerlijke spijzen én de frequente inname van warme wijn hem in een
staat van opwinding hadden gehouden, die hem telkens weer tot al die zonden en misdaden hadden
gebracht.”
“En wat de delicten en misdaden betreft smeekte Gilles de Rais, beschuldigde, nederig en in tranen
om barmhartigheid en vergiffenis bij zijn Schepper en zeer heilige Verlosser, en zo ook om de
barmhartigheid en vergiffenis van de ouders en de vrienden van de kinderen, die hij zo wreed
vermoord had, evenals van iedereen die hij mogelijk pijn had gedaan en ten opzichte van wie hij zich
metterdaad schuldig had gemaakt, of zij nu hier aanwezig waren of elders verbleven, en hij vroeg aan
alle getrouwen en vereerders van Christus de hulp van hun vrome gebeden ....”
Net als zijn toehoorders horen wij deze verklaringen aan zonder er veel aanstoot aan te nemen en bijna
zonder verbazing. Wij moeten blijkbaar eerst wakker geschud worden, tot het tot ons doordringt dat zij voor
het gezond verstand wel degelijk buitengewoon aanstootgevend en verbazingwekkend zijn. Wat krijgen we
nou! Het gaat hier om een man die sedert meer dan tien jaar dagelijks misdaden beging. Hij heeft kinderen
mishandeld en seksueel misbruikt op een onvoorstelbaar wrede en beestachtige manier en vervolgens richt hij
zich tot de geestelijken en geeft ze raad hoe zij zich religieus het beste kunnen gedragen! Hij stelt zichzelf
bijna ten voorbeeld! Hij heeft zelfs de brutaliteit te beweren dat de duivel geen bezit van hem heeft kunnen
nemen, al scheelde het geen haar of zijn gruweldaden hadden hem in diens macht gebracht. Maar nee! Hij was
te sterk geweest, hij was hem te slim af geweest! Hij had de duivel overwonnen in een gevecht van man tot
man! Vandaag is hij vrij! Vandaag bekommert hij zich om zijn zieleheil en geen duivel kan hem nog iets in de
weg leggen. Hij heeft ononderbroken de sacramenten toegediend gekregen! Zo is hij, met de hulp van de
Kerk, ongeschonden en als overwinnaar te voorschijn gekomen uit deze onzichtbare metafysisch oorlog.
En alsof deze filosofisch en moreel verbijsterende eigendunk nog niet genoeg is, geeft hij vermaningen aan de
ouders van de slachtoffertjes zelf! Dit is wat je moet doen, wat je had moeten doen om je kinderen goed groot
te brengen!
Wel, wat die door hem gedode kinderen betreft, hij herinnert zich niet meer hoeveel het er waren. Hij weet
wel dat het er heel veel waren. Maar wij, die de bewaarde documenten hebben geraadpleegd, weten dat het er
zeker honderden7 waren. En aan het slot vraagt Gilles zonder blikken of blozen aan de ouders van die
onschuldig vermoorde kinderen of ze voor hem willen bidden!
Je vraagt je af of je droomt.
Nee, je droomt niet, en de menigte droomt ook niet; het komt niet in verzet, in tegendeel, het begrijpt Gilles en

7

Lett.: “Mais nous, d’après les documents conservés, nous savons qu’il y en eut sans doute plus de mille!
Later in het essay corrigeert Michel Bataille het getal enigszins.
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het willigt zijn verzoek in. Want het ongelooflijke gebeurt, en het proces-verbaal laat er geen misverstand over
bestaan: de op deze manier toegesproken menigte had geen weerwoord, begon niet te schelden, sprong niet
over de balie om Gilles af te rossen en te lynchen, maar (...) viel zoals hij vroeg op de knieën en begon voor hem te
bidden.
Ze wist niet meer of ze nu slachtoffer was of niet. Ze wist zelfs niet meer of ze nu recht moest spreken of
niet, en nog minder welk recht opgewassen was tegen handelingen die niet meer die van een mens genoemd
kunnen worden. Het enige wat haar overbleef was medelijden. Het enige wat haar overbleef was ontzetting.
Het enige wat haar overbleef om de ontzetting tot bedaren te brengen was vergeving.
(...)
Het is goed mogelijk dat Gilles de Rais door de gigantische omvang van zijn misdaden voor iedereen
plotseling geen Gilles de Rais meer was, maar ‘de mens’ geworden was. Dat wil zeggen dat iedereen in hem
zichzelf zag. Zeer waarschijnlijk zag iedereen in die bovenzaal van het paleis, die eigenlijk een kapel was, hoe
zich onder zijn eigen voeten een afgrond opende. Als de mens zo diep kon vallen, als hij zijn laatste kreet om
genade van zo diep kon slaken, hoe sterk werd hij dan niet bedreigd? Hoe groot was het risico dan niet dat hij
elk moment in de diepte kon verdwijnen? Een golf van heilige angst, van grondeloze onzekerheid beving
iedereen die daar toen aanwezig was. Men begreep ineens dat als men Gilles zou stenigen, men het risico liep
zichzelf te stenigen in de persoon van iemand die men niet kende, maar die men - men ontdekte het in de
terreur die men bij zichzelf waarnam - wel kon worden, juist omdat het Gilles was en niemand anders.
Men kon niet meer slaan, men had geen oordeel meer, men was niet meer in staat te straffen, men kon alleen
nog maar huilen om zichzelf.
Want het is een oude wet dat mensen alleen om zichzelf huilen. Men huilt bij een tragedie, omdat men weet
dat men zelf in conflict verkeert, ten prooi is aan een tragisch debat, dat eindigen kan in bloed. (...)
En de Middeleeuwers hadden een patent op tranen. Tegenover de spijtbetuigingen van Gilles, tegenover
zichzelf, hadden zij geen verweer. Ze vergaven hem en huilden.
De herinneringen hieraan vervagen niet en hebben tegelijk een zekere grandeur....
Tot zover: Michel Bataille.
We merken het: Michel Bataille stond erbij en keek ernaar. Zo zag hij met eigen ogen hoe de bisschop zijn
hoofd op Gilles’ schouder legde en demonstratief huichelde hoe hij met hem te doen had.
De kunstenaar in Michel Bataille gaat met behulp van zijn verbeelding verder waar de wetenschapper
gebleven is. Het verhaal wordt zeer kwetsbaar voor subjectiviteit, hoewel het - dat moet gezegd - gebaseerd
blijft op grote feitenkennis. En het blijft ook zeer indringend.
Maar vernietigender dan dat van dr. D.A. Berents kan een oordeel niet zijn:
“In 1966 schreef Michel Bataille zijn ‘Gilles de Rais’, een oppervlakkig boek dat niets nieuws bracht
behalve nieuwe fouten.”
Zo schuift hij een boek van ruim driehonderd pagina’s met één veeg van tafel.
Heel anders is zijn oordeel over de andere Bataille:
“Het jaar daarvoor echter was van de hand van zijn naamgenoot Georges Bataille een zeer belangrijk
werk verschenen, ‘Le procès de Gilles de Rais’. Het bevat een goede8 Franse vertaling van alle
processtukken en een heel goed chronologisch overzicht van het leven van de baron. Het meest
interessante deel is de visie van de schrijver zelf op de oorzaak van de misdaden, die wordt uiteengezet
in een lang en leesbaar essay9.
Berents laat er geen twijfel over bestaan dat hij Michel Bataille niet serieus neemt. Ik sta aan zijn kant. Ik

8
9

En volledig. Pastoor Bossard had in zijn kuise vertaling de seksuele passages nog netjes weggelaten.
Leesbaar?. Het is soms te abstract, hoogdravend, ongeloofwaardig.
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verbeeld me zijn irritatie over de wetenschapper die zich tegelijk gedraagt als een kunstenaar, zonder dit erbij te
vertellen. Toch had ook Berents best kunnen toegeven dat de vertelkunst en fantasie van Michel Bataille op
grondige kennis en leeskunde is gebaseerd, en dat hij de kracht kent van het concrete, het detail. Het
fantaseren mag dan onwetenschappelijk zijn en hem dus onbetrouwbaar maken, hij zet wel de nieuwsgierige
lezer met de neus vooraan op de scène. En die lezer kan het navertellen. (Wat hij met het betoog van hemzelf
veel minder kan, laat staan met het filosofische essay van Georges Bataille.)
(Opvallend is overigens dat de studies van Georges Bataille en Michel Bataille over exact hetzelfde onderwerp
zo kort na elkaar verschenen: resp. in 1965 en 1966. Had Georges het gras niet grondig voor de voeten van
Michel weggemaaid? In zijn hele boek rept Michel Bataille slechts tweemaal over Georges, hij laat dus even
zien dat hij op de hoogte is, maar verspilt er verder geen woord aan. Blijkbaar achtte hij zijn studie na de
verschijning van die van Georges nog even noodzakelijk als daarvoor.)
Bij Berents is overigens te waarderen dat hij niet zoals alle anderen, telkens wanneer hij schrijft over de
afschuwelijke misdaden, over wat Gilles de kinderen aandoet, de behoefte voelt om moreel afstand te nemen
van de misdadiger en hem te pas en te onpas te kwalificeren als een ‘monster’ e.d. Het lijkt alsof de andere
schrijvers vrezen dat ze besmet raken door hun onderwerp of dat hun reputatie ervan te lijden heeft. Ineens is
hun objectiviteit verdwenen. Ik vind die houding hypocriet.
Berents lijkt me pas tevreden met zijn onderwerp als hij Gilles de Rais als psychopaat kan doorgronden. Hij
schoolt zichzelf grondig bij in de psychiatrie (Freud, Fromm e.v.a.) en komt zo tot de constatering dat Gilles,
die bij zijn geboorte niet meer was dan het product van een geschil tussen twee vijandelijke families, als kind
nooit een affectieve relatie heeft kunnen opbouwen met zijn niet werkelijk geïnteresseerde ouders. Gilles bleef
op zichzelf gericht en ontwikkelde zich tot een eenzame narcist. Medegevoel en fatsoensnormen leerde hij
niet. Het geloof was bij Gilles met grote angst verbonden, angst voor de hel in het hiernamaals, dat hem mede
is bijgebracht door de twee priesters, die waren aangesteld om hem als kind te onderrichten.
Hij verliest zijn ouders op de cruciale leeftijd van 11 jaar. Het is zeer goed mogelijk dat Gilles’ seksuele
voorkeur voor kinderen teruggaat op deze periode in zijn leven, waarin problemen zijn blijven liggen die hij
niet verwerkt heeft.
Zijn latere spilzucht is op te vatten als een schreeuw om aandacht.
Tijdens het proces genoot hij van zijn glorieuze rol als bekeerde zondaar.
En dan Claus
Claus is een kunstenaar, die zich grondig in de feiten verdiept. Als kunstenaar heeft hij de vrijheid een andere
slot te bedenken met een andere moraal. Hij heeft de reactionaire feodale ridder Gilles de Rais op het laatste
moment van zijn leven - als ik mag - progressief de weg opgestuurd van de Renaissance, de Verlichting, een
vrij mens van hem gemaakt, die zich niet onderwerpt, die aan niemand meer zijn ziel verkoopt, die zichzelf
verlost, bevrijdt.
Om dat aannemelijk te maken, en om van een treurige, weerzinwekkende geschiedenis een hoopvolle te
maken, om er een tragedie van te maken die een louterende werking heeft, moest Claus Gilles intelligenter
maken dan hij waarschijnlijk was, moest hij de historische werkelijkheid waarop hij zich baseerde, en die hij
vrijwel intact hield, verlengen met een bevrijdende fictie, een omslag, die hij om consistent te zijn moest
voorbereiden in de vorm van de gedachtestem.
Waar Claus het oog op heeft, en wat door geen van de drie historici duidelijk geformuleerd wordt, zou ik zó
willen verwoorden: dat Gilles door een uitzinnig verlangen naar geblokkeerde liefde tot het laffe misbruik van
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de kinderen gedreven wordt. Dit is wat Claus uitwerkt, en wat zijn monoloog tragiek geeft. Bij de historici
blijft Gilles de Rais uiteindelijk een mislukt en verwerpelijk figuur, bij Claus wordt hij een tragische figuur, in
wie het verlangen naar liefde zich geen weg weet, omdat hij geen voorbeelden heeft, en omdat hij elk
vermogen tot overgave mist en daardoor eenzaam is. Tegelijk komt hij in Claus’ monoloog nooit dichter bij
de liefde dan juist bij de kinderen.
Dit is wat de griffiers in 1440 niet konden raden en ook niet wilden raden, want het enige doel dat zij met hun
documenten hadden was de getuigenis vast te leggen van die hoge en machtige misdadiger, die op de knieën
ging en bekende, en zich op het laatste moment ‘spontaan’ bekeerde.
Het ging het kerkelijk hof, met de bisschop aan het hoofd, erom sire de Rais eindelijk te laten zien wie de baas
was, en tot hun stomme verbazing merkten zij dat de volkomen onberekenbare en eigengereide baron begon
mee te werken, dat hij hun ambassadeur werd, hun ambassadeur bij het volk van Nantes, de laffe ambassadeur,
de narcist, die het volk, waaronder de ouders, tot in detail durfde te vertellen wat hij met de kinderen had
uitgespookt, zonder ook maar een moment acht te slaan op het verdriet dat hij hen daarmee aandeed, alleen
maar met zichzelf bezig, met zijn eigen verdomde ziel.
En het kerkelijk hof was ook alleen maar met zichzelf bezig, met haar eigen verdomde triomf.
En zoals gezegd naar de ouders werd niet meer geluisterd. Hun verdriet bestond niet meer. Het bestond voor
die ouders zelf niet meer.
Berents en Georges Bataille gedragen zich als wetenschapper. Michel Bataille is wetenschapper en kunstenaar
tegelijk, die naar believen omschakelt, Claus is een kunstenaar, die nergens aan de feiten tornt, maar die wel
een Gilles opbouwt met een innerlijke gespletenheid, die in de bekende feiten ontbreekt. Mijn stelling is dat
de gefictionaliseerde nachtzijde van Gilles door Claus psychologisch aanvaardbaar moet zijn, moet “kloppen”
met de dagzijde, juist omdat deze historisch juist is. Hier blijkt het grote verschil in kunstenaarschap tussen
Michel Bataille en Claus. Michel Bataille, hoe fantasievol en belezen hij ook is, blijft een prozaverteller, bij
Claus is het de poëzie van de briljante en gedurfde inval, die fascineert.
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Georges Bataille, Le procès de Gilles de Rais, 1965. Société nouvelle des Éditions Pauvert.
Het oorspronkelijke verslag van het proces van Gilles de Rais is hier in het Frans vertaald en in ongekuiste
versie te lezen. Hij laat het verslag voorafgaan door een uitgebreide bespiegeling en een levensbeschrijving.
Michel Bataille, Gilles de Rais, 1967. Éditions planète.
Hij beschrijft het leven van Gilles op grond van hetzelfde verslag, maar als een verhalend historicus.
Michel Bataille is schrijver van o.a. historische romans. Wat hij niet weet verzint hij, maar wel op grond van
de feiten, en met een grondige kennis van de tijd.
Er is ook een zeer goede studie in het Nederlands:
Dr. D.A.. Berents, Gilles de Rais. De moordenaar en de mythe. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage 1982.
Berents zit op de lijn van Georges Bataille. Hij probeert zo objectief mogelijk te zijn, maar is zich bewust dat
het slechts een benadering is van een ideaal.
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II

De tijd waarin Gilles de Rais geboren wordt (Berents, G. Bataille, M. Bataille)

In de twee volgende hoofdstukken, die de tijd beschrijven waarin Gilles de Rais leefde, respectievelijk zijn
leven zelf, laat ik uitsluitend de eerder genoemde historici aan het woord. Ik ben slechts aandachtig luisteraar
en vertaler.

Alleen de raven bewonen vandaag nog de opengebroken toren van kasteel
Champtocé-sur-Loire, waar Gilles geboren werd in het begin van de 15de eeuw.
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1

D.A. Berents

Frankrijk verkeerde aan het begin van de vijftiende eeuw in een situatie van wetteloosheid die in hoge mate
werd bepaald door de gevolgen van De honderdjarige oorlog.
De eeuwenlange strijd tussen de Franse koning en zijn leenman, de koning van Engeland, was in de
veertiende eeuw uitgegroeid tot een lange reeks grote en kleine oorlogen die wij de honderdjarige oorlog
noemen. De onderlinge verwantschap van de beide koningshuizen en het uitsterven van de familie Capet in
de rechtstreekse lijn maakten het mogelijk dat een lokale oorlog in het noorden van Frankrijk veranderde in
een strijd tussen twee landen. De koning van Engeland eiste niet zonder gronden de Franse troon op.
Daarbij waren de Fransen zelf onderling verdeeld doordat er twee partijen om de macht streden tijdens het
bewind van de krankzinnige koning Karel VI. Het waren de Bourguignons onder de leiding van de hertog van
Bourgondië en de Armagnacs waarin de familie van Orleans de leiding had. De hertogen van Bourgondië
vormden een jongere tak van het Franse koningshuis en hadden in het noorden een belangrijke concentratie
van gebieden en macht verzameld, maar zij waren nog niet van plan om een zelfstandig rijk, los van Frankrijk
te stichten. De Armagnacs kregen de steun van de Franse kroonprins, de dauphin. De machtsstrijd tussen
beide partijen maakte het land moeilijk bestuurbaar en slecht verdedigbaar. Met grote verbitterdheid werd de
strijd gevoerd en na herhaalde gewelddaden kon men spreken van een vete. Beide partijhoofden kwamen
door moord om het leven: in 1407 werd Louis van Orléans vermoord en in 1419 werd Jan zonder Vrees,
hertog van Bourgondië op de brug van Montereau gedood door handlangers van kroonprins Charles en in
zijn aanwezigheid.
Georges Bataille.: De partijen waren aan het onderhandelen in de hoop een einde te kunnen maken
aan de burgeroorlog en een pact te kunnen sluiten tegen de Engelsen. Het is zeker dat Jan zonder
Vrees dubbel spel gespeeld heeft, hetgeen aanleiding werd tot de moord, die de partijen voor lange tijd
met een diepe haat zou scheiden.
Deze laatste moord had tot gevolg dat de nieuwe hertog van Bourgondië, Philips de Goede, in de oorlog
partij koos tegen de dauphin en vóór de Engelsen. Hij moest dat wel doen omdat de eer van hem verlangde
dat hij alles in het werk zou stellen om zijn vader te wreken. Door deze keuze werd de Engelse partij zo sterk
dat deze in 1420 aan de zwakke koning het verdrag van Troyes kon opleggen. Het was een bijzonder
vernederende overeenkomst: Karel VI gaf zijn dochter Catharina ten huwelijk aan Hendrik V van Engeland,
die ook als erfgenaam van het Franse koninkrijk werd erkend. De kroon zou op deze manier in Engelse
handen komen.
Het verdrag hield ook in dat werd vastgelegd dat de dauphin Karel VII een onwettig kind van de koningin
was. Deze, Isabella van Beieren, protesteerde daar niet tegen en men zegt dat de jonge Karel altijd in het
onzekere bleef over de vraag of hij wel wettig was. Toch kan men het ook als een louter politieke zaak zien:
voor de opvolging van Hendrik V als koning van Frankrijk moesten eerst de aanspraken van de dauphin
ontkracht worden en dat kon het beste worden bewerkstelligd door de wettigheid van zijn geboorte te
ontkennen. Bovendien was het natuurlijk een verfijnde wraakneming van de hertog van Bourgondië, die op
deze manier de verantwoordelijke figuur achter de moordenaars van zijn vader iets aandeed wat bijna even erg
leek als de dood.
Toen twee jaar later beide vorsten overleden waren, had de één jaar oude Hendrik VI van Engeland dus enige
aanspraak op de Franse troon. De dauphin Karel VII echter zette zwakjes de strijd voort vanuit Bourges ten
zuiden van de Loire en liet zich koning noemen. Het Engelse bestuur in Frankrijk, dat onder de leiding stond
van de bekwame hertog van Bedford, was goed georganiseerd, maar het was tegelijk erg kwetsbaar. Het rijk
van Karel VII besloeg het zuiden van Frankrijk en het had belangrijke economische reserves, maar een slecht
beheer daarvan veroorzaakte een nijpend geldgebrek. De machtsstrijd aan het hof en het zwakke karakter van
de vorst belemmerden de oorlogsinspanning nog verder. Bovendien was er natuurlijk nog de hertog van
Bourgondië die zich zeer onafhankelijk had gemaakt, terwijl de hertog van Bretagne aarzelde, bij welke partij

pag. 15
hij zich zou aansluiten.
Door diverse schrijvers is aangetoond dat er al in de veertiende en in de vijftiende eeuw een nieuwe
ontwikkeling was van territoriaal-vorstelijke onafhankelijkheid, los van de koning en ten koste van diens
macht. Mijns inziens heeft vooral de oorlog dit mogelijk gemaakt: doordat niemand een volledige controle
over Frankrijk had, konden de hertogen zich steeds zelfstandiger opstellen. De
honderdjarige oorlog is onder meer te beschouwen als een territoriale machtsstrijd tussen deze vorsten en de
koning.
In de partijtwisten in Frankrijk en ook binnen hun eigen gebied waren de hertogen echter evenzeer
afhankelijk van hun leenmannen als de koning afhankelijk was van de hertogen. Deze edelen hadden in de
verwarde oorlogstijd een vrijheid van handelen die de grootste wetteloosheid ten gevolge kon hebben. De
adel maakte gebruik van zijn positie als geprivilegieerde klasse en vooral van zijn macht als grootgrondbezitter
en als militaire kaste om zich zo veel mogelijk te verrijken. Deze mogelijkheden werden niet alleen tegen de
bijna rechteloze boeren aangewend maar ook tegen de andere edelen, zodat kleine oorlogen en vetes tussen
adellijke huizen een bekend verschijnsel waren. Verovering van andermans kastelen was een normale zaak. De
prijsstijgingen in de veertiende en de vijftiende eeuw betekenden een versterking van deze ontwikkeling: men
deed moeite om zijn rijkdom op peil te houden ten koste van anderen.
2

Michel Bataille

Een gewelddadig karakter als dat van Gilles is van alle tijden, maar wordt toch ook zeer sterk bepaald door de
tijd waarin hij leefde. Want een leven als dat van Gilles zou in geen enkele andere tijd mogelijk zijn geweest.
Wie vandaag de dag zou doen wat hij deed, zou binnen acht dagen gearresteerd worden. Hij zou twee of drie
slachtoffers gemaakt hebben, terwijl Gilles maar doorging tot het er over de honderd waren.
Om zijn leven te begrijpen moeten we dus beginnen om het te plaatsen in zijn historische, geografische en
sociale context.
Het klimaat van het dagelijkse leven in Frankrijk in de dageraad van de 15de eeuw is samen te vatten met één
woord, en dat is: ‘Oorlog’. En deze oorlog is endemisch10. Hij is er elke dag. Niemand heeft in die tijd ooit iets
anders gekend. Dat is voor ons nauwelijks te begrijpen. Moderne oorlogen mogen gruwelijker zijn dan ooit,
maar de doden vallen bij wijze van spreken in één moment. Natuurlijk leek er geen eind te komen aan de
nachtelijke bombardementen tijdens de Eerste Wereldoorlog en duurden de maanden aan het front evenzo
vele jaren, maar toch kwam de dag dat alles voorbij was. En terwijl de mensen dachten dat ze nooit meer van
die hel verlost zouden worden, kwam toch de 11de november 1918, de dag waarop het vuur gestaakt werd.
En achteraf beschouwd had de oorlog alles bij elkaar vier jaar en een paar maanden geduurd. Zij was een
beproeving geweest, maar zij had niet het lot van een heel leven bepaald. Men was misschien voor altijd
getekend, maar men hervond het dagelijkse leven, zonder voortdurend gevaar, teleurstellend ongetwijfeld,
maar min of meer gelijk aan wat het ook de vier jaar daarvóór geweest was.
Bij de aanvang van de 15de eeuw kon men niet in vrede gaan slapen: de vrede bestond niet. Men leefde niet
alleen in een toestand van oorlog, men had ook nooit anders gekend. De gruwel die men om zich heen zag,
kende men vanaf de jeugd, vanaf de geboorte.
Oh, deze oorlog bracht geen formidabele veldslagen met zich mee, zoals de ‘moderne’ oorlogen, in open
terrein, met lijken in de vlakten zover het oog kan zien. Maar zij doodt niet minder, in het klein, van dag tot
dag, zonder ophouden, zonder iemand te sparen.
10

De zgn. Honderdjarige Oorlog duurde in feite korter of langer, naar gelang je het bekijkt. Korter,
als je rekening houdt met de wapenstilstanden die soms meer dan tien jaar duurden. Langer als je deze oorlog
beschouwt als de ‘hete’ periode in het lange conflict, waarin sinds het midden van de 12de eeuw de Franse en
de Engelse koning tegenover elkaar stonden, een conflict waarvan de einddatum onmogelijk bepaald kan
worden.
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In 1914 kon een soldaat met verlof terugkeren naar Parijs, zijn burgerkleren aantrekken, zijn vrouw in de
armen sluiten, zijn werk weer oppakken.
In 1400 was de ‘routier’11 die terugkeerde naar zijn dorp, en daar twijfelde niemand aan, gedeserteerd, of tot
banditisme vervallen. Heel vaak trof hij bij terugkeer zijn stulp in brand gestoken, zijn vrouw verkracht, zijn
kinderen opgehangen aan de boom op het erf. Zijn kameraden waren ‘langs geweest’.
En zelf was hij op andere plaatsen op dezelfde manier tekeer gegaan.
De oorlog is als een epidemie. Hij overspoelt alles, als de zee. Als een oceaan zet zij al het laaggelegen land
onder water en alleen eilanden steken er boven uit. Deze eilanden zijn de kastelen, de versterkte steden, die
gewapende mannen in dienst hebben en om te overleven hun eigen geweld stellen tegenover het aankomend
geweld. Tussen de eilanden strekt zich de doodsheid van de zee uit, de in brand gestoken woestijn. Dit geldt
voor het totale machtsgebied van de Engelsen, de Fransen en de Bourgondiërs samen, d.w.z. tweederde van
het huidige Frankrijk, de zgn. ‘rijke’ landen, alles wat ligt ten noorden van de Loire, van Bretagne tot
Lotharingen. Er is in deze uitgestrekte vlakten, van Brest tot Straatsburg, van de Atlantische Zee tot aan de
Rijn, geen boerderij meer intact, geen schuur meer die niet is afgebrand. In alle dorpen heerst de angst en de
stilte, hele muren zijn zwartgeblakerd, van de draagbalken zijn alleen nog stompen over, de beerputten zitten
vol modder en troep, tussen het gebroken akkertuig drijven lijken, min of meer vergaan tot skelet.
Het lijden is universeel en niet alleen het voorrecht van de ‘militairen’. Ook de burger bloedt.
En wat alles zo verschrikkelijk maakt, de wanorde zo onherstelbaar, is dat de plaats van de oorlog niet
duidelijk is. Er is geen veld, geen leger en volk ter linker-, en geen veld, geen volk en leger ter rechterzijde.
Overál zijn troepenbewegingen, en de commandocentra liggen ver weg van de gevechtshandelingen: de
Engelsen krijgen hun opdrachten vanuit Londen, de Fransen klampen zich vast aan het Franse hof ten zuiden
van de Loire. Maar de koning van Frankrijk is krankzinnig en sinds het Verdrag van Troyes is de koning van
Engeland zijn erfgenaam12 en deze gedraagt zich op het grondgebied van zijn tegenstander alvast als op land
dat hij zelf heeft veroverd. En dan bestrijden Fransen en Engelsen elkaar ook nog eens vaak met behulp van
tussengeschoven vazallen. Deze marchanderen met hun hulp, en sluiten zich nu eens bij het ene kamp dan
weer bij het andere aan, zodat het onmogelijk is van dag tot dag bij te houden hoe de kaarten geschut zijn, en
wie met wie is.
In 1400 komt bij de morele verwarring in Frankrijk ook de politieke verwarring. De Middeleeuwen lopen ten
einde en de twee grote teugels die de zeden in banen hadden geleid - de vroomheid en het respect voor de
gebruiken - begeven het de een na de ander. Het feodale paternalisme ontwikkelt zich in de richting van het
kapitalisme van de Renaissance. Opeenvolgende huwelijken om het geld ketenen grote families aan elkaar en
maken het fortuin van de hoge heren steeds groter. De bezittingen van de baron de Rais strekken zich zover

11

De routier was een beroepssoldaat, die lid was van een bende, en die enkel van de oorlog leefde, de
oorlog die hem soldij en buit verschafte. Wapenstilstanden beroofden hem van zijn middelen van bestaan en
omdat hij zelden van werk veranderde, zette hij met zijn kameraden de oorlog gewoon op eigen rekening
voort. Bendes plunderende huursoldaten, die regelmatig de provincie op stelten zetten, zijn in de 14de en
15de eeuw een endemisch kwaad, dat de oorlog van zijn wreedste kant laat zien. Na elke vrede probeert men
het land van hen te ontdoen door hen een gebied buiten de grenzen van het koninkrijk aan te wijzen: in
Spanje, in de Elzas en Zwitserland.
12
Artikel 6 van het verdrag van Troyes zegt: “Eveneens is overeengekomen dat onmiddellijk na ons
overlijden (dat van de Franse koning Charles VI) en van die tijd af de kroon en het koninkrijk van Frankrijk,
met alle rechten en toebehoren, voor altijd in handen zullen zijn en blijven van onze zoon Henry (Henry V
van Engeland) en zijn erfgenamen.”
En artikel 24 voorziet in de eeuwigdurende vereniging van de beide kronen van Frankrijk en Engeland.
Wat de echtheid van de zoon van Charles VI betreft: deze wordt in het verdrag gekwalificeerd als
‘zogenaamde dauphin’ en onterft vanwege zijn “enorme misdaden en delicten”.
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uit dat hij zijn onderdanen niet meer kent. Hij heeft er geen tijd meer voor, geen mogelijkheid en ook geen
zin. Hij reist van zijn ene kasteel naar de andere, doorkruist hele provincies, wanneer hij niet aan het hof
verblijft of in de stad, en vindt het wel goed als zijn horige onderdanen hem kennen via zijn administrateurs
die de belasting komen innen, of bij gelegenheid van de jacht, als hij met zijn gezelschap als een gek over hun
akkers galoppeert en veel schade aanricht.
In de huidige tijd, nu de centrale macht sterk is en de politie goed uitgerust, zouden de excessen van Gilles de
Rais onmogelijk hebben kunnen gebeuren, en al evenmin in de hoge Middeleeuwen, twee eeuwen terug, toen
iedereen iedereen kende.
Het land wordt niet meer geleid. In 1392 heeft Charles VI onverwacht een aanval van krankzinnigheid in het
woud bij Le Mans. Sinds die tijd ligt de macht open voor elke grijpgrage vinger.
Dan, in 1415 valt de zwarte dag van Azincourt. Opnieuw - vroeger was er al Crécy geweest - ging de adel in
de aanval tegen de Engelsen zonder plan en zonder hersens. Bij de Engelsen heeft het voetvolk een sterke
haag gevormd bestaande uit gepunte palen, die zij vlak vóór de linie in de grond heeft gezet. De Franse
ridders, met pluimen op de helm en een sierdek over hun paarden, storten zich stompzinnig in de val, waarbij
hun paarden in volle galop de buik openhalen aan de versperringen. Uit het zadel gelicht kunnen zij niet snel
genoeg op de been komen vanwege het gewicht van hun bewapening. De Engelse boogschutters bedelven
hen onder een wolk van pijlen. Zij liggen machteloos op de grond en worden vervolgens de een na de ander
doodgestoken.
Henri V omsingelt drieduizend overlevenden, maar het lukt hem niet om hun weerstand te breken. Om hen
de wapens te doen neerleggen belooft hij hen dat hij zich aan de codes van de oorlog zal houden en hen zal
sparen, mits zij zich overgeven. De Fransen vertrouwen hem op zijn woord en staken hun actie. Henri V laat
hen ontwapenen en, wanneer ze weerloos zijn, geeft hij opdracht ze allemaal de keel door te snijden.
Jaren gaan in chaos voorbij. Charles VI is pas 26 jaar oud, als hij krankzinnig wordt, en geen haast maakt om
te sterven. Zijn vrouw, koningin Isabeau de Bavière, neemt zijn plaats op de troon in, hetgeen haar de tijd
geeft om een losgeslagen leven te leiden en met haar dames te rivaliseren in de jacht op minnaars.
De 29ste mei 1418 vallen de Bourguignons, bondgenoten van de Engelsen, Parijs binnen, en slachten de
Armagnacs af, die trouw waren gebleven aan de Franse zaak. De provoost van Parijs, Tanneguy du Châtel,
moet de kleine dauphin, de toekomstige Charles VII, hals over kop, verborgen in zijn mantel, meenemen om
hem aan de slachting te onttrekken.
Men ziet hoe klein de kans was dat deze dauphin ooit op een dag aan de macht zou komen, en van hoeverre
hij gekomen was, toen hij later dan eindelijk op de troon zat. Koningin Isabeau ondermijnde ook nog eens
zijn zaak, en zijn zelfvertrouwen, door vierkant voor getuigen te verklaren dat het goed mogelijk was dat hij
niet de zoon van Charles VI was. Dat was een buitengewoon onbetamelijke suggestie, waarmee Isabeau ook
haar eigen waardigheid in diskrediet bracht. Maar bij de toekomstige Charles VII bracht de opmerking van
zijn moeder zijn hele bestaan en functioneren aan het wankelen. Zijn koninklijk bloed was de reden van zijn
bestaan, de basis waarop zijn koningschap steunde. Als zijn bloed niet koninklijk was, was hij niets.
In dit wankel evenwicht gaan jaren voorbij waarin hij omringd is door een klein groepje getrouwen. Men weet
eigenlijk niet precies wat men hoopt.
In 1420 laat Isabeau de Bavière de arme Charles VI - die zich niet meer wast en in een hok leeft, waarin zijn
voedsel naar binnen geworpen wordt - het beschamende verdrag van Troyes tekenen. De ongelukkige wijst
daarin de heersende koning van Engeland, de meedogenloze Henri V, aan als zijn wettige erfgenaam, en de
arme dauphin wordt ditmaal ook nog zwart op wit van dit recht beroofd.
De aanspraak van de dauphin lijkt definitief van de baan, wanneer het lot hem eindelijk onverwacht toch
gunstig gezind is. Zijn Engelse rivaal, Henri V, wordt ziek en staat op het punt te sterven aan het “SintAntoniusvuur” (vergiftiging door Moederkoorn). Op zijn doodsbed wijst hij zijn broer Bedford, de
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toekomstige tegenstander van Jeanne d’Arc, aan als regent van Frankrijk (zij zal hem “Bête-Fort” noemen),
benoemt hem als voogd over zijn zoon, de toekomstige Henri VI, die slechts tien maanden oud is. Dan sterft
hij, slechts 35 jaar oud.
Zijn trouwe bondgenoot, de hertog van Bourgondië, heeft al zijn biezen gepakt en is teruggekeerd naar Dijon.
Daar houdt hij de ontwikkelingen in de gaten en korte tijd later komt hij tot de slotsom dat een alliantie met
de Engelsen weerstand oproept bij de notabelen van zijn eigen stad, die om een of andere reden geweigerd
hebben het verdrag van Troyes te ratificeren. In elk geval staat hij door de dood van zijn weldoener voorlopig
buitenspel.
Charles VII, of liever de dauphin, ruikt zijn
kans, wanneer hij helaas nog geen twee maanden
later op zijn beurt aan de dood ontsnapt. Hij zit
de vergadering van notabelen voor in Rochelle
om het verzet tegen de Engelsen aan te
moedigen, wanneer plotseling de vloer van de
zaal het begeeft. De ramp is verschrikkelijk.
Doden en stervenden worden door het gat
verzwolgen. Een enorme stofwolk waait
omhoog. De dauphin blijft op miraculeuze wijze
ongedeerd doordat hij terechtkomt op een stuk
balk boven de afgrond. Het gerucht verspreidde
zich dat timmerlui het ongeluk hadden uitgelokt
in opdracht van Isabeau de Bavière, zijn eigen
moeder, die het op haar zoon gemunt had, en het
is niet eens onwaarschijnlijk.
Deze opeenvolging van beproevingen brengt zijn
koelbloedigheid aan het wankelen. Hij is bang
voor de nacht, hij wordt achtervolgd door
wanen, hij weigert een brug over te steken
zonder eerst van zijn paard te komen, hij voelt de
vloer van elk vertrek eerst met de voet vóór hij
binnengaat. Maar omdat hij tegelijk trots is en
zich vernederd voelt dat jan en alleman getuige is
van het armetierig vertoon van zijn angsten,
vlucht hij voor elk gezelschap, sluit zich op wanneer hij maar kan, verdraagt slechts vertrouwelingen om zich
heen en schuwt elk nieuw gezicht. Vreemde opleiding tot het vak van koning. Bij de minste verrassing begint
hij te stotteren. Van 1422 tot 1429 zwerft hij met een klein gezelschap van het ene kasteel aan de Loire naar
het andere, en wisselt elk moment van verblijf om onzichtbare valstrikken te ontlopen, die ditmaal ontsproten
zijn aan zijn verbeelding. Zodra de bagage is uitgepakt en de ambtenaren van de centrale macht het werk op
een andere plek hebben hervat, geeft de dauphin het sein tot opbreken naar een plek verderop.
De Engelsen bezetten het hele noorden van Frankrijk en voeren oorlog in de grensgewesten. Voordat hij
stierf had Henry V hen nog bezworen om als de oorlogskansen zouden keren in elk geval Normandië vast te
houden, hun uitverkoren leengoed, waar hun grote voorvaderen geboren waren, de Normandiërs die
Engeland hadden veroverd. Maar voor het moment is er geen enkele reden voor hen om zo’n somber
vooruitzicht onder ogen te zien. In tegendeel, de zaken staan er goed voor. Bedford, namens hen Regent van
Frankrijk, is aan de winnende hand en bezet de ene stad na de andere. Zo slaat hij in 1429 het beleg voor
Orléans, maar deze keer stuit hij op iets onverwachts. Dit zal voor hem de drempel worden, bekend bij elke
strateeg, de drempel die je niet moet overgaan of het wordt je nederlaag. Al te lang hebben de Engelsen hun
kansen benut, nu zien zij hoe het Franse leger zich heeft hersteld onder het commando van Jeanne d’Arc en
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Gilles de Rais13, en zij worden verslagen.
Maar voor het moment is het nog niet zover. De Engelsen zijn aan zet en Charles VII moet achteruit. Ook hij
heeft, net als de Engelsen, aan het ergste scenario gedacht, en zijn laatste toevlucht berekend: als alles fout
loopt trekt hij zich terug in Aragon óf in de Provence.
Maar zoals al eerder gezegd, de kaart van de oorlog laat niet alleen maar een simpel heen en weer schuivende
beweging zien, zij is complexer: in de provincies die bezet zijn door de een, bevinden zich enclaves onder de
soevereiniteit van de ander. Zo is Lotharingen Engels, maar in Lotharingen erkent Vaucouleurs alleen de
soevereiniteit van de dauphin; Vaucouleurs, waar Jeanne d’Arc Baudricourt zal ontmoeten....
In het oosten, in de hoofdstad Dijon, is de rijke en machtige hertog van Bourgondië, Philips de Goede in
principe bondgenoot van de Engelsen, al moet hij dat, zoals we hebben gezien, in het openbaar niet al te luid
verkondigen.
In het westen, in de hoofdstad Nantes, maar ook afwisselend verblijvend in verschillende kastelen, in Josselin
bij voorbeeld, zetelt de hertog van Bretagne, Jean de Montfort. Zijn spel is cynischer en gevarieerder dan
dat van de hertog van Bourgondië, want hij is de naaste buur van de dauphin Charles, en alleen door de Loire
van hem gescheiden. In principe is Jean de Montfort de vazal van deze dauphin Charles. Hij heeft hem
leenhulde gebracht. Maar om zo nodig een vrijheid van handelen te waarborgen, heeft hij slechts toegestemd
in de eenvoudige, niet in de onvoorwaardelijke leenhulde van de vazal14. Vanuit deze opzettelijk enigszins
vage rechtspositie handelt hij naargelang zijn belangen het meest gediend zijn. Als de omstandigheden een
beleefdheid naar de Engelsen vragen, zoekt hij toenadering tot Bedford; als er financieel voordeel valt te
behalen, haalt hij de banden aan met Charles.
Georges Bataille: Het verdrag van Troyes, dat Henry V erfgenaam maakt van Charles VI, wordt door
Jean V de Montfort erkent, maar na de dood van Charles VI verandert hij meerdere keren van kamp:
deze wispelturige persoon, die nooit zijn woord houdt, verklaart zich de ene dag voor de Engelse
kroon, de volgende voor de partij van de dauphin.
Iets later maakt Gilles de Rais zijn eerste veldtocht mee in een privé-oorlog die te danken is aan de
machinaties van de hertog. Ondanks zijn verplichting weigert de hertog onverwacht troepen te leveren aan de
dauphin Charles, die uit wraak zijn steun geeft aan de familie de Penthièvre, die ook al heel lang aanspraken
maakt op het hertogdom. Burleske en bloedige verwikkelingen zijn het gevolg.
Dit zijn de vreemde, primitieve, complexe gegevens van de Franse politiek op het moment dat Gilles zijn
loopbaan begint. Twee grote invloedssferen zijn er: de Franse en de Engelse. Een zee van lijden en ruïnes.
Eilanden: de steden en de grote feodale machten die zich verkopen aan wie het meeste biedt. Dagelijkse
dreiging: rondzwervende ‘routiers’, die naar de gelegenheid zich voordoet en naargelang hun soldij is
uitbetaald of niet, reguliere soldaten worden, geschaard achter een banier, of bandieten die voor eigen
rekening de bossen uitkammen. In beide gevallen hangen zij iedereen die hen in de weg loopt in de boom.
In zijn kastelen aan de Loire moddert de dauphin Charles wat aan en oefent een beetje krakkemikkig zijn vak
van koning uit. Maar hij heeft zich niet gemeld voor de plechtige kroning in Reims, ten eerste omdat het niet
kan, want de stad is in handen van de Engelsen, en vervolgens omdat hij het lot niet durft te tarten. Toch
heeft het lot hem zelf een beslissend teken aan de hand gedaan door de gelukkige opeenvolging van drie
beslissende gebeurtenissen:

13

Dit is te kort door de bocht. Dit is chauvinisme. (Ad Beukering).
Tijdens de ceremonie van de leenhulde erkende een heer de vazal te zijn van een andere heer en
ontving van hem het beheer van een domein. De vazal die het beheer kreeg over meerdere domeinen had dus
meerdere heren en was aan elk van hen leenhulde verschuldigd: in geval van een conflict tussen twee van zijn
leenheren koos de vazal geen partij. Daarom bedacht men het correctief van de verplichte leenhulde, waarbij
één van de twee leenheren geprivilegieerd werd, doordat de vazal gehouden was hém als eerste te dienen, zo
nodig ten koste van een of meer anderen. De koning van Frankrijk eiste de onvoorwaardelijke leenhulde van
zijn vazallen.
14

pag. 20
Op 31 augustus 1422 sterft zijn vijand koning Henry V, de erfgenaam van zijn eigen troon.
Op 10 oktober 1422 ontsnapt hij bij het instorten van de vloer in La Rochelle.
En op 21 oktober 1422 maakt de arme, krankzinnige Charles VI plaats voor hem, door zijn verdwaalde geest
aan God te geven.
Deze trits van gebeurtenissen is een wonder van toeval. Als één van de drie niet had plaatsgevonden, was
Frankrijk Engels geworden15. Als de volgorde omgekeerd was geweest, was hetzelfde gebeurd.
Maar nu het lot deze wending heeft genomen, blijft het toekomst-perspectief voor Charles VII intact, al staat
het er op dit moment nog beroerd met hem voor.
Zo ziet het landschap eruit, in grote lijn, militair en burgerlijk.
En hoe is het klimaat voor het leven van de gewone man, het leven van alledag in dit landschap van geweld?
Wel! Wat verrassend is en eigenlijk toch ook weer niet, dat is dat de mensen het leven niet eens zo slecht
leven. Het persoonlijke geluk slingert zich door de grote drama’s van het land als de ridder tussen de bomen
van het woud.
Dit is dus het decor waartegen het levensavontuur van Gilles zich gaat ontrollen: een land dat al zó lang in
oorlog is dat het lijkt alsof het altijd zo geweest is. ‘s Nachts kleuren de velden rood van de branden, maar
men danst en zingt zodra het onweer geweken is. Men siddert voor de ‘danse macabre’16 en stort zich in het
gebed om vervolgens, daar de bescherming van God misschien toch onzeker is, de kerk te verlaten en vlak
langs de muren lopend om niet op te vallen naar de tovenares te gaan om zich een talisman te verschaffen of
ook een fles levenselixer, dat in de pot aan het koken is, op het houtvuur, terwijl zij beenderen er omheen
heeft geschikt op de manier zoals de kabbala die voorschrijft.

15

Wie weet? Er is wel beweerd dat Frankrijk, wanneer het dichter bevolkt was geweest en meer
ontwikkeld, het gebied van zijn overwinnaar had veroverd. Het nationale sentiment was overigens, hoewel
onzeker, toch voldoende sterk dat Fransman en Engelsman zich bewust waren te behoren tot twee
verschillende volkeren. Het uiteindelijke succes van Charles VII laat zich ongetwijfeld slechts verklaren door
de steun die hij vond bij de bevolking, die de Engelsen over het algemeen zeer vijandig gezind waren.
16
Het thema van de danse macabre heeft een sterke maatschappelijke impact: die van de dood die
alle mensen gelijk maakt en in zijn rondedans net zo goed de machtigen en rijken meesleept (koningen,
bisschoppen, adellijke dames) als het gewone volk. De dood, dat is in de 14de en 15de eeuw niet alleen de
oorlog, maar ook en vooral de pest, die voor het eerst opdook in 1347. Tijdgenoten ontging het niet hoe de
gesel zich niets aantrok van de standen in de maatschappij, in tegendeel, ook goed gevoede mensen waren
niet gevrijwaard van hongersnood en pestepidemieën. Een ander frequent voorkomend thema aan het eind
van de Middeleeuwen was de Apocalyps.
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III

Het leven van Gilles de Rais (Berents, G. Bataille, M. Bataille)
Georges Bataille: Het heilige monster
Gilles de Rais heeft zijn roem te danken aan zijn misdaden, maar zijn geschiedenis heeft een extra, een
meerwaarde door zijn adellijke afkomst, zijn immense bezit, zijn heldendaden en zijn terechtstelling
tegenover een diep verontwaardigde menigte, die desondanks in verlegenheid gebracht werd door
zoveel bekentenissen, tranen, spijtbetuigingen.
Er is voor de menigte, die was toegestroomd bij zijn terechtstelling, niets wat haar gevoel van
sympathie rechtvaardigde. Gilles was een meedogenloze vechtjas, een hoge heer die geen scrupules
kende, geen enkele maat. Er was niets in hem wat in aanmerking kwam voor de uiteindelijke
sympathie van deze menigte. Zijn gewelddadigheid verbaast doordat er geen berekening aan te pas
komt, doordat hij buiten zichzelf is. De razernij van zijn misdaden is omgekeerd evenredig met de
razernij van zijn schuldgevoel, zijn wroeging, zelfverwijt. De menigte reageerde geëmotioneerd op een
uitwas, die evenwel nooit door berekening was geleid. Gilles de Rais is een tragische crimineel: het
principe van de tragedie is de misdaad, en deze misdadiger was het meest tragische personage van
allemaal.
Denk eens aan de kinderoffers, een terreur bijna zonder woorden, die steeds erger werd, en waarover
de ouders niet durfden te spreken. Deze angst hoort bij de feodale wereld, waarover de schaduw ligt
van de kolossale forten, die nu voor de toeristen zijn, maar toen monsterachtige gevangenissen waren.
In die zogenaamde sprookjeskastelen van Blauwbaard woonde in feite Gilles de Rais, een man die
dorstte naar bloed. Zijn misdaden zijn de uiting van een immense verwarring die hem verscheurde en
van het rechte pad afbracht. Uit zijn bekentenis, die door de klerken bij het proces werd
opgeschreven, weten wij dat het in wezen niet de begeerte was die hem dreef. Als hij zich bevredigde
op de buik van zijn slachtoffer, dat aan het sterven was, genoot hij niet zozeer seksueel als wel
doordat hij de dood aan het werk zag. Hij hield van het kijken: hij liet het lichaam opensnijden, de keel
doorsnijden, de ledematen klein snijden, en keek naar het bloed. Maar uiteindelijk ontbrak de
bevrediging.
Gilles waande zich soeverein. Als maarschalk van Frankrijk, na Orléans en de kroning, voerde hij een
hofhouding aan van bijna koninklijke allure. Zijn escorte werd vergezeld door een ‘kerkelijk huis’ met
een soort bisschop, en kinderen van zijn kerkkoor. Gilles had zo’n enorme behoefte om te
imponeren, dat hij zich rücksichtslos ruïneerde. Tot elke prijs wilde hij fascineren, maar kon dat niet
met zijn misdaden, die hij moest verbergen, en die hij daarom zo ostentatief naar voren bracht, op het
laatst toen hij bekende...
De misdaad hoort bij de nacht, maar naarmate zij verborgener is, verlangt zij heftiger naar de zon.
Essentieel voor de misdaad is de theatrale mogelijkheid dat de misdadiger ontmaskerd wordt.
Ontmaskering is ook een genot. Gilles de Rais had gevoel voor theater: bij de bekentenis van zijn
gruweldaden, zijn tranen en zijn wroeging maakte hij het pathetische moment van de executie
voelbaar. De menigte die was gekomen om hem te zien sterven, schijnt versteend te zijn geweest door
zijn wroeging, doordat die hoge heer nederig en onder tranen vergiffenis vroeg aan de ouders van zijn
slachtoffers. Gilles de Rais wilde zijn twee handlangers Henriet en Poitou vóórgaan in de dood: zo
pronkte hij met zijn ophanging en brandstapel ten overstaan van de twee met bloed bespatte
personages, van wie er één zijn minnaar was geweest. Heel lang hadden zij gezien hoe hij zich
wentelde in een gruwel zonder einde, en nu was hij voor hen het ‘heilig monster’, dat hij juist daarvóór
al was geworden voor de menigte.
Tijdens zijn leven kon Gilles de Rais zijn exhibitionisme slechts kwijt bij een klein groepje getuigen,
zijn handlangers: Sillé, Briqueville, Henriet, Poitou... maar bij zijn dood en zijn bekentenissen kreeg
het zijn krampachtige betekenis: daar verscheen hij voor de menigte, verstikt, opgehangen, in de
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vuurzee die door de beul was ontstoken.
Gilles de Rais is in de eerste plaats een tragische held, een Shakespeareaanse held.
In het Memorandum van de Erfgenamen (na zijn dood opgesteld om te bewijzen dat hij op
onverantwoorde wijze het familiebezit had verkwist) staat: “Iedereen wist hoe verkwistend hij was, en
voor geen enkele rede vatbaar, en telkens veranderde hij van plan, en vaak stond hij ‘s morgens heel
vroeg op en ging alleen door de straten, en als je hem dan voorhield dat dat geen pas gaf, antwoordde
hij nog gekker en onzinniger dan normaal”.
Een handlanger hoorde hem ooit zeggen: “dat er geen mens op de wereld was die ooit kon weten wat
hij deed.” Het was dus zijn gesternte die hem zo deed handelen...
Gilles had ongetwijfeld een voorstelling van zichzelf als had hij een andere natuur, een bovennatuur,
en werd hij bijgestaan door God en de Duivel. Hij was slachtoffer van de profane, de werkelijke
wereld, die hem bij zijn geboorte wel had overladen met gunsten, maar dat niet volgehouden had. Hij
was ervan overtuigd dat de duivel hem op aanroep onmiddellijk te hulp zou schieten, te hulp zou
vliegen. Door de misdaad, maar ook door trouwe devotie had hij het gevoel te behoren tot een heilige
wereld, die hem op geen enkele manier haar steun kon weigeren. De duivel zou de ongerechtigheden
die hem waren aangedaan weer goed maken. Maar de toevlucht die hij bij de duivel zocht, zou hem
uiteindelijk ruïneren en overleveren aan de charlatans, die zijn lichtgelovigheid uitbuitten. Zijn tragedie
is die van doctor Faust, maar dan van een kinderlijke Faust. Want voor de duivel was hij doodsbang.
Terwijl deze toch zijn laatste hoop was. Het monster was bedekt met bloed, maar voor de duivel bad
hij, bang, laf.
Rais heeft tot het einde toe gedacht dat hij gered zou worden en ondanks zijn misdaden aan het
hellevuur zou ontsnappen. Hoewel hij de duivel aanriep en van hem het herstel van zijn fortuin
verwachtte, bleef hij ook tot het laatste toe een goed christen en devoot mens. Een paar maanden
voor zijn dood maakte hij nog een gebaar van nederigheid in de kerk van Machecoul, door tussen de
andere mensen, die opzij gingen om hem vóór te laten gaan, te communie te gaan. Dat was in de tijd
dat hem de angst soms naar de keel vloog, en waarop hij wilde stoppen met zijn orgiën. Dan wil hij
ook ver weg gaan, gaan huilen voor het Heilig Graf in Jeruzalem. Het bleef bij een plan.
Deze innerlijke wanorde is niet strijdig met het christendom, dat altijd klaarstaat om de misdaad te
vergeven. Het christendom heeft in zekere zin de misdaad nodig, omdat het de behoefte heeft om te
vergeven. Waarom riep Augustinus anders: “Felix culpa?”
Michel Bataille: 1

In de zwarte toren van Champtocé

Het verhaal van Gilles de Rais draagt het stempel van de westelijk gelegen provincies, waar de avonturen van
zijn grootvader en vader veel weg hebben van een wildwestfilm.
De grootvader, de enige die nog leeft als Gilles geboren wordt, draagt de mooie naam Jean de Craon. Het is
een heel grote Seigneur, wat er simpel gezegd op neerkomt dat hij immens rijk is. Zijn bezittingen liggen
verspreid over meerdere provincies. Hij bezit land en kastelen van Bourgneuf-en-Rais en Louroux-Bottereau
in Bretagne, het voorname herenhuis De la Suze in Nantes en het land met dezelfde naam in Maine, Sénéché
en la Voulte in Poitou, Briollay, Champtocé en Ingrandes in Anjou. Champtocé is een uitgebreid fort die de
Loire beheerst en ook de toegang tot Bretagne vanuit het oosten, en dat geeft Jean de Craon ook een zekere
politieke macht.
Voor de rest heeft deze bejaarde al een reputatie opgebouwd van genadeloosheid en sluwheid.
Hij zal die naam opnieuw eer aandoen in het debat met de jonge Guy de Laval, die de vader van Gilles zal
worden.
Alle hoge baronnen hebben iets van rovers en piraten, maar de meest zekere manier om zich te verrijken
hebben zij toch in het spel met erfenissen en huwelijken.
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Wel, een uitgebreid erfgoed schijnt juist vrij te komen. Het behoort aan de Dame de Rais, Jeanne Chabot,
bijgenaamd Jeanne la Sage, die kinderloos is en alleen en oud op haar uitgestrekte landgoederen woont, die
zeer gunstig gelegen zijn, aangezien zij de heerlijkheden van Machecoul, Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Pornic,
Princay, Vue, het eiland Bouin en andere bevatten, dat wil grofweg zeggen het “pays de Rais”, dat loopt tot
aan de zee ten zuiden van de monding van de Loire, vlak bij Nantes.
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Guy de Laval, de neef van de vermaarde legercommandant De Guesclin, is de eerste die de oude dame
bespeelt en overhaalt om hem, die slechts een achterneef van haar is, haar enige erfgenaam te maken. Guy de
Laval heeft gespeeld met de gedachte in te gaan op de wens van deze achtenswaardige vrouw om haar naam
voortgedragen te zien. En hij, die nog jong is, niet getrouwd en waarschijnlijk met een lang leven vóór zich,
waarin hij ook een gezin kan stichten, doet inderdaad de weinig eerbare concessie om afstand te doen van zijn
vaderlijk erfdeel en de nieuwe naam Guy de Rais aan te nemen. Daarmee staat hij op het punt één van de
grootste heren te worden in de provincie. De titel ‘baron de Rais’ bracht inderdaad de begeerde waardigheid
met zich mee van Deken van de baronnen van Bretagne, en het rijke land van Rais sloot in het geval van de
ambitieuze Guy keurig aan bij de reeds aanzienlijke bezittingen, die de familie de Laval hem nagelaten had. In
dit bemoedigend vooruitzicht van een erfenis neemt hij dus afscheid van de mooie naam Laval, van zijn
onbezonnen lijfspreuk “Quo non ascendam?” - tot welke hoogte zou ik niet kunnen stijgen? - en van zijn
wapenschild. Guy de Laval wordt Guy de Rais en neemt het wapenschild van De Rais aan. Alles gaat goed.
Ongelukkigerwijs gaat juist daardoor alles verkeerd voor Jean de Craon, die ook gerekend had op de erfenis
van dame de Rais, die familie van hem was.
En Guy de Laval heeft te vroeg gejuicht. Jean de Craon neemt contact op met dame de Rais, zegt haar dat ze
zich heeft laten overhalen, maar dat ze zich met dit ongepaste testament gemeen en ondankbaar heeft
gedragen ten opzichte van Pierre de Craon’s weduwe Marguerite de Machecoul, die haar nauwer verwant is,
en die nog steeds in leven is (en die toevallig de moeder van Jean de Craon zelf is.)
Enfin, als het erom gaat de naam de Rais te laten voortbestaan, dan biedt hij, Jean de Craon veruit de beste
garantie daartoe, aangezien hij al twee kinderen heeft, een zoon en een dochter, Amaury en Marie, terwijl nog
maar moet blijken of Guy de Laval, alias de Rais, vader van een gezin zal zijn.
De oude dame, ofwel overtuigd, ofwel snakkend om van hem af te zijn, (George Bataille en Berents: om
redenen die wij niet kennen) annuleert het testament ten gunste van de jonge Guy en maakt ten overstaan van
de notaris een nieuw testament ten gunste van de interessante familie Machecoul-Craon.
Deze slag is voor Jean de Craon.
Guy de Laval is razend vanwege zijn gezichtsverlies, en omdat hij het dekenaat van Bretagne aan zijn neus
voorbij ziet gaan. Zonder aarzelen stapt hij naar de rechter.
De rechters zijn zwaar in verlegenheid, daar zowel de ene als de andere partij met een nogal substantieel
dossier aan komt zetten. De verlegenheid wordt nog groter door het feit dat de families van beide
kemphanen, Laval en Craon, even rijk en machtig zijn en wat doe je als de beide vijanden even gevaarlijk zijn?
Dan wordt de zaak dus op de lange baan geschoven. Moedig maar niet roekeloos, oordelen de rechters dat
het “dringend nodig is af te wachten.” Hun ervaring dicteert hen een redelijk wijze politiek, want inderdaad,
langzamerhand, naarmate de tijd verstrijkt, bedaren de respectievelijke woede-aanvallen van de Laval en
Craon, en komt elk van hen tot de bevinding dat zijn argumenten niet in absolute zin sterker zijn dan die van
de ander, en neigen ze te denken dat “een slechte regeling toch beter is dan een eerlijk proces.” Zo komt Jean
de Craon, de oudste, met een voorstel. Heel eenvoudig: Guy de Laval accepteert dat Jeanne (la Sage) de Rais
testeert ten gunste van Marguerite de Machecoul, die op haar beurt testeert ten gunste van haar zoon Jean de
Craon. Maar deze laatste, in ogenschouw nemend dat zijn eigen zoon Amaury op een dag voorzien zal zijn
van voldoende eigen bezittingen, testeert op zijn beurt per direct en wel zó dat hij het land van Rais doorgeeft
aan zijn dochter Marie en haar ten huwelijk geeft aan Guy de Laval.
Geniaal of niet? Geen debat. Iedereen tevreden. Precies zoals hij wilde komt het pays de Rais terug bij Guy de
Laval, die zich opnieuw Guy de Rais laat noemen en opnieuw Deken van de baronnen van Bretagne in spe
wordt, terwijl de familie de Craon eveneens tevreden is in de persoon van de jonge en maagdelijke Marie, die
gaandeweg het feest ophoudt de Craon te heten en echtgenote wordt van de Rais. De eer is gered. En wat het
allerbelangrijkste is, het heeft geen cent gekost. En iedereen draagt nu de naam de Rais.
Op deze ontroerende manier kwam het huwelijk tussen Gilles’ ouders tot stand.
Zo werd het ongelooflijk grote fortuin gevormd dat op een dag van Gilles zal zijn, vermeerderd met de
erfenis van Jean de Craon, - want Amaury de Craon leeft dan niet meer, omdat hij in 1415 sneuvelt bij
Azincourt - vermeerderd met de bezittingen van de zeer rijke Cathérine de Thouars, met wie hij op een dag
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getrouwd zal zijn als hij zestien is.
Voor dit moment trouwen zijn ouders met veel vertoon op 5 februari 1404.
Wanneer Gilles precies geboren is, weten we niet, wel dat hij afstamt van één van de machtigste en rijkste
families van Frankrijk. De boeren van vier provincies hielden hun ogen op hem gericht.
Gilles is waarschijnlijk eind 1404 geboren. Zijn ouders gingen wonen in Champtocé, het grote fort van de
Craons. Gilles is er geboren, in een toren die men de Tour Noire noemde, als ging het om een voorspelling17.
Guy en Marie bleven er drie jaar wonen. Toen Jeanne la Sage stierf in 1407 gingen zij wonen in haar kasteel in
Machecoul. De verhuizing valt vrijwel samen met de geboorte van Gilles’ broertje René.
Georges Bataille: Erfgenaam van hoge heren
Gilles de Rais is de achter-achter-neef van legercommandant du Guesclin, kleinzoon van Jean de
Craon, zoon van Guy de Laval. De huizen Laval-Montmorency, Craon en Rais waren het rijkst aan
bezittingen en invloed in de feodale maatschappij van die tijd. De individuen uit die huizen kennen wij
slecht, behalve Pierre en Jean de Craon, overgrootvader en grootvader van moederskant van Gilles.
De macht van deze feodale heren was buitengewoon groot, ze lfs in ze ke re zin re lig ie u s . De
macht van de koning is gedeeltelijk bovennatuurlijk, en de macht van de feodale heren
weerspiegelt haar. Deze heren zijn op zoek naar roem en leven in grote weelde, zo niet materieel,
dan toch minstens in het aantal dienaren. Hun leven bestaat uit liefdadigheid, religieuze terreur,
eerzucht, ijdeltuiterij en schofterig eigenbelang. Het kan ook elk moment eindigen in de dood. Deze
heren maken plezier, jagen, voeren oorlog, denken alleen maar aan de vijand, hun rivaal, zij vervelen
zich zelden en werken nooit. En geen van hen kan al te lang de gedachte verdringen aan de grijnzende
duivel, die heerst over het eeuwige hellevuur. Ons leven van vandaag, dat enigszins is gemodelleerd
naar de rede, is een weefsel van tegenstrijdigheden, maar in het begin van de 15de eeuw leefde de
hoge heer in een absolute chaos van berekeningen, gewelddadigheden, goed humeur, bloedige
verwarring, doodsangst en zorgeloosheid....
We hebben al gewezen op het kinderlijke karakter van Gilles. Maar ook zijn archaïsme, zijn
gebondenheid aan een eerdere, primitieve tijd zal op verschillende manieren aan het licht komen.
Eerst en vooral is hij van zijn tijd. Hij is één van die redeloze feodalen met hun egoïstische genoegens,
met hun nietsdoen en chaotische handelwijze, die leven in die logge en luxueuze kastelen met
gewapende mannen tot zijn beschikking, en geminacht worden door de rest van de wereld.
Zijn opvoeding past in elk opzicht bij deze middelmatige en vermaarde mannen. Hij is bedreven in de
gevechtsoefeningen, maar de kunst van het oorlog voeren leerde men op het moment zelf, naast de
mensen met ervaring. De rijkdom van de familie wilde dat Gilles twee priester-leraren kreeg, die hem
leerden lezen en schrijven, misschien dat Gilles ook Latijn leerde spreken, maar dat hij ook een
ontwikkeld man werd, blijkt uit niets. Een paar manuscripten had hij, vooral via erfenis, maar daar
besteedde hij geen wezenlijk deel van zijn leven aan.
Gilles gaat dus onder in de feodale massa van zijn tijd. Maar in één opzicht is hij in verband met zijn
archaïsch karakter tegengesteld aan degene die de zorg voor zijn opvoeding had, namelijk Jean de
Craon.
Marie de Craon en Guy de Laval sterven jong, in 141518. Gilles komt in handen van Craon, op wie hij
lijkt, maar niet altijd.

17
18

Claus, Gilles!: “Ik ben geboren in een zwarte toren.” (pag. 51)
Volgens Georges Bataille sterft Marie de Craon begin 1415, volgens Michel verdwijnt ze uit beeld.
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Michel Bataille: 2

De jeugd van een moordenaar

We hebben geen portret van Gilles de Rais, we weten niet wanneer hij precies geboren is en we weten niets
van zijn jeugd.
Het is goed mogelijk dat de opvoeding van Gilles niets bijzonders inhield, maar simpelweg als alle andere
opvoedingen een contradictie in zichzelf bevatte.
Het is goed mogelijk dat Gilles’ vader, zodra zijn zoon zeven tot acht jaar geworden was, hem af en toe bij
zich riep op zijn kamer om hem te vertellen over zijn grote voorouders, ideale voorbeelden die hij moest zien
te evenaren: Olivier de Clisson19, oorlogsheld en Bertrand du Guesclin, onlangs nog opperbevelhebber van
Frankrijk. Maar terwijl de vader zelfvoldaan voor het kind het beeld opriep van deze grote veldheren, wiens
zielen gezuiverd waren door de risico’s van de oorlog, de beproevingen van de veldtochten en het primitieve
leven in het veld, kon het ‘t kind onmogelijk ontgaan dat de vader tijdens het vertellen van dergelijke
avonturen zelf zichtbaar voor het comfort koos. Met het glas in de hand riep hij het lijden op van hen die er
niet meer waren en met name de dorst die zij tijdens de gevechten moesten doorstaan, doordat de helmen die
zij droegen gesloten waren. In de hoek bij de haard vertelde hij over de kou die de soldaten hadden doorstaan.
Hij verheerlijkte de oorlog in zijn gemoltoneerde kamerjas en niet in een harnas.
Het kan goed zijn dat de jonge Gilles zijn vader begon te wantrouwen door de tegenstelling van het heroïsme
en nobele belangeloosheid van Du Guesclin en De Clisson met de betekenis die geld en fortuin en huwelijk
voor zijn vader gekregen had.
Het is goed mogelijk dat Guy de Rais geen verkeerd woord over zijn vrouw wilde horen, maar wel achter de
meisjes aanzat. Waarom niet, in een tijd waarin er teveel vlees gegeten en teveel wijn gedronken werd, door de
rijken wel te verstaan, en waarin de zeden zó tolerant geworden waren dat vaak de maîtresse van de pastoor
het huishouden dreef?
Het kan goed zijn dat zijn moeder niet over vaderlandsliefde sprak met hem, maar over vroomheid. Terwijl ze
tien keer zo vaak voor de spiegel stond dan in de huiskapel. Dat ze zich haastte om haar gasten te ontvangen,
maar haar zoon zonder aandacht kuste. Dat ze hem van zich afduwde, omdat hij haar schmink in de war
bracht, en hem ondertussen haar liefste lieveling noemde. Dat zij hem de raad gaf om zich altijd discreet en
terughoudend te gedragen, terwijl zij zich onder zijn ogen door haar kameniersters in jurken liet hullen
waarvan het buitensporige decolleté niets discreets of terughoudends had.
Dat men het kind tenslotte naar bed stuurde. En dat het, alleen in zijn kamer, over het plafond de lichten en
schaduwen zag strijken van de toortsen van de knechten die heen en weer liepen en de echo hoorde van het
zware lachen van de gasten (en er bovenuit het kirrende lachje van zijn moeder) en dat Gilles alle tijd en
gelegenheid had om de leugens voor de geest te halen en ze ook te beschouwen als leugens.
Misschien dat een of andere kamenierster medelijden met hem had en hem een rest van het gebak bracht. Dat
ze hem op zijn voorhoofd kuste en dat Gilles na dit tedere, trieste en bescheiden gebaar in slaap viel, ver van
zijn ouders, heel ver. Ze leefden in extreme, alle perken te buiten gaande luxe, reizend van het ene kasteel naar
het andere.
Gilles komt uit een familie die te rijk is om zich te hoeven beperken in zijn excessen, maar niet machtig
genoeg (zoals de koning, de prins, die aan de top staat, naar wie gekeken wordt en die een voorbeeld moet
zijn) om zich op elk moment te hoeven beheersen. Gilles wordt dus grootgebracht onder omstandigheden
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De Lavals waren verwant met Du Guesclin en Olivier de Clisson. Deze laatste, minder bekend,
was Du Guesclin opgevolgd als opperbevelhebber van Frankrijk. Clisson had aanvankelijk oorlog gevoerd
voor de Montfort’s vóórdat hij de koning van Frankrijk ging dienen en zo werd ook hij slachtoffer van de
trouweloosheid van de hertogelijke familie. In 1392 scheelde het weinig of de bevelvoerder werd vermoord
door Pierre de Craon. Om hem te wreken leidde Charles VI een expeditie tegen Bretagne, in de loop waarvan
hij zijn eerste aanval van krankzinnigheid kreeg.
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waarin hij zich alles kan permitteren.20
Dat doet hij dus ook. Gilles is een verwend kind, gauw boos, egoïstisch, driftig, zoals elk kind in zijn plaats
zou zijn, zelfs als het begaafder was dan hij. Meer nog, en het is zijn schuld niet, hij is gewelddadig.
Plotseling sterft zijn vader. Het gebeurt in Machecoul, in 1415. Tijdens de jacht wordt Seigneur Guy de Rais
aangevallen door een everzwijn, dat hem zijn buik openrijt.
Vlak voor zijn dood wijst hij per testament zijn neef Jean Tournemine aan als voogd voor Gilles, daar hij zijn
schoonvader niet vertrouwt, die zijn kind niet de morele steun geeft die hij voor hem wenst. Ook wil hij dat
de twee meesters - de twee priesters, aan wie hij Gilles had toevertrouwd - Georges de la Bossac en Michel de
Fontenay de opvoeding voortzetten.
De begrafenis vindt enkele dagen later plaats in de kapel Nôtre-Dame de Rais in de abdij van Buzay, aan de
benedenloop van de Loire.
Gilles is in rouwkleren gehuld (zijn broertje René is pas één, men heeft hem niet eens meegenomen naar de
kerk). Maar wie bevindt zich vlak naast hem? Is het zijn voogd, Jean Tournemine? Nee dus, het is altijd weer
die koppige Jean de Craon, die net deed of hij doof was toen men hem wilde overtuigen dat hij zijn plaats
moest afstaan. Minder dan ooit kan de kleine Gilles, onbenaderbaar door de emotie, onderscheiden wat zijn
gevoelens zijn. Zijn opvoeders hebben hem met zorg uitgelegd dat hij voortaan de plaats heeft ingenomen
van één van de rijkste mensen van Frankrijk, en op de begrafenis was de ene heer nog onderdaniger geweest
tegenover hem dan de ander, ondanks zijn jonge leeftijd. Gilles had hun gedrag beantwoord met een gezicht
van marmer, niet uit onverschilligheid, maar uit minachting. Hij heeft - nu al - de geest van tegenspraak en dat
zij zó voor hem kruipen, hangt hem stevig de keel uit.
Dan beseft hij dat hij zijn vader nooit meer zal zien en hij moet vechten tegen zijn tranen. Hij voelt zich
eenzaam, in de war, van zijn identiteit beroofd, hevig ontroerd door de muziek van het orgel. Hij huilt, maar
zowel die dag als later huilt hij niet van verdriet, maar van verwarring.
Michel Bataille: 3

Het gezinsleven

Jean de Craon toont zich weinig gevoelig voor de morele implicaties die het voogdijschap over Gilles met
zich meebrengt, maar des te meer voor de financiële consequenties. Wie de voogdij heeft over dit kindmiljardair, kan min of meer naar believen het beheer over miljarden voeren.
Nu zijn zoon Amaury dood is, is Gilles de Rais dus de laatste mannelijke afstammeling zowel van de familie
De Craon als die van De Rais. Nu Gilles zijn enige erfgenaam is, vindt de dominante grootvader dat hij op elk
moment zorg moet kunnen dragen voor de toekomstige erfenis van Gilles en daarmee ook over het totale
vaderlijk erfdeel. De aangewezen voogd Jean Tournemine pakt zijn biezen en verdwijnt.
In het kasteel van Champtocé gaat het gezinsleven gewoon door. Maar vanaf dit moment begint de invloed
van Jean de Craon op Gilles desastreus te worden. Niet dat Craon gedesinteresseerd is. Alleen de opvoeding
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Hiertoe rekent Michelle Bataille ook het “ius primae noctis”: “Men kan misbruik maken van
dingen, men kan ook misbruik maken van mensen. Gilles gaat later veel te ver, wanneer hij zal doden;
daarmee roept hij het noodlot over zich af. Maar laten we eens veronderstellen dat hij zich net als de anderen
tevreden had gesteld met het verkrachten van herderinnen: niemand had er het minste kwaad in gezien. Dit
“droit de cuissage” (recht van de eerste nacht) zal in de toekomst veel stof doen opwaaien en zal ten tijde van
de Franse Revolutie, hoewel het al bijna in onbruik was geraakt, het symbool worden van misbruik door de
feodaliteit. Maar in de feodale tijd zelf maakt men er zich niet druk om. Er blijkt een bijgeloof aan ten
grondslag te liggen: bloed dat stroomt vertegenwoordigt een gevaar. Omdat meisjes dikwijls bloeden als zij
ontmaagd worden is er een risico en men ziet er niets ongepasts in dat dit risico wordt genomen door iemand
wiens beroep het is om het te nemen en om bij de jacht en de oorlog bloed te doen stromen, d.w.z. de heer.
In deze tijd waarin duivels zo’n beetje overal rondhangen, laat de verloofde boerejongen dit werk het liefste
over aan de baron, zelfs al heeft hij het meisje anders beloofd.”
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van het kind kan hem niets schelen21. Het enige waar het hem om gaat is dat Gilles zich rustig houdt, zodat hij
samen met zijn beheerders naar eigen goeddunken voor Gilles’ boekhouding kan zorgen. Dat gaat het beste
door hem te verwennen en in alles zijn zin te geven. Iedereen krijgt de instructie van de Craon om het kind
nooit te berispen of te straffen. En als Gilles niet lang daarna al te onkuise spelletjes begint te spelen met zijn
vriendjes, ligt het dus in de lijn der verwachting dat de oude man hem te verstaan geeft dat hij op de hoogte is
en dat er niets aan de hand is, als er maar geen schandaal van komt. Van Craon mag alles, als de zaken er maar
niet onder lijden.
Georges Bataille: Grootvader van moederskant: Jean de Craon.
Wij maakten al een toespeling op zijn immoraliteit. Hij is gewetenloos, gewelddadig, hebzuchtig, wat
hij doet lijkt op banditisme. Hij is van zijn tijd. Hij is een exacte vertegenwoordiger van de feodale
maatschappij in een periode, waarin het burgerideaal met het opkomen voor de eigen belangen en de
exploitatie van het bezit het won van de bekommernis om de traditionele deugden, die verbonden
waren met de feodale eer. Het banditisme van een Jean de Craon staat in geen enkel opzicht buiten de
werkelijkheid van dat moment.
Buiten de hertogelijke familie is hij de rijkste feodaal van Anjou. Hij heeft maar één gedachte: zijn
rijkdom vermeerderen. Dat doet hij door intrigeren, waarmee hij zich mengt in de grote politiek van
zijn tijd. Meestal resideert hij in Champtocé, militair steunpunt tegenover Bretagne. Hij heft tol bij de
schippers, gebruikt geweld. Wordt veroordeeld door het Parlement van Parijs.
Craon leert zijn kleinzoon om zich ook boven de wet te voelen. Op dat punt zal de jongeman niet
verschillen van de grijsaard.
Grootvader en kleinzoon
Het eerste verschil blijkt snel: de kleinzoon profiteert van de berekeningen van de grootvader, hij
maakt ze zelf niet. Hij is niet in staat tot berekening.
Jean de Craon aarzelt niet voor de misdaad, maar wat hem erin aantrekt is het resultaat. Als Gilles later
ermee doorgaat, en erger, beantwoordt de misdaad alleen aan zijn obsessie, aan zijn waanzin. Hij
handelt in een koorts. Nooit heeft zijn immoraliteit ook enig nut of voordeel voor hem. Nooit is hij
bedacht op zijn belangen. Hierin is hij het volmaakte tegendeel van zijn grootvader.
Wat de oude man achterbaks tot zijn voordeel zou hebben aangewend, loopt bij Gilles uit op waanzin,
wanorde. Gilles draait één van de grootste fortuinen van zijn tijd erdoor. Hij heeft een onbedwingbare
neiging tot buitensporig hoge uitgaven: Gilles wil schitteren in pracht die zijn weerga niet kent. Gilles
is de spilzieke verkwisting in persoon. Zijn verkwisting is als een dronkenschap. Gilles wil bewonderd
worden.
Het conflict blijft dan ook niet uit. In 1424, als hij twintig is, eist de kleinzoon het beheer over zijn
goederen op. Grote spanning tussen de twee.
Craon heeft in de slag bij Azincourt in 1415 zijn zoon Amaury verloren. In hetzelfde jaar nam hij
Gilles onder zijn hoede. Door te hertrouwen hoopte hij dat zijn vrouw hem een directe erfgenaam
zou geven, maar dat gebeurde niet en zo moet hij wennen aan het idee dat zijn kleinzoon, met wie hij
niet opschieten kan, zijn hele fortuin zal erven.
De opvoeding die Craon zijn kleinzoon heeft gegeven was desastreus. Hij gaf hem niet alleen het
slechte voorbeeld, maar liet hem verder volkomen doen waar hij zin in had en wat verboden was. De
21

Gilles zelf zal op zijn proces zeggen: “Vaders en moeders, luister naar mij, ik smeek jullie, zorgt
ervoor dat jullie je kinderen liefdevol grootbrengt! Ik heb zoveel en zulke grote misdaden begaan, omdat ze
mij in mijn jeugd mijn gang hebben laten gaan. Ik kon alles doen wat ik wou.”
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twee priesters waren er niet meer. In 1436 gooit Gilles Michel de Fontenay in de gevangenis.
De hebzucht van de grootvader en de onstuimigheid van de kleinzoon leidden tot meningsverschil.
In 1425 introduceert de grootvader Gilles aan het hof in Saumur, waar Charles VII en Jean V een
gesprek voeren over een akkoord. De laatste is bang voor een Engelse invasie, maar wil tegelijk aan de
Franse overheersing ontsnappen.
In 1427 benoemt opperleenvrouw Yolande d’Aragon haar machtigste vazal Craon (60 jaar) tot haar
bestuurder en rechterhand van het hertogdom Anjou. Yolande is de schoonmoeder van Charles VII,
wil graag moeder zijn van een echte koningin en ergert zich enorm aan de willoosheid van haar
schoonzoon. Twee jaar later zal zij aan het hof Jeanne d’Arc effectief steunen. Ze neemt een
verstandig besluit: er moet gevochten worden tegen de Engelsen, en Gilles (23 jaar) krijgt de leiding
over een leger, maar wel met een mentor: Guillaume de la Jumellière, een heer uit Anjou, die ook
monseigneur de Martigné heet, en die zeer deskundig was in de krijgskunst (stimulerend coach en
scheidsrechter op de toernooien van René d’Anjou) en duidelijk de enige raadgever op de loonlijst, die
fatsoenlijk genoemd kan worden (terwijl de anderen zonder scrupules profiteren van zijn naïviteit).
Gilles gebruikt verbazend veel spionnen voor veel geld. De veldtocht is succesvol, de mannen van
Charles VII pakken de Engelsen verschillende kastelen af. Gilles onderscheidt zich niet alleen
financieel, maar waarschijnlijk ook door moed en verwoedheid, verbetenheid in de aanval. Het is die
furie, waardoor Jeanne d’Arc ongetwijfeld een beroep op hem doet, en waarmee hij de beslissing wil
forceren onder de muren van Parijs. Die was mogelijk als zij niet getroffen was door een pijl van een
kruisboog in haar schouder. Gilles was een uitstekend krijgsman. Hij is van het soort dat zich als een
razende naar voren stort. Dat Jeanne hem aan haar zijde wil is, omdat ze dit weet22.
Wat er verder met de moeder van Gilles gebeurde is onzeker. Of ze is datzelfde jaar gestorven, of ze is
hertrouwd. In elk geval raakt zij buiten beeld. Volgens Michel Bataille is het niet onwaarschijnlijk dat Gilles
haar (om dat hertrouwen) verachtte en dat dat uitliep op een verachting van alle vrouwen. Alle getuigen
stemmen overeen: het kind Gilles is mooi, stevig gebouwd, sportief, rechtdoorzee, hij zal nooit iemand
verraden en blijft zelfs Jeanne d’Arc nog trouw, als heel Frankrijk haar verraadt. En hij zal homoseksueel
blijken te zijn, en bovendien gewelddadig.
Deze drie dingen samen: de dood van zijn vader, op een moment dat zijn vuist het meeste nodig was, de
laksheid van de grootvader die alles door de vingers ziet, en de ontstentenis van de moeder, hebben iets
noodlottigs.
Voor Craon komt op zijn oude dag de droom van zijn leven uit: de macht die een buitensporige hoeveelheid
geld met zich meebrengt. Hij wentelt zich met groot genoegen in het spel met de verdragen en
bondgenootschappen, met de prijzen die zijn overeengekomen of afgeperst, met chantage, door wapengeweld
afgedwongen eisen, gevolgd door een totaal onverwachte verzoening. Hij is verrukt en ziet niet dat er zich
vlak naast hem een drama aan het ontwikkelen is.
Tijdens het proces in Nantes, 25 jaar later, zal Gilles verklaren dat hij in deze periode slechte boeken las, met
name van Suetonius23 over de wreedheden van de Romeinse keizers.
Het is niet verwonderlijk. In 1415 kende men de geschiedenis van de Romeinen minder exact dan wij nu,
omdat de Middeleeuwers alles actualiseren24, van Vergilius een troubadour maken, de legioensoldaten als
kruisvaarders kleedt en wapent, en de Romeinse matrones van een hennin voorziet. Aan de andere kant is
men vertrouwd met de schrijvers die men leest, aangezien iedereen die gestudeerd heeft vloeiend Latijn
spreekt.
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Claus, Gilles!: zij had mijn woede nodig, mijn harnas....(pag. 63)
Tegenover de profane Latijnse schrijvers is de Middeleeuwse houding dubbelzinnig: zij veroordeelt
de lectuur omdat deze heidens is, maar moedigt haar ook aan, omdat ze van een voorbeeldige literaire
kwaliteit is.
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Ik zou zeggen: omdat zij een statisch wereldbeeld hebben.
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Uiteindelijk is het lezen een plezier dat alleen is weggelegd voor een enkele zeer rijke. De drukkunst is nog
niet uitgevonden. Een boek is nog slechts een met de hand overgeschreven kopie, heel vaak verlucht, maar zo
duur en zo zeldzaam dat men er zelfs tegen betaling met goud niet aan kan komen. Een bibliotheek met tien
boeken is een zeldzaamheid.
En dan is het lezen van De vita Caesarum (ca. 120 na Chr.) van Suetonius wel heel erg snobistisch, in zoverre
het kosmopolitische, babylonische prestige van de grootsteedse beschaving van Rome diepe indruk kon
maken op de nog vooral rurale 15de eeuw.
Wat de kleine Gilles dankzij Suetonius aan zijn geestesoog voorbij ziet trekken moet hem het gevoel gegeven
hebben dat hij droomde:
“ ... De grootste passie (van Gaius Caligula) was de dans in het theater
en de muziek... Tot nu toe sprak ik over een vorst, ik ga nu spreken
over een monster.... Hij liet zijn beulen altijd langzaam slaan en hoe
vaak heeft men hem niet horen zeggen: doe het zo dat ze voelen dat ze
aan het sterven zijn.... Hij liet een acteur geselen en vond dat deze bij
het kreunen een prachtige stem had. Altijd als hij zijn vrouw of
maîtresse kuste, zei hij: Dit mooie hoofd valt wanneer ik wil... ‘s Nachts
liep hij de bordelen af, gehuld in een lange mantel en zijn hoofd
verborgen onder valse haren... Hij had een verboden omgang met al
zijn drie zusters (m.n. Drusilla). Hij liet ze aan tafel gaan onder hem,
terwijl zijn vrouw erboven zat. Hij bedreef de liefde met Césonie, die
iedereen overtrof in schaamteloze geilheid. Hij liet haar vaak aan de
soldaten zien, gehuld in een soldatenjas, met schild en helm, rijdend op
een paard vlak naast hem. Hij liet haar naakt aan zijn vrienden zien...
Een Romeinse ridder, die blootgesteld was aan de wilde dieren en
schreeuwde dat hij onschuldig was, liet hij bij zich komen, de tong uitrukken en terugsturen in de arena... Hij
vond het heerlijk te duelleren met een zwaardvechter die zich telkens opzettelijk liet vallen. De keizer
doorstak hem dan met een dolk en liep zegevierend als overwinnaar met de palm in zijn hand door het
stadion. In spilzucht overtrof hij alles wat men tot dan toe gezien had. Hij was de uitvinder van nieuwe baden
en nieuwe etenswaren en waste zich in onverdunde parfum, slikte in azijn opgeloste kostbare parels en stenen
door, en liet zijn tafelgenoten gouden broden en gerechten voorzetten.... In zijn gebouwen en paleizen zocht
hij niets zozeer dan wat onpraktisch leek. Hij liet dijken aanleggen in een diepe en wilde zee. Hij liet de
hardste rotsen splijten, vlaktes aanleggen in de bergen, en alles met een ongelooflijke snelheid: traagheid bij
het werk was een halsmisdaad. In één woord: in minder dan een jaar joeg hij de schatten van Tiberius erdoor,
en die beliepen het bedrag van twee miljard zevenhonderd miljoen sestertiën...”
Ik stop met het citaat vóór het bekende portret van het paard Incitatus, dat Caligula consul wilde maken, en
bespaar de lezer de beschrijving van de niet minder schattige gewoonten van Tiberius, Nero en anderen. De
analogie met Gilles die zijn bezit, zijn persoon en helaas ook zijn slachtoffers vernietigt is evident en hij zal
zelf tijdens zijn bekentenissen ons met een zekere naïviteit vertellen dat hij na het lezen van de heldendaden
van Caligula en de zijnen zich plechtig had voorgenomen om met hen te rivaliseren. Het monster-in-wording
aan de oevers van de Loire heeft zijn modellen gevonden. Dezelfde oorzaken hebben dezelfde gevolgen. De
verwende toeschouwers kijken alleen nog op van geweld. Wanneer de luxe alles in de wereld heeft verzameld,
is alleen de vernietiging nog een nouveauté. Vijfentwintig jaar later, vlak voordat hij sterft, zal Gilles nog
zeggen dat hij in zijn jeugd al stiekem misdaden heeft gepleegd. Maar op dat moment zelf had Gilles nog echt
geen spijt en ik denk dat hij zijn eerste misdaden groter maakt dan ze waren, en wel om twee redenen: ten
eerste zijn nog niet alle voorwaarden aanwezig die hem later als volwassene toestaan als een monster te
handelen zonder dat hij gepakt wordt. Als hij al monsterachtig was geweest in zijn jeugd, zou dat bekend zijn.
(Zo zijn bij voorbeeld de wandaden van de kleine Du Guesclin, hoewel weinig dramatisch, berucht.)
Maar vooral: niets in de wereld is onmiddellijk op zijn hoogtepunt. Alles gaat in fasen. Zelfs als Gilles zich
niet op zijn gemak voelde bij vrouwen en neiging had tot geweld, moet hij toch nog eerst door de ervaring
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van de oorlog heen, door diens barbaarsheid en absurditeit, en door de noodzaak om bloed te doen vloeien,
voordat hij het virus oploopt het bloed te willen laten vloeien voor zijn plezier.
Michelle Bataille betoogt verder dat er een ongeluk moest plaatsvinden dat het leven van Gilles voorgoed zou
markeren. Dat gebeurt niet zomaar, het wordt opgebouwd. Eerst leert men Gilles te vechten, fel, lang en
wreed. Men leert hem hoe hij doden moet. Elke slag, elke stoot wordt oneindig gerepeteerd, wordt machinaal,
opdat Gilles in het werkelijke gevecht in staat is het geleerde te herhalen, al is het van schrik bevangen,
verblind en half-bewust. Zo werkt Gilles zich in het zweet en valt hij de stropop aan, geprikkeld door de
wapenmeester, tot hij niet meer weet wat hij doet.
Dan gebeurt volgens Michel Bataille, op een dag het ongeluk. Zonder twijfel doodde Gilles een van de
kinderen waarmee hij speelde. Robin25.
Men had Gilles jammergenoeg niet geleerd met de vuisten te vechten. Met een zeer precieze, zeer
doeltreffende uithaal, die men hem eindeloos had voorgedaan tot hij niet meer wist wat hij deed, trok hij zijn dolk
en bracht zijn (onsportieve) tegenspeler voorgoed tot zwijgen.
Michel Bataille beseft dat met zo’n half gewilde moord de latere misdadigheid van Gilles niet wordt verklaard.
Wel dat bij het uitblijven van de noodzakelijke straf het schuldgevoel verzwakt, en de teugels gevierd kunnen
worden.
Maar als Gilles een dergelijke misdaad heeft begaan, dan is het duidelijk dat niemand de zaak zeer serieus nam
en dat hij niet werd gestraft. Craon had hem bij zich moeten nemen en de raad geven voortaan beter op te
letten, zonder tegelijk een zekere voldoening te maskeren dat hij zag hoe talentvol hij was geworden in de
kunst van het oorlog voeren. Dan zou men de ouders van het geofferde kind een som geld gegeven hebben,
die zich daarmee tevreden hadden gesteld, deels uit fatalisme alsook uit onderdanigheid jegens de roemruchte
familie de Rais-Craon.
En Gilles bleef alleen met de herinnering aan de misdaad, die aan hem bleef knagen, daar hij er niet voor gestraft was.
Om hem op andere gedachten te brengen zorgde Craon ervoor dat er om zijn trots te kietelen, zoals dat ook
gebeurde bij een koninklijk kind, om hem heen een soort hofhouding kwam, een gezelschap met adellijke
titels, met de bedoeling om zijn leven te delen, hem afleiding te bezorgen en hem te dienen. Het is jammer,
maar wij weten dat kinderen kleine na-apers zijn van de comédie humaine. Als men rond Gilles een hofhouding
wilde nabootsen, kon men erop rekenen dat de kinderen er een schepje bovenop zouden doen en volleerde
hovelingen zouden worden. En dat is niet, zoals men weet de school voor verheven gevoelens. Lijken is het
belangrijkste. Nijd, list, gemeenheid en leugen zijn de manieren om vooruit te komen en de onderscheidingen
te krijgen die men wil hebben. Mocht bij de jonge Gilles reeds de neiging tot homoseksualiteit aan het licht
beginnen te komen, kan men er gif op nemen dat de een of de ander van zijn kameraden, om een of ander
begeerd cadeau in de wacht te slepen, of eenvoudig om naast hem te mogen zitten aan tafel of om een of
andere denkbeeldige en nietszeggende erezaak, er geen been in zag zich over te geven aan zijn strelingen, en
er vaker om te vragen.
Zo gingen de jaren voorbij. Gilles was dertien jaar, en Craon besloot hem uit te huwelijken.
Craon besloot dat ook Gilles’ huwelijk in het teken moest staan van de groei van het familiegoed. Na lang
onderzoek besluit hij dat het geluk van Gilles alleen gewaarborgd is bij Jeanne Peynel, die pas vier jaar oud
is! Maar zij heeft al de mazzel dat zij haar vader verloren heeft en zich ondanks haar jonge leeftijd aan het
hoofd bevindt van een aantal heel mooie bezittingen in Normandië.
Georges Bataille: Het gaat er Jean de Craon om de hand te kunnen leggen op de bezittingen van het
weeskind door de schulden aan haar voogd te betalen.
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De officiële verloving vindt plaats op 14 januari 1417. Maar het zit niet mee: de toch jonge verloofde sterft
korte tijd later. Craon betreurt de onverwachte wending, maar troost zich met de gedachte dat het jonge
vrouwtje niet erg gezond zou zijn en dat het in elk geval in Normandië erg vaak regent.
Georges Bataille: Het parlement van Parijs is op haar hoede en verbiedt een huwelijk met Jeanne
Peynel, tot ze meerderjarig geworden is.
Hij gaat opnieuw op zoek en stelt Beatrix de Rohan voor aan zijn kleinzoon, nicht van de hertog van
Bretagne. Ook zij is rijk en de politieke banden van haar familie kunnen van nut blijken te zijn. Men neemt
geen risico en tekent het huwelijkscontract op 28 november 1418. Helaas, opnieuw een teleurstelling: de
verloofde sterft twee maanden later26.
Georges Bataille: Wij kennen het motief niet waarom deze operatie in de vorm van een contract,
gedateerd te Vannes, geen vervolg kreeg.
Gilles wordt er sikkeneurig van en de oude man voelt dat hij even moet wachten.
Gilles is zestien, wanneer Craon, onverbeterlijk, met de derde kandidaat komt, de goede! Catherine de
Thouars, dochter van Milet de Thouars en Beatrix de Montjean, is ook zestien jaar, dus de
gezondheidsrisico’s zijn kleiner. Ze is niet lelijk en bezit onder meer Pouzauges en, bovenop haar lelieblanke
gelaat en blauwe ogen, het prachtige en machtige Tiffauges. En - zie hoe ondoorgrondelijk de wegen van de
Heer zijn! - deze immense landerijen blijken door goddelijk toeval precies naast die van de Rais-Craon te
liggen27.
Een bedachtzaam politicus ziet onmiddellijk dat de ligging van Tiffauges ook voortreffelijk is. Stel dat de
zaken goed gaan met de dauphin, dan benoemt Craon zichzelf tot zijn vazal. Stel dat deze zich aan hem
ergert, wel dan brengen we onze leenhulde aan de hertog van Bretagne.
Een kleine moeilijkheid staat de koop nog in de weg: Catherine de Thouars is de nicht van Gilles, en de kerk,
zeer principieel op dit punt, verbiedt hem dus met haar te trouwen28.
Craon weet de manier om het op te lossen. Eerst stuurt hij Gilles naar Catherine om haar het hof te maken,
d.w.z. als blijk van goed buurmanschap geeft hij haar prachtige cadeaus (je moet weten te investeren en niet
beknibbelen op de publiciteit, als je een grote koop weg wil slepen). En het duurt niet lang of de jongedame
komt tot de conclusie dat de jongeman de grootst mogelijke liefde waard is.
En plots, zonder boe of ba, wordt ze geschaakt! Het is 22 november 1420, het is steenkoud. Een stoet
gewapende mannen rijdt zachtjes over de doorweekte grond, tussen de bomen zonder blad. Men laat de jonge
echtelieden de nacht alleen doorbrengen. De volgende ochtend, in de veronderstelling dat het onherstelbare is
volbracht, vertrekt men weer. Een priester wordt net voldoende schrik aangejaagd om op de 30ste het
huwelijk in te zegenen, terwijl hij de rituele versen leest: “Dat de God van Israël u verenige en bij u blijve, hij
die medelijden heeft gekregen met twee unieke kinderen...29”
Men koos deze datum vanwege de afwezigheid van de vader van de echtgenote, die oorlog voerde in
Champagne. Wat doet hij ook in Champagne? Vervolgens wacht men af. De kerk kan de schending van haar
verbod op verwantschap niet ongestraft laten. Hardouin de Bueil, bisschop van Angers, stuurt weldra de
gebruikelijke sommatie. Craon leest haar met zorg, gooit haar vervolgens in het vuur. Want hij heeft al een
ambassadeur naar Rome gestuurd. Deze vertelt de Heilige Vader een zeer ontroerend verhaal: twee jonge
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Claus, Gilles!: “Gelukkig stierf zij. De stuipen.” (pag. 11)
Claus, Gilles!: “... haar landerijen lagen o zo toevallig naast de mijne...” (pag. 11)
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Claus, Gilles!: “... maar omdat zij mijn nicht was steigerde de kerk.” (pag. 11)
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Claus, Gilles!: “en (schamper) 'dat de God van Israël u verenige en bij u blijve, hij die medelijden
heeft met zijn kinderen.' (pag. 12)
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mensen hielden innig van elkaar al sinds zij heel klein waren (zij hadden elkaar in werkelijkheid nooit gezien).
En nu, omdat ze zonder elkaar niet konden leven, zijn ze getrouwd en is het jonge vrouwtje zwanger.
Natuurlijk kunnen we hen dwingen om van elkaar te scheiden uit respect voor de letter van de wet. Maar gaat
het niet eerder om de geest ervan? En wat moet er van het kind worden? En wat voor een schande zal er niet
komen over twee van de eerbaarste Franse families, die het bloed van de hunnen hebben gegeven bij de
kruistochten?
De Heilige Vader laat zich informeren en hoort dat de ambassadeur van Craon (die de gewoontes kent en
nogmaals wat smeergeld opdiept waarmee de zaken beter lopen) bij de ingang van de Sint-Pieter een niet
onaardig aalmoesje heeft gedeponeerd30. Het geld teruggeven vindt de opvolger van Petrus heel verdrietig,
maar hij kan aan de andere kant niet zomaar zijn bisschoppen belachelijk laten maken. De paus neemt een
Rooms-katholiek plechtig besluit dat de onbezonnen echtelieden symbolisch van elkaar moeten worden
gescheiden, en dat ze onmiddellijk daarna met elkaar kunnen trouwen. Niemand die nog vragen stelt. Alles voor het
beste in de beste van de mogelijke werelden.
En het is Hardouin de Bueil zelf, de bisschop van Angers, hij die eerst de banvloek had uitgesproken, die nu
het huwelijk inzegent met veel pracht en praal. Het is 22 juni 1422. Bijna twee jaar zijn voorbijgegaan! En
men fluistert dat de onderhandelingen met de bisschop nogal moeizaam zijn geweest. Het ging erom, je raadt
het, om de hoogte van de ‘spontane’ aalmoes vast te stellen, die Craon zou moeten schenken aan de armen
van het bisdom.
Twee jaar zijn voorbijgegaan en Catherine de Rais, de jonge echtgenote, heeft nog altijd hetzelfde mooie
figuur, terwijl ze volgens de vrolijke roman die aan de paus werd verteld nu al achttien maanden zwanger was!
Dan wordt Milet de Thouars, de afwezige, door de pijl van een kruisboog getroffen en de weduwe Beatrix de
Montjean besluit dat zij zich verveelt en installeert zich in Champtocé bij het jonge paar en de oude Craon.
Het is duidelijk dat Craon zich de aanwezigheid van zo’n doodvermoeiende schoonmoeder niet laat
welgevallen. Hij vertelt Gilles in vertrouwen van zijn plan om zich van haar te ontdoen: ze moet hertrouwen,
en hij die een genie is in het smeden van huwelijken vindt opnieuw de geschikte kandidaat: Jacques Meschin
de Batardière (zo’n naam verzin je niet)31. Hij is jong en redelijk gebouwd, hetgeen haar, de oudere verloofde,
ten slotte in verleiding brengt, terwijl hij, de jonge verloofde, die nog nauwelijks een carrière heeft
opgebouwd, akkoord is vanwege het feit dat men het kasteel Tiffauges in het mandje van zijn dame legt. (Of
liever, waarin men het teruglegt, want het behoorde enkele weken eerder nog aan haar, van vóór de dood van
de verwoede soldaat, van wie zij de weduwe is.)
Het huwelijk wordt gesloten, maar dat is slechts deel één van het plan van Craon, nu moet hij Tiffauges nog
terughebben, één van de mooiste parels van het erfgoed waarover hij het beheer voert. Men wacht tot
Meschin op zijn beurt afwezig is. Hij begeeft zich naar Roche-sur-Yon om het goede volk zijn mooie nieuwe
kleren te laten zien. Maar Craon heeft verder onderhandeld met de kapitein van het garnizoen van Tiffauges,
Jean de La Noë, een man naar zijn hart, en met belangstelling vernomen dat diens zoon Girard verliefd is op
de jongere zus van Béatrix. Hij heeft haar zijn hand beloofd, het enige wat nog moet gebeuren is dat men hem
helpt van die Beatrix af te komen. Wel, ze gaat wandelen met haar zus, soldaten komen uit het struikgewas, en
het klusje is geklaard. Weer zit ze in Champtocé, maar dit keer diep in de onderaardse kerker.
Craon ‘vergeet’ haar daar enkele dagen, nadat hij de cipier de raad heeft gegeven om ook af en toe te vergeten
haar eten en drinken te geven. Wanneer zij naar zijn oordeel genoeg tijd heeft gehad om na te denken, - ze is
half dood van de dorst - gaat Craon bij haar op visite en legt haar de reden uit van het misverstand, dat ze al
heeft kunnen raden: ze moet van Tiffauges en Pouzauges afstand doen. Jammer genoeg kan de oude dame
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Claus, Gilles! “Ook dat regelde de oude man, de Paus van Rome kreeg een koets vol juwelen en
goud...” (pag. 11 - 12)
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Bij Georges Bataille heet hij: Jacques Meschin de la Roche-Aireault (p. 84). Hij was kamerheer
geweest aan het hof van de dauphin. Hij had bij het huwelijk tussen Gilles en Catherine bemiddeld - het zou
hem berouwen - om de toestemming van Béatrice de Montjean te verkrijgen.
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dat niet, want zij wil haar jonge echtgenoot behouden en vreest dat deze haar, zonder kastelen, in de steek
laat. Dat lukt dus niet. Craon wordt ongeduldig en laat zijn verwante in een leren zak naaien. Men brengt haar
naar de Loire en dreigt haar erin te gooien, tenzij ze onmiddellijk een acte van afstand tekent. De oude dame
weigert. Men dompelt haar een beetje onder water, zij begint al te hoesten, maar dan haalt men haar weer
boven, want men durft haar niet aan de loop van de rivier mee te geven, omdat ze toch de schoonmoeder van
Gilles is.
Dan is Meschin terug uit Roche-sur-Yon en, buitengewoon boos over het incident, maar wel uitkijkend om
zelf op te treden, stuurt hij gerechtsdienaars onder leiding van zijn broer Gilles Meschin. Wat brutaal! Men
sluit ze op in de cel naast de hare, en kennelijk nogal hardhandig, want een paar overleven het niet. Meschin is
nu zo boos dat hij genade eist voor zijn jonge vrouw en wel van de verschrikkelijke Craon zelf, die toevallig
wel familie is.
Craon die er genoeg van begint te krijgen en al besloten heeft Tiffauges te houden zonder papieren, stuurt
iedereen terug. Behalve de broer van Meschin, want die bezwijkt als gevolg van de ontberingen in zijn armen!
Meschin, nu ontzettend verschrikkelijk boos, gaat Charles VII vragen tussenbeide te komen. Charles VII
stuurt Adam de Cambrai, president van het Parlement van Poitiers32 om de zaak te onderzoeken.
Craon en Gilles de Rais, die niet van plan zijn te gehoorzamen aan het dictaat van wie dan ook, overvallen de
president, jagen zijn gevolg op de vlucht, geven de missionaris van de koning een flink pak op zijn broek en
sturen hem terug naar het hof om daar verslag van uit te brengen.
Charles VII, zeer ontstemd over de provocatie van zijn hoge vazallen, kan er geen eind aan maken vanwege
gebrek aan troepen en middelen - en dat weten Craon en Gilles perfect - en stelt zich tevreden met hen te
veroordelen tot een boete, die zij vervolgens niet betalen.
Wat weer niet wegneemt dat hij Gilles nog geen jaar later allerbeminnelijkst aan het Hof ontvangt om hem tot
bevelhebber te benoemen binnen het koninklijk leger.
Maar dat verklaart ook waarom jaren later, wanneer Gilles in het proces van Nantes ter dood veroordeeld
wordt, Charles VII geen poot uitsteekt, of hij nou maarschalk van Frankrijk is of niet.

32

De dauphin was Parijs ontvlucht in 1418. Hij zocht zijn toevlucht ten zuiden van de Loire en nam
de titel aan van Regent van het Koninkrijk. De zetel van het koninklijk Parlement verhuisde hij naar Poitiers.
De kern van het Parlement van Poitiers werd gevormd door magistraten die trouw waren gebleven aan de
zaak van de dauphin. Natuurlijk vulde de Engelse Regent met zijn mensen de kamers in Parijs. De situatie
werd weer normaal in 1436: het Parlement van Poitiers keerde terug naar de hoofdstad en van de Parijse
magistraten werden alleen de beschermelingen van de machtige hertog van Bourgondië opgenomen.
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Foto van het châtelet van Tiffauges van de achterzijde.
De huidige brug boven de gracht naar de ingang ontbreekt.
Iets verderop zie je de boog van de Chapelle Saint-Vincent.
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de hand , het oog en het hart van het vermoorde jongetje Bertrand begraven in gewijde grond, vlakbij deze kapel dus.
Merk hoe klein het kapelletje is. Het kerkje van Saint-Étienne-de-Mer-Morte is nauwelijks groter.
Hoewel Gilles met Barbe Bleue, ofwel Blauwbaard, niets van doen heeft, houden de Fransen toch het bekende sprookje
in ere, omdat ze eraan verdienen. De gruwelijkheid van wat zich ooit afspeelde wordt gereduceerd tot een gezellig
griezelverhaal voor gezinnen en (ongeïnteresseerde) leerlingen.
Vanaf 1880 werd Gilles alom geïdentificeerd met Blauwbaard. Dat wil in de meeste gevallen zeggen dat alleen de naam
van Gilles de Rais is vervangen door Barbe-Bleu. Af en toe heeft het volk van de Vendée de Blauwbaard uit de legende
op het oog, als het spreekt van de dodenkamer, waar de zeven vrouwen waren opgehangen, en waarbij de trap die naar
de kamer leidde mettertijd is afgebrokkeld..
Georges Bataille: Met de Barbe-Bleue van Perrault, dat veel ouder is, heeft Gilles niets van doen. Gilles trouwde één
keer, en leefde gescheiden van zijn vrouw.
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Michel Bataille: 4

De krijgskunst

Georges Bataille: Jeugd en archaïsme
Als Gilles een kind is, dan op de manier van een primitieve wilde. Als een kannibaal, of liever als een
van zijn Germaanse voorouders kent hij niet de grenzen van de beschaafde conventies. Vooral als
jonge krijgers die oefenden voor de oorlog, beschouwden zij zich in hun extatische razernij als wilden,
als wilde beren, als wolven. Iets van de barbaarse, Germaanse gewoontes was gebleven bij de ridders
in de eerste periode van de Middeleeuwen. De christelijke invloed is van later, niet vóór de 13de
eeuw... De archaïsche trek bestond uit de sfeer van geweld en orgie, van vrees aanjagen, die de
ridderschap en adel nog domineerde.
Deze trek speelde des te meer bij Gilles een rol, omdat hij ook naïef was, niet beredeneerd of
geslepen. Deze archaïsche trek, die we minder sterk aantreffen bij de Romeinen en Galliërs, en
waarop het christendom soms een matigende invloed heeft, leidt ook tot een praktijk van drank,
seksuele excessen en homoseksualiteit. En het misbruik van de jonge lijfeigenen, en die van hun
ouders. Zij heeft de neiging om niet meer aandacht te besteden aan een mens dan aan een dier.
De hoofse liefde kan maar heel langzaam enige tegendruk geven aan de onbehouwenheid van de
wereld van het wapengeweld. Hoofse poëzie sluit gewelddadigheid helemaal niet uit.
Gilles had nog het oude gevoel van geweld. Bovendien dronk hij, om zich seksueel op te winden, en
zodoende de grenzen te overtreden, om soeverein te leven en zich boven de wet te voelen.
Zo verloopt Gilles’ leven als jongeman en iedereen zal het erover eens zijn dat zijn grootvader hem vreemde
lessen in tact en bescheidenheid heeft geleerd... Maar overigens, wat is er nodig aan tact en bescheidenheid als
je oorlog moet voeren?
Want er was oorlog geweest in Bretagne en Gilles had er zijn eerste ervaring opgedaan. De tijd van de
grandeur, de tijd van Jeanne was nog niet gekomen. In deze tijd heeft de ‘zaak van de oorlog’ nog veel weg
van een vaudeville.
De familie de Penthièvre probeert al lange tijd tevergeefs haar rechten te doen gelden op het hertogdom van
Bretagne. Charles VII belooft haar de steun van de troon, uit woede over het feit dat de hertog van Bretagne
hem indertijd op zijn verzoek niet had geholpen. Jean de Montfort is nu in het defensief. Olivier de
Penthièvre, hoofd van de familie, gaat persoonlijk naar het hertogelijk paleis in Nantes en nodigt Jean de
Montfort uit voor een bal in zijn eigen kasteel van Champtoceaux. Jean twijfelt, maar bezwijkt voor de
verlokking van de mooie meisjes van Anjou. Bij de brug voor Champtoceaux aangekomen, gaan de beide
heren Jean en Olivier gearmd en te voet erover heen. Aan de overkant wordt Jean overvallen, en de brug
wordt snel afgebroken voordat de mensen van de hertog te hulp kunnen snellen.
Deze schending van de wetten van de gastvrijheid wordt de Penthièvres fataal. Op 20 februari 1420 roept de
hertogin de staten-generaal van Bretagne te Vannes bijeen. Zij is bedrogen door haar echtgenoot, maar is hem
desondanks niet minder dank verschuldigd voor het feit dat zij hertogin is. Ze drukt haar kinderen tegen zich
aan en sommeert de vazallen om hen te wreken. Iedereen huilt. In de emotie besluit men 50.000 man33 aan
soldaten op de been te brengen.
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Besluiten is niet hetzelfde als doen... en betalen. Het Engelse leger bij Azincourt telde nog geen
6000 man. Jeanne d’Arc leidde een groep van 200 ridders en Gilles de Rais voerde op hetzelfde moment het
bevel over 212 gewapende mannen en 238 boogschutters. De kroniekschrijvers blazen in hun enthousiasme
de getallen enorm op en spreken graag van tienduizenden. De rekeningen dwingen ons tot veel bescheidener
schattingen.
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Craon en Gilles de Rais zijn er natuurlijk bij. Craon heeft weliswaar vele banden met de Penthièvres, maar
ook heeft hij scherp in de gaten dat hij veel beter de kant van de Bretons kan kiezen. In de oorlog die volgt
valt Champtoceaux, de hertog wordt bevrijd, de Penthièvres nemen de vlucht en de stad wordt met de grond
gelijk gemaakt.
Georges Bataille: Het is lang niet zeker dat Gilles de Rais aan deze feodale oorlog heeft
deelgenomen. Hij was zestien jaar. In de documenten wordt er niets over gezegd. Wij weten zelfs niet
of hij aanwezig was bij de triomfantelijk terugkeer van Jean V naar Nantes.
De landerijen van Craon waren flink en opzettelijk beschadigd door de Penthièvres, die Craon beschouwden
als een verrader. De vrekkige hertog moest zijn vazallen schadeloos stellen.
Aan het Franse hof is de zaak druk besproken. De schoonmoeder van de koning, Yolande d’Aragon34 vindt
dat Charles VII zijn ambities nu maar eens waar moet maken en besluit voor hem de weg te effenen.
Ze vindt dat de onmin met Bretagne lang genoeg heeft geduurd, en denkt dat Craon, haar buurman, zijn
credits bij de hertog kan gebruiken om hertogdom en troon weer met elkaar te verzoenen. Men komt bijeen
in Saumur, waar een alliantie wordt gesloten en bezegeld met een huwelijk tussen Louis III d’Anjou, zoon van
Yolande d’Aragon, en Isabelle de Bretagne, de oudste dochter van de hertog. Het contract wordt pas
getekend op 7 oktober 1425, want de onderhandelingen hebben veel tijd gekost.
Het bedrag dat met de opdracht aan Craon gemoeid was is ons niet bekend, maar we kunnen erop rekenen
dat hij goed voor zijn belangen heeft kunnen opkomen. Wij weten in elk geval dat hij voor zijn kleinzoon een
opdracht heeft weten te veroveren. De koninklijke politiek kreeg opeens een nieuwe impuls. Voor Gilles is
het de eerste zekere ontmoeting met de jonge koning.
Arthur de Richemont, broer van hertog Jean V, wordt bondgenoot en oppercommandant van Frankrijk en
er worden plannen gemaakt voor een veldtocht tegen de Engelsen. Gilles brengt vijf compagnieën in het veld
op zijn kosten. Hij is twintig jaar. Hij is nog een groentje en de kapiteins amuseren zich om de buitensporige
luxe waarmee hij zich omgeeft en beschouwen hem als een stagiaire. Onbezonnen is hij niet, een snoever ook
niet. Hij valt op door vastbeslotenheid, ervaring, zwijgzaamheid. Ambroise de Loré, van bescheiden komaf
maar des te ambitieuzer wordt zijn vriend. Boussac, La Fayette, Beaumanoir en La Hire voeren het bevel. Het
succes van Gilles bestaat erin dat hij van iedereen, zelfs van de vijand, het meeste geld beschikbaar heeft voor
spionnen. Bij de aanval op het kasteel van Lude doodt hij eigenhandig de Engelse kapitein Blackburn. Dit
alles gebeurt in 1426.
Het is naïef om Gilles voor te stellen als een patriot in de moderne zin van het woord. Oorlog is de sport die
de mensen om hem heen beoefenen, dat is alles. Het is een ruwe sport die pijn doet, maar die je zo goed
mogelijk, door opleiding, en om te bewijzen hoe zuiver je bloed is, volgens de regels beoefent. En Gilles
speelt soms vals met zijn voorkeur voor spionage. Gilles is in geen enkel opzicht een ‘officier’ die van de
academie afkomt, gedisciplineerd, een toegewijd patriot. Hij is een krijgsheer en de oorlog is zijn beroep, zijn
lot. Zijn staat van zijn. Zonder de oorlog is hij werkeloos.
Als je een boek wil schrijven bedoeld om Gilles te definiëren, dan schrijven we dat deze oorlogsperiode van
Gilles een monster heeft gemaakt.
In vredestijd zou Gilles nooit de gelegenheid hebben gehad om te ontdekken dat hij gefascineerd was door
bloed dat stroomde. De oorlog maakte hem dat duidelijk.

34

Yolande d’Aragon was vroeg weduwe geworden. Haar dochter Marie d’Anjou was in 1413 met
prins Charles getrouwd, de toekomstige “koning van Bourges”. Yolande had een grote invloed op haar
schoonzoon, wat de Franse zaak zeer ten goede kwam. Zij bond de hertogen van Bar en Lotharingen aan de
dauphin, wees Richemont aan als opperbevelhebber en wist soms van de hertog van Bretagne gedaan te
krijgen dat hij de anglofilie van bisschop Jean de Malestroit enigszins temperde.
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Het is het bloed dat hij doet stromen, dat als prestige op hem terugslaat.
Georges Bataille: De hoge rang van Gilles de Rais
Gilles is een ridder, een geprivilegieerde, enkel en alleen al door zijn bestaan. Zijn geboorte is glorieus,
zoals weelde en oorlog glorieus zijn.
Hij is van zichzelf al een macht die verleidt, die heerst. Hij gaat zonder iets te zeggen. Zijn adeldom
heeft nog de volle kracht van de Germaanse krijgers. Zijn adeldom heeft de betekenis van niets
ontziend geweld, waar alles voor opzij gaat, en die hem buiten de wereld plaatst. Bij Gilles krijgt de
adeldom trekken van de nacht en de schrik van de nacht. Zijn geweld verleid en boezemt tegelijkertijd
angst in. Terreur is altijd intiem verbonden met bekoring.
Terzelfder tijd beefde Gilles de Rais voor de duivel. Maar de duivel fascineerde hem, hij zocht in
werkelijkheid een bondgenootschap met Degeen die hem vrees inboezemde. De bovennatuurlijke
wereld, die van de duivel of die van God, was net als hij van een nobele essentie, zo niet van een
soevereine essentie.35 Het bestaan van God en de duivel werd reëel opgevat.
Sire de Rais vertegenwoordigt de beweging die ertoe neigt de activiteit van de mensen ondergeschikt
te maken aan het spel van de geprivilegieerden, ook als zij in de 15de eeuw elkaar verslinden. De
massa moet werken, zodat de geprivilegieerden kunnen spelen, zelfs kunnen spelen dat zij elkaar
verslinden. Voor de adel is werken degradatie, verval. Iets waar je je fundamenteel voor schaamt. Zij is
voor de slaaf, die de beschikking over zichzelf heeft verloren en daarmee ook zijn waardigheid. De
vrije man werkt niet of hij is diep vernederd.
Dat komt omdat werken iets is dat niet op zichzelf staat, maar dient voor iets anders. Een vrij man
speelt, amuseert zich als een kind, heeft geen plichten.
Maar de geprivilegieerde moet wél oorlog voeren.
De oorlog zelf heeft het privilege spel te zijn. Het is geen redelijke activiteit, waarvan de betekenis is dat
het resultaat telt. Natuurlijk kon de oorlog gezien worden als iets nuttigs: een stad of land kon worden
aangevallen en moest zich verdedigen. Maar in eerste instantie is de oorlog het gevolg van een
turbulentie, een tumult van gebieden of steden die zonder noodzaak hun buren aanvallen. Natuurlijk
was de oorlog ook het resultaat van de verarming van een gebied, waarvan de inwoners elders een
plek moesten zoeken om te overleven. Maar meestal was het een opgewonden beweging die tot
ontploffing kwam en lange tijd de betekenis had van een spel, een verschrikkelijk spel, maar een spel.
In Gilles’ tijd was de oorlog nog altijd het spel van de heren. Het mag een ramp en diepe treurnis zijn
voor het volk, de geprivilegieerden brengt het in een opperste staat van opwinding. Het is de oorlog
om de oorlog zelf, die fascineert en schrik aanjaagt. Mensen als Gilles de Rais kennen niets dat hen
heftiger opwindt dan deze schok, die de dood met zich meevoert, de kreten van angst en lijden.
Zo gaat de tijd voorbij in deze oorlog zoals in alle oorlogen en de heroïek is zeldzaam, en het geduld is
eindeloos. Heel af en toe vindt een uitval plaats, maar de vrees bevangt de soldaat heel vaak, en de honger, de
dorst, het gebrek aan slaap, de kou die wacht op de extreme hitte van de zomer, zijn het lot van de soldaat, de
soldaat die altijd op weg is terwijl noch de overwinning noch de nederlaag zijn lot zullen verbeteren.
Ook Gilles is nu soldaat. De dood toebrengen is zijn privilege, het leven in het veld is zijn vaderland. Een
huwelijk vindt plaats tussen de latente dementie van zijn karakter en de algemene dementie van het leger. Hij
is het toonbeeld van de heer uit de 15de eeuw, die op het paard zit met de dood achter hem.
Gilles hoeft aan niemand meer rekenschap af te leggen. In 1425, toen hij twintig jaar werd had hij van Craon

35

... Je lacht, je tanden geveild als messen, je tong gekloven, je welriekende adem....
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het beheer over zijn bezit geëist. De beide mannen begrijpen elkaar niet meer. Het geweld dat Craon had
toegepast was altijd een ‘nuttige’ geweest, had altijd ergens toe gediend. Gilles houdt alleen van dat wat
nergens toe dient. Verzamelen schijnt hem de vulgariteit zelve; hij houdt van het uitgeven. Gilles leeft in de
storm en Craon’s angstvallige manier van omgaan met het lot komt hem niet alleen middelmatig voor, maar
zelfs geheel en al irreëel. Tegenover Craon, die tegen hem spreekt, stottert en uiteindelijk zwijgt en weggaat,
kijkt Gilles zwijgend naar de wandkleden. Zijn kamerknechten komen en ontdoen hem van zijn wapenrusting.
Men hult hem in een warme kamermantel met zeer ruime mouwen. Men zet hem een vilten hoed op,
geplooid in de vorm van een vederbos. Hij neemt plaats op een zetel met een hoge rug en zijn beheerders
komen langs, een voor een. Gilles neemt verstrooid de rekeningen door en laat hen geld doen in een koffer
vóór hem.
Dan komen de onnutte zaken: het regelen van de diensten in de kapittelkerk, de volgorde van de kerkmuziek.
Muziek heeft bij Gilles de voorkeur. De schilderkunst probeert de wereld te beschrijven en dat verveelt hem.
De literatuur spreekt in de aaneenschakeling van woorden slechts over de mens en dat maakt hem
ongemakkelijk. Maar de muziek is zuivere kunst, zij zingt slechts van God en de onzichtbare machten en
precies die machten spoken rond in het hoofd van messire de Rais.
Muziek leidt bovendien af van de Franse politiek die niet bepaald bemoedigend is, ondanks de dappere
veldtocht die zojuist geleid is tegen de Engelsen. Aan het hof lopen de meningen op z’n zachtst gezegd flink
uiteen. Daar is het sire de Giac die Richemont niet ziet zitten36.
In de strijd tegen de Engelsen bij Saint-James-de-Beuvron37 in 1426, waar Arthur de Richemont de
nederlaag leed, had Jean de Malestroit de kant van de Engelsen gekozen, omdat dat in zijn belang was, en juist
om die reden had Richemont hem gearresteerd, hetgeen Malestroit op zijn beurt nooit zou vergeten.
Die Giac was een triest figuur, een snoever, die zijn vrouw had vermoord op een beestachtige manier: Hij
diende haar gif toe en zette haar met geweld vóórop zijn paard, zette het op een galop door het bos net
zolang als haar doodsstrijd duurde. Toen zij dood was, liet hij het lichaam op de grond glijden ten prooi aan
de wolven, keerde terug naar het koninklijk kasteel en trouwde zoals afgesproken met de mooie Catherine de
l’Isle Bouchard, een dame uit het gevolg van zijn overleden vrouw, die overigens al zwanger was van hem.
Richemont deed net of hij die brutaliteit door de vingers wilde zien, tot het hof zich verplaatste naar
Issoudun, een versterkte stad. Daar wekte hij op een nacht alle wachtposten van zijn eigen leger, trok het
kasteel binnen en forceerde met zijn soldaten de kamerdeur van sire de Giac. Men lichtte hem naakt van zijn
bed. De mooie Catherine verroerde geen vin, maar zag de arrestatie door haar oogharen. La Trémoille, neef
van Richemont, hielp een handje. Ze gingen naar buiten. Kwamen aan de oever van de rivier. Daar lag de leren
zak waarin ze hem gingen naaien. Vlak voor zijn laatste tocht uitte Giac een wens: dat men hem zijn rechterhand zou
afhakken, waarmee hij een pact met de duivel had getekend, waardoor hij vreesde dat hij in de hel zou worden gesleept. Zo
gezegd zo gedaan. En vijf maanden later trouwde de mooie Catherine met La Trémoille, de moordenaar van
haar man.
Georges Bataille: Het seksuele leven: de oorlog

36

Die raadgevers rond Charles VII waren inhalige en gewetenloze types. La Trémoille was de
grootste en uitgekookste, en bleef het langst. In juni 1433 werd hij verjaagd door de kapiteins van de koning
en de prinsen van Anjou. Nooit probeerde Charles VII zijn ‘gunstelingen’ te wreken, wanneer zij gedood
waren of verjaagd. Dit is typerend voor zijn karakter. Zijn onverschilligheid ten opzichte van de gevangen
genomen Jeanne d’Arc hoeft dus ook niemand te verbazen.
37
Waar Arthur de Richemont, mede door het verraad van de Malestroit de nederlaag had geleden.
Als gevolg van de nederlaag zoekt Jean V toenadering tot de Engelsen en erkent voor de tweede keer het
verdrag van Troyes, dat Henry V erfgenaam maakte van de Franse kroon. Doordat hij de steun van zijn broer
kwijt is, verliest Arthur de Richemont zijn invloed ten gunste van Georges de la Trémoille.
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Volgens Georges Bataille kun je de slechte neigingen van Gilles in verband brengen met een
traditionele wereld van geweld en drank. Hoe ontwikkelden die slechte neigingen zich verder?
In zijn jeugd, bekende hij, had hij al grote misdaden gepleegd. Het had gelegen aan de slechte
opvoeding in zijn jeugd, waarin hij teugelloos zijn gang kon gaan in alles wat verboden was.
In de bekentenissen zijn twee dingen besloten:
1. Verboden dingen waren voor hem toegankelijk;
2. Die afkeurenswaardige dingen waren zeker seksuele perversies, misschien zelfs sadistische. Geen
misdaden.
Dit “vanaf het begin van zijn jeugd”.
Over de eerste moorden op kinderen geeft het proces tegenstrijdige indicaties. Alles zou begonnen
zijn rond 1426. Maar de getuigenissen van de ouders gaan niet verder terug dan 1432, bij de dood van
de grootvader. 1426 correspondeert met het begin van de ‘jeunesse’: 22 jaar. Dan begint precies de
veldtocht naar de streek van Le Mans. Sedert 1424 heeft Gilles het beheer geëist over zijn goederen.
In 1426 geniet hij dus een grote vrijheid, meer dan hij als persoon aankan. Het is heel goed mogelijk
dat de oorlog onze pederast de gelegenheid heeft geboden met plezier de buik open te halen van zijn
slachtoffers, en een seksuele opwinding aan de slachtpartijen te verbinden.
Het enige wat we zeker weten van Gilles is dat hij bij Lude aandrong op ophanging van de Franse
gevangenen, die met de Engelsen mee hadden gevochten en dus beschouwd werden als landverraders.
Misschien dat de andere kapiteins liever losgeld hadden.
Gilles spreekt van ‘crimes’ in zijn ‘jeunesse’. Waarschijnlijk is dus dat hij in de oorlog bij Le mans bij
ongeregeldheden betrokken was. Misschien doodde hij toen al uit sadisme. Maar het woord ‘crimes’
kan ook slaan op de bezweringen van de duivel. Die zijn ook begonnen omstreeks deze tijd. Maar
zouden de moorden die vanaf 1432 beginnen geen enkel antecedent hebben? Het misbruik van
kinderen had de grootste kans te ontaarden in moord, als Gilles af en toe al de gelegenheid had gehad
om zich te verlustigen in het bloed. Gilles spreekt over ‘sa jeunesse’, dat is dus deze tijd, en hij had
‘voor zijn plezier willens en wetens al het kwaad gedaan wat je maar kon’ en hij had ‘al zijn zinnen
gezet op de handelingen en oneerbare zaken, die hij deed’. De gelegenheid om plezier te beleven aan
uitspattingen was te mooi. En wat later betrekkelijk gevaarlijk was, was op de veldtocht normaal.
Nu de plek van eerste begunstigde vacant was stelde Richemont zijn medeplichtige La Trémoille voor aan
Charles VII met de woorden: “Het is een machtig man, hij zal u heel goed kunnen dienen.” “Maak dat de kat
maar wijs, beste neef,” antwoordde de koning. “Maar daar zult u spijt van krijgen, want ik ken hem beter dan
u.” La Trémoille werd niet alleen rechterhand, maar op zijn eigen verzoek en om zijn positie te consolideren,
ook kamerheer, d.w.z. Eerste Minister. En zijn eerste beslissing werd inderdaad om de arme Richemont in
ongenade te doen vallen, die hem schuldig was dat hij hem een beslissende dienst had verleend.
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Georges Bataille: Georges de la Trémoilles en Gilles de Rais
Maar die woede van Gilles moest nog richting krijgen, nog binnen het domein van de rede gebracht
worden. Als Craon zijn kleinzoon niet ter beschikking van Georges de la Trémoille had gesteld, die
verwant aan hem was, als hij geen vertrouwensman was geworden van de intrigant, dan had het
leeghoofd nooit die plaats in de geschiedenis gekregen die hij nu kreeg voor de duur van één
donderslag.
In april 1429 bindt Gilles zich door een eed aan deze gluiperd, die als gunsteling van Charles VII, zo
ongeveer de eerste-minister was geworden. La Trémoille heeft behoefte aan een man, over wiens wil
hij kan beschikken, wiens verschijning en daadkracht zijn belang dient.
De uitgekookte La Trémoille heeft verschillende redenen om te opteren voor Gilles de Rais.
Vooreerst de verwantschap met de Craons. Maar vooral: Trémoille vreest de invloed van anderen op
de koning. In de eerste plaats dacht hij daarbij aan Jeanne d’Arc. Hoewel, een vrouw politiek gezien
zelf geen rol van betekenis kon spelen. Maar een man kon dat wel, zeker iemand die succes had in de
oorlog. La Trémoille moest dus iemand hebben die militair capabel was, maar politiek zonder talent.
Welnu, Gilles had net als zijn grootvader geen last van scrupules, maar als het aankwam op list,
berekening en intrigeren was hij nergens. Dat ontsnapte hem volkomen. Toen La Trémoille in
ongenade was geraakt, werd hem verweten dat hij misbruik had gemaakt van de lichtgelovigheid en
dolle verkwisting van Gilles. Terecht en onloochenbaar. (De twee ‘vrienden’ hadden samen het beheer
over de financiën.) La Trémoille heeft hem in feite altijd voor een onnozelaar gehouden. En Gilles
had tegen diens kwade trouw en berekeningen geen verweer. Alleen door de bescherming van La
Trémoille is er plaats voor Gilles aan het hof van Charles VII. En in de buurt van Jeanne d’Arc speelt
hij een rol op het eerste plan, de eerste na die van de Maagd. Ongetwijfeld kon Gilles zijn mening
kwijt in beraadslagingen vóór de gevechten, waarbij hij de mening van La Jumellière precies weergaf.
Maar wat Gilles echt goed kon, was in het gevecht de zijnen meeslepen en toeslaan.
La Trémoille zette Gilles op de eerste rij. Maar de politiek, die bestond uit berekening, was voor
hemzelf. Als de jonge baron de Rais verstand had gehad van intrigeren, had La Trémoille nooit
toegestaan dat hij tot Maarschalk was benoemd.
Zonder La Trémoille had de hersenloze nooit een plaats in de geschiedenis gehad.
De ministeriële stabiliteit was dus niet erg groot. Personeel kwam en ging.
Maar er was meer nodig om Talbot te verhinderen om aan het hoofd van de Engelse troepen Le Mans, of
Laval, opnieuw in te nemen. En terwijl La Trémoille over de rekeningen - valse wel te verstaan - gebogen zat,
sloeg Bedford, Engelse regent van Frankrijk tijdens de minderjarigheid van Henry VI van Engeland, het beleg
voor Orléans.
Dat was goed gekozen. Orléans, één van de meest Franse steden, die de koninklijke leliën in het wapen
voerde, vormde het hart op de kaart van de oorlogvoering. Als daar de balans doorsloeg naar de kant van de
Engelsen, zou hen dat een overwicht geven. En als de hindernis van de Loire eenmaal genomen was, zouden
zij op hun gemak het zuiden van Frankrijk kunnen veroveren.
Op dat moment zat het hoofd van Orléans reeds gevangen in Engeland, sinds Azincourt in 1415. Terwijl ze
het beleg sloegen vóór de stad, traden de Engelsen een feodale traditie met voeten: men belegert geen stad,
waarvan de heer afwezig is. Het kon hen weinig schelen. En ondertussen schreef in Engeland Charles
d’Orléans zijn versen, machteloos. Maar de bevolking van de stad bleef hem trouw. Zonder aarzelen breekt zij
de bruggen af en maakt zich op voor de verdediging.
De Engelsen beginnen een beleg van lange duur en leggen rond de verdedigingsmuur van de stad een tweede
muur aan van hout met versterkte torens van waaruit kon worden aangevallen met vuur-monden. Zij werden
aangevoerd door de graaf van Salisbury. Deze sterft door een verdwaalde kogel.
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Jeanne d’Arc

Ze werd geboren in Domrémy op 6 januari 1412.
De veldtocht naar Orléans neemt een beslissende plaats in in het leven van Gilles.
Wat is precies de betrekking tussen Gilles en Jeanne. De documenten zwijgen erover. Pas in het
rehabilitatieproces van Jeanne in 1450 raken daar de tongen erover los.
Al zijn de Engelsen verzwakt door het verlies van Salisbury, toch zijn de Fransen niet tegen hen opgewassen.
Aan het Franse hof kan Gilles het uitstekend vinden met de koning, die vergeten schijnt te zijn dat Craon en
hij hem onlangs nog hebben getrotseerd door de boete niet te betalen. Gilles biedt een toernooi aan en leent
de koning zelfs geld, en heeft de beleefdheid om het niet onmiddellijk terug te vragen. Zijn naam wordt
genoemd in verband met het belangrijke ambt van maarschalk van Frankrijk. Dat komt omdat hij de neef is
van La Trémoille, die op het toppunt is van zijn invloed. Hij is 25 jaar, maar wordt beschouwd als ervaren in
de oorlog.
In feite is de beminnelijkheid van Charles VII maar schijn. Hij is een volleerd acteur. Om de machtige heren
voor zich te winnen, laat hij zich door hen beïnvloeden, maar steeds ten dienste van de Staat. Wanneer zijn
gunstelingen vermoord worden, laat hij hen aan hun lot over, want hij is doodmoe van hen. De nachten
brengt hij drinkend door, maar in zijn dronkenschappen ziet hij helderder dan het leek.
Men hoort dat een herderin uit Lotharingen naar Baudricourt in Vaucouleurs is gegaan om hem te
waarschuwen dat haar missie was om de Engelsen te verdrijven, en de koning te kronen. Zij wil eerst Orléans
bevrijden en vervolgens Charles VII naar Reims geleiden om de kroning het gewijde karakter te geven dat
hoort bij een koning. Om van haar af te zijn heeft Baudricourt haar toen een escorte gegeven om zich aan het
hof in Chinon te vervoegen. Het was het gesprek van de dag. Ging het om een heilige, een simulante of was
ze door de duivel gezonden? De hoogrode La Trémoille voelt zich niet op zijn gemak. Afgevaardigden uit
Orléans komen binnen en vragen militaire versterkingen. La Trémoille antwoordt dat de schatkist leeg is.
(Daar heeft hij zelf voor gezorgd. Hij steekt de opbrengst van de belasting in zijn eigen zak. Vervolgens, als de
financiële crisis al te groot wordt, leent hij de Staat een gedeelte terug tegen woekerrente.) De maagd schijnt
het beleg van Orléans voorspeld te hebben, toen niemand het nog voorzag. Ze wordt ontvangen aan het hof.
La Trémoille laat door ambtenaren het gerucht verspreiden dat ze gek is. Maar de oude astroloog van de
koning verzekert hem dat hij haar missie in de sterren heeft gelezen.
Jeanne komt binnen en draagt geen jurk. Ze lijkt op een jongen, de haren geknipt op de wijze van een soldaat,
dus als een bol, de nek en boven de oren geschoren om makkelijker een helm te dragen. Ze knielt voor
Charles VII: “God geve u een goed leven, lieve koning.” In werkelijkheid noemde Jeanne Charles VII “lieve
dauphin.” En vervolgde: “U bent de ware erfgenaam van Frankrijk en zoon van de koning.” (In haar ogen
zou de prins pas koning zijn na de kroning en misschien verwachtte de Maagd dat de kroning het oordeel van
God zelf inhield, waarmee hij besliste tussen de Engelse koning en de Franse prins. Toen de kroning een feit
was achtte Jeanne d’Arc haar missie volbracht.)
Men zegt dat Jeanne Charles VII geruststelde over zijn geboorte. Het schijnt dat Charles VII glimlachte, wat
in jaren niet meer gebeurd was. Matrones, waaronder Yolande d’Aragon zelf, verifiëren of Jeanne wel maagd
is. Dat was van het allergrootste belang, want God sprak alleen via maagden, of anders gezegd: dan was zij
geen tovenares, want de ziel van tovenaressen was het liefste bezit van de duivel.
Ook de mening van Gerson, beroemd rector van de universiteit van Parijs, maar uitgeweken naar Lyon, wordt
ingewonnen. De brief waarmee deze reageert, bevat de morele goedkeuring voor de expeditie, maar sluit
nederlagen in de toekomst niet uit. Men moet Jeanne nauwlettend in de gaten houden en onmiddellijk
ingrijpen als God haar verlaat en de steun van de Staat intrekken. Dat zal dan ook gebeuren, en Jeanne zal
erdoor sterven.
Want de vijanden van Jeanne vinden ook houvast in de brief: als de koning de maagd moet laten vallen, zodra
de tijd van de nederlagen is aangebroken, hoeven zij maar een beetje vals te spelen om haar sneller te doen
mislukken en van het toneel te doen verdwijnen. Zo rechtvaardigt Gerson bij voorbaat al de walgelijke
politiek van de valse aanval op Parijs na de kroning te Reims en de zwijgende en beschamende toestemming
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van het Franse hof met het afschuwelijke proces in Rouen. Waarna Gilles de Rais het beetje gezond verstand
dat hij heeft ook nog verliest en de grootste crimineel aller tijden wordt.
Zover is het nog niet. We schrijven: lente 1429. Een belangrijk onderhoud vindt plaats tussen kamerheer La
Trémoille en zijn jonge neef Gilles de Rais. La Trémoille moet de nieuwe Franse veldtocht voorbereiden,
maar hij wantrouwt Jeanne d’Arc, die hem naar hij vreest in zijn belangen schaadt. En Gilles gaat, door zijn
rijkdom en zijn militaire credits, een belangrijke taak krijgen. Dus zegt La Trémoille tegen Gilles: De koning is
akkoord dat Jeanne d’Arc niet de titel van aanvoerder krijgt, maar slechts een levende vlag is aan het hoofd
van de troepen. Wie wordt dus wél aanvoerder? Gilles zou, als de strijd gunstig zou verlopen, best in
aanmerking kunnen komen voor de waardigheid van Maarschalk van Frankrijk, maar dan moet Gilles wel een
briefje tekenen dat hij ‘spontaan’ had geschreven aan hem, La Trémoille, bij voorbeeld: “Ik, Gilles, baron de
Rais et caetera, verplicht me tegenover Georges, heer van La Trémoille, om hem te dienen uit al mijn
vermogen, tot de dood toe, tegenover alle andere heren en anderen, niemand uitgezonderd....” Gilles stemt
toe, laat als slot toevoegen: “... in de goede gratie en liefde bij de koning.” Slim, want dit maakt de verplichting
ongedaan, voor het geval La Trémoille zelf bij de koning in ongenade valt.
De koning stemt toe, maar wil dat ook de maagd instemt.
Zo komen Gilles en Jeanne bij elkaar, vanuit een totaal verschillende wereld. Gilles is geweld, de felle aanval
in de oorlog, de luxe van de verspilling, de dolle lach in de nacht, de geestvervoering, de onverantwoordelijke
ontucht, kortom: de vrijheid. Jeanne is bescheidenheid, de vreedzame en soevereine wijsheid van de herders,
gewend te schouwen naar de sterren in de hemel, kortom: de vrijheid. Deze twee tegengestelde vrijheden gaan
samen een rol spelen. Wonderlijk is deze ontmoeting, want geen is slachtoffer van de ander, terwijl elk van
beide in de gegeven omstandigheden tegen de eigen natuur ingaat.
Zonde is iets dat Jeanne verafschuwt. Toch voegt zich een doorgewinterde zondaar aan haar zijde. Je kunt
niet geloven dat ze dat niet geraden heeft. Kinderen zijn moeilijk te bedriegen en mensen van het land ook
niet. Wanneer een raadgever aan het hof, Regnault de Chartres bij voorbeeld, tegen haar begint te liegen, met
alle handigheid van een doorgewinterde politicus, heeft Jeanne het meteen door en raadt de reden waarom.
Daarom is het zeer onwaarschijnlijk dat zij van Gilles niet zou hebben begrepen dat hij een bandeloos
karakter had, dat hij een gek was.
Van zijn kant hield Gilles niet van vrouwen, voelde zich bij hen niet op zijn gemak, en onschuld was voor
hem moeilijk te onderscheiden van domheid. Welnu, hij wordt niet alleen geraakt door Jeanne, en is zoals te
verwachten valt solidair met haar, maar koestert voor haar ook een broederlijk gevoel van vriendschap.
Jeanne is bescheiden, maar een onbuigzame trots staat in haar ogen te lezen. En zojuist heeft ze dat bewezen
door een onbegrijpelijke politieke moed. Dat amuseert Gilles zeer, en hij is tevreden dat hij deelneemt aan het
avontuur. Hij neemt trouwens nooit helemaal deel aan wat hij doet. Hij blijft ook altijd toeschouwer en heel
graag woont hij het niet eerder vertoonde schouwspel mee over het lot van Jeanne dat verbonden is aan het
zijne.
Zo gebeurt het dat La Trémoille denkt dat Gilles het commando over het leger heeft aanvaard uit ambitie om
maarschalk van Frankrijk te worden. En hij berekent dat daar tegenover staat dat zijn belangen goed behartigd
zijn, nu hij Gilles aan zich gebonden weet door een persoonlijk contract.
Maar Gilles is aan niemand gebonden en zal dat spoedig bewijzen. Hij is alleen maar benieuwd naar de loop
van de gebeurtenissen en tevreden dat hij zich aan de zijde van de heilige vrouw bevindt38.
Charles VII ziet met genoegen hoe de staf is gevormd zoals hij het had voorzien en dat La Trémoille bij hem
in het krijt staat. Hij denkt dat Jeanne niet ongevoelig is geweest voor de imponerende verschijning van Gilles.
Jeanne denkt alleen maar aan het winnen van de oorlog. “Het is daarvoor dat ze geboren is.”

38

Zij betekent bescherming voor hem.
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De Franse veldtocht

Alles is klaar voor de oorlog. Volgens de legende draagt Jeanne een wit harnas, wat natuurlijk niet wil zeggen
dat het beschilderd was, maar dat het van onbewerkt staal was, niet versierd met inlegsel.
Het leger verzamelde zich te Blois. Er was beloofd het soldij voortaan stipt te betalen. Dat was decennia lang
niet meer gebeurd, dus ook de losgeslagen ‘routiers’ stroomden van alle kanten samen. Gilles de Rais was daar
met zijn Bretonse soldaten, La Hire met zijn Gasconjers, Xantrailles, d’Alençon, Boussac. Men gaat op weg
met in het gevolg 600 karren met levensmiddelen en 400 stuks vee, bestemd voor de bevoorrading van
Orléans. Konvooi en escorte samen zo’n tien- tot twaalfduizend man. Jeanne d’Arc opent de mars met het
zingen van het Veni creator. La Trémoille, die in Blois bleef, vond de route langs de rechteroever van de Loire
(de noordkant), waaraan Orléans lag, minder veilig, omdat men dan op schotsafstand kwam van Engelse
legerplaatsen, en stuurde het leger de weg op naar Solonge. Toen Orléans in zicht kwam, merkte Jeanne dat
de stad aan de overkant van de rivier lag en dat men nergens over kon steken. Er werden wel een paar bootjes
gevonden, maar het was duidelijk dat het gros van het leger er niet overheen kon. Jeanne stuurde Gilles terug,
om bij Blois de brug over te gaan om langs de goede kant terug te komen.
De vraag is nu hoe men de levensmiddelen de stad in krijgt. Het lukt onder begeleiding van de bastaard van
Orléans, die haar vanuit de stad tegemoet was gekomen met een aantal bootjes die met touwen naar de
overkant getrokken worden, zonder dat de Engelsen er iets tegen kunnen doen. Jeanne zet met haar gevolg
vaste voet in de stad. Grote vreugde. Een stoet. Jeanne op een wit paard, anders alleen bestemd voor de
koning bij zijn intocht in de steden. Het is 29 april 1429.
Vijf dagen later, de 4de mei, keert Gilles terug aan het hoofd van het leger. Jeanne stelt 500 man op tegenover
de Engelse vestingtorens om de ingang naar de stad vrij te maken. La Hire gaat Gilles tegemoet met
burgermilities uit de stad. Zonder schade keert men terug in de stad.
Er zijn schermutselingen aan de Port de Bourgonge, waar de Engelsen in de aanval zijn. Bij de vestingtoren
van Saint-Loup heeft Talbot troepen samengetrokken. Alle kerkklokken luiden groot alarm. Gilles de Rais en
Boussac vallen hem van twee kanten aan: de bastille van Saint-Loup valt in hun handen. 5 Mei: plan van
Gilles om de bastille des Tourelles aan de zuidkant aan te vallen met als afleidingsmanoeuvre kamp SaintLaurent. Maar het idee wordt verlaten. De 6de mei valt de bastille des Augustins. De Engelsen worden
teruggeslagen naar hun eigen versterkingen. De 7de wordt les Tourelles fel aangevallen. Jeanne raakt aan haar
schouder gewond door een pijl. (De soldaten willen haar wonde bezweren, haar verzorgen met een papje van
vers spek en olijfolie. Maar Jeanne weigert, en aanvaart slechts een kompres met olie.) De Engelsen kunnen
slechts vluchten via een brug over de Loire. Maar deze wordt in brand gestoken door er een brandende bark
onder te drijven. De brug bezwijkt en de Engelsen met hun zware wapenrusting verdrinken. De overwinning
is totaal. De Engelsen hadden dertien versterkte torens in het totaal. Die van Tourelles was slechts de derde
die in drie dagen veroverd werd, maar vormde het centrum van de Engelse omsingeling.
De volgende dag breekt het Engelse leger op. De 13de brengen Gilles en Jeanne verslag uit aan Charles VII in
Tours. Het wantrouwen jegens Jeanne van de kant van de raadgevers La Trémoille en Regnault de Chartres is
nu in vijandigheid omgeslagen. Ze willen van haar af. Maar de koning kan haar wel omhelzen van vreugde om
de bevrijding van Orléans.
Voor Jeanne is het nu belangrijk om Charles VII mee te nemen naar Reims voor de kroning, want dan zal het
volk nog slechts in hém geloven, omdat hij gezalfd zal zijn met de heilige olie. Maar de raadgevers hebben
liever dat de situatie geconsolideerd wordt en dat de koning niet wordt blootgesteld aan gevangenname
onderweg of onder de muren van Reims. Men besluit eerst de Engelse plaatsen aan de Loire te veroveren. 12
Juni valt Jargeau. Suffolk geeft zich over. De 17de valt Beaugency, Talbot trekt weg. 18 Juni slag bij Patay.
Engelsen overrompeld door het leger van de jonge Alençon en de maagd, 2000 doden. Revanche voor de
nederlaag bij Azincourt.
Men keert terug naar het hof. Charles VII ziet geen vijanden meer tot aan de horizon. De 29ste besluit hij
naar Reims te vertrekken. Auxerre. Troyes. Châlons. Reims, de 17de juli. De plechtigheid vindt plaats in de
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ochtend. Groot is de uitgelatenheid, zelfs al zijn de tapijten een beetje aangetast door de motten en zelfs al
blijven grote vazallen, die liever voor de Engelsen kiezen, weg. Jeanne staat aan de rechterzijde van de koning,
Gilles aan zijn linker. Hij heeft zelfs recht op het theatrale hoogtepunt. Het belangrijkste moment van de
kroning is de zalving van de koning met de heilige olie, die sinds de oorsprong van Frankrijk in dat flesje zit.
Het flesje halen waar het bewaard wordt, in de abdij van Saint-Rémy, en het begeleiden ervan tot bij het altaar
van de kathedraal van Nôtre-Dame is dus de hoogste eer van de Staat. Deze eer valt toe aan maarschalk de
Boussac, en de heren de Rais, Graville en Culot. Gilles wordt uitgeroepen tot maarschalk. Hij is nog geen 25
jaar. Jeanne en hij krijgen volmacht om in hun blazoen een rand van talloze lelies te voeren, uitgezaaid op een
veld van azuur.
Michel Bataille: 7

Het einde van de oorlogen

De verhouding tussen Gilles en Jeanne is bestendig. Maar Gilles is meer ervaren in het hofleven en voelt dat
de sfeer verslechtert ten opzichte van Jeanne. Haar succes is te groot. Bovendien zegt ze wat haar plannen
zijn. Ze wil Parijs innemen. Maar de koning is bang dat daar de kansen zullen keren. Hij stelt de aanval uit.
De reden van het talmen is ook dat La Trémoille onderhandelingen heeft aangeknoopt met de hertog van
Bourgondië. Deze, die met zijn bondgenootschap de Engelsen aan een overwicht had geholpen, is zoals
iedereen stomverbaasd over de overwinningen van Jeanne en Gilles, de mars naar Reims, de kroning van
Charles VII. Via een ambassadeur peilt hij de bedoelingen van het Franse hof. La Trémoille springt er
onmiddellijk op in, en wil dat er niets ondernomen wordt in de richting van Parijs, bang als hij is dat daardoor
de onderhandelingen weer worden afgebroken. Maar het omgekeerde gebeurt. Want als de Bourgondiërs zien
dat de koning niets doet, worden zij dus weer gereserveerder. En houden de Engelsen op de hoogte van de
onderhandelingen.
Op 15 augustus gebeurt er iets ridicuuls. De beide legers, die elkaar wekenlang zorgvuldig hebben gemeden
staan plotseling tegenover elkaar. Geen van beide wil echter vechten. Trémoille niet om de al genoemde
reden, de Engelsen niet omdat uitstel de Fransen veel meer schade berokkent dan zíj hen kunnen toebrengen.
Uiteindelijk gaat de koning ermee akkoord dat Jeanne en Gilles de verdediging van Parijs gaan verkennen. Het
is september.
De 8ste opent men de aanval op de Porte Saint-Honoré. Men steekt de gracht over door takkenbossen in het
water te gooien. Jeanne wordt in het bovenbeen geraakt door een pijl uit een kruisboog. Veel mannen
sneuvelen. De moraal is slecht. De volgende morgen slaat d’Alençon een brug over de Seine, om via de
linkeroever aan te vallen. De dag daarop, als Jeanne met het leger arriveert, is de brug verdwenen. En dat
komt niet door sabotage van de Engelsen. De touwen zijn doorgesneden op last van La Trémoille zelf. Er
volgt een bevel van de raad van de koning om rechtsomkeer te maken en terug naar de Loire te gaan. De
expeditie wordt afgeblazen.
Iedereen legt zich er mopperend bij neer. Maar Gilles komt in opstand. La Trémoille was daar al bang voor
geweest, hij kent diens impulsiviteit. Gilles wil boodschappers sturen naar de koning, maar er ontstaat een
heftige woordenwisseling, want dit betekent politieke zelfmoord voor Gilles, en waarvoor? Jeanne is verloren
en ook voor hem valt er niets meer te winnen. Toch brengen René d’Anjou en Clermont de boodschap over
aan La Trémoille, die Gilles rustig laat begaan. Stilaan blijkt dat La Trémoille door de Bourgondiërs voor de
gek wordt gehouden. De bevrijding van Frankrijk, die binnen handbereik was, zal tientallen jaren langer op
zich laten wachten. Het zal duizenden mensenlevens kosten.
Op Gilles wordt geen acht meer geslagen. Hij zal geen belangrijk commando meer voeren in de toekomst.
Maar La Trémoille eist de eer op de koninklijke brieven te hebben gedagtekend vanuit één van zijn kastelen,
waarin de maarschalk geprezen wordt om zijn hoge en erkenning afdwingende diensten. In feite is het de
koninklijke toorn die hem verjaagd heeft uit het leger.
Ook Jeanne heeft geen toevlucht meer. Nu ze mislukt is zo vlakbij haar doel, is ze de wanhoop nabij. De
koninklijke administratie verheft haar in de adelstand.
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Het bloed

Wie Jeanne aan het hof zag in de winter van 1430, zou kunnen denken dat ze gelukkig was. Iedereen gedraagt
zich hoffelijk tegenover haar. Ze krijgt mooie wapens, rijke kleren.
Maar Regnault de Chartres en La Trémoille bereiden de ondergang van de maagd voor met een
onverbiddelijke gewiekstheid. Ze blijven zich constant beklagen over haar bij de koning over haar mislukking
bij Parijs. En iedereen vergeet dat men haar de middelen ontnam om Parijs aan te vallen. En Charles VII zakt
weg in besluiteloosheid, in twijfel die het wezenlijke van zijn karakter is. Hij heeft steeds de neiging om niets
en niemand te geloven. Jeanne heeft hem een paar maanden tot enthousiasme gedwongen. Nu is hij alleen
maar moe. Hij wil geen grote stappen meer. Hij wil geen emoties meer.
Hij denkt vaak aan wat koning-zijn betekent en vindt ook daar argumenten om haar aan haar lot over te laten.
Je moet de natuur nooit dwingen. Je moet voor alles de tijd nemen. Gelukkig dat ze Parijs niet hebben
ingenomen. Hoe zouden ze Parijs hebben moeten besturen? Zou het volk daar niet in opstand komen, zou er
geen bloed vloeien zoals in de tijd van zijn jeugd, waarvan hij de spookachtige herinnering nog bij zich draagt?
En de Engelsen? Het was prachtig dat ze verslagen waren in het open veld, zoals Jeanne had gedaan, en
eerlijk gezegd, het deed groot plezier. Maar hun kracht was nog helemaal niet gebroken. Als men Parijs met
een snelle aanval had ingenomen, zouden de Engelsen een flink gezichtsverlies hebben geleden. Maar wie zegt
dat ze geen nieuwe belastingen zouden heffen in Engeland en met nieuwe troepen zouden komen om de
belediging te wreken? (Spionnen hadden immers ook gezien dat Bedford na de inname van Orléans
angstaanjagende rapporten naar Londen had gestuurd.) Het zou een liedje zonder eind zijn. Beter was het de
tijd voor zich te laten werken. Beter was alles dood te laten bloeden. De kroning van Reims had
plaatsgevonden. Laat deze toch langzaam haar vruchten afwerpen. We moeten ons niet teveel aan het volk
laten zien. Zij zien ons liever van verre. Onze onbeweeglijkheid zal de vijand van zijn stuk brengen. Hij zal
weer op rooftocht uitgaan. En zich nog impopulairder maken. Uiteindelijk krijgen we het voor elkaar dat hij
vertrekt, door uitputting, door geld en enkele geslaagde aanvallen.
Charles VII glimlacht naar Jeanne, maar afstandelijk. Hij is geen deelgenoot meer in haar actie. Meer dan
erkentelijkheid brengt hij niet meer voor haar op, en zelfs dat begint hem zwaar de vallen.
En Jeanne vreet zich op. Ten opzichte van het ruwe Lotharingen komt het land van de Loire haar te week
voor, kleurloos, bloedarmoedig. Geen bossen, geen langdurige kou. Eindeloze zachte regenbuien. Alles is te
kalm, te bevolkt. Naarmate je dichter bij de rivier komt, worden de weiden en de velden boomgaarden, tuinen
met stevige groenten. Achter enorme koolvelden zijn langs de muren latwerken te zien met peren zo groot als
meloenen. In de dalen, tegen de heuvels, rijpt de wijn in kelders, die koele grotten zijn. Men ziet niet veel
ongelukkige mensen. Het lijden van de rest van Frankrijk onder de Engelse bezetting lijkt ver weg, irreëel. In
de gangen van de kastelen laten dames met open jurken hun galante ridders kirrend achter zich aanlopen. Als
ze Jeanne zien, draaien ze zich vijandig om, ze denken dat de maagd hen veroordeelt en haten haar.
En de rest van Frankrijk heeft meer dan ooit, zoals de koning het voorzag, te lijden onder de rooftochten van
de Engelsen, die de geleden nederlagen niet kunnen verkroppen. Men komt klagen bij Jeanne, vraagt haar om
opnieuw ten strijde te trekken.
Niemand geeft haar raad. Gilles de Rais is verdwenen. Hij is ongetwijfeld teruggekeerd naar zijn thuisland, en
laat niets van zich horen. Op een dag komen de inwoners van Compiègne klagen. De onderhandelingen met
de Bourgondiërs zijn mislukt en nu zijn ze bang dat Compiègne is overgeleverd aan de Engelsen en ze willen
Frans blijven. Niemand wil naar hen luisteren. Daarom smeken ze Jeanne.
Jeanne is zo onverstandig, door La Trémoille daartoe aangezet, om na maanden en maanden nietsdoen zonder
opdracht naar Compiègne te gaan. Ze komt daar de 23ste aan, doet een poging om tot een oplossing te komen
en wordt dezelfde dag nog gearresteerd. De rest kennen we maar al te goed. Jean de Luxembourg levert haar
voor geld aan de Engelsen uit, en Jeanne vertrekt naar Rouen in de goederenwagens van bisschop Cauchon,
berucht collaborateur met de bezetter. Deze Cauchon is helemaal niet bevoegd om recht te spreken over haar,
want zij behoort niet tot zijn bisdom en bovendien hebben daar ook de belastende feiten niet plaats gehad.
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De Engelsen zeggen dat ze niets te maken hebben met processen tussen ingeborenen, maar het zijn wel hun
soldaten die de rechtszaal bewaken, waar de kardinaal van Winchester met veel pracht en praal zitting houdt.
De rechters zijn bij voorbaat al met de dood bedreigd voor het geval Jeanne zou worden vrijgesproken.
Sommigen vluchten. Het is een kerkelijk proces, maar Jeanne wordt in een civiele gevangenis bewaakt door
onbehouwen huursoldaten, die haar willen verkrachten. Bedford, regent van Frankrijk, laat onderzoeken of ze
nog maagd is. Een biechtvader met plicht tot geheimhouding wordt gestuurd voor de schuldbekentenis en
achter een gordijn noteren griffiers wat ze zegt. Als Jeanne na aanmaning, bedreiging, noch ter zitting noch in
de gevangenis iets belastends bekent, laat Cauchon valse documenten maken. Twaalf artikelen met
zogenaamde bekentenissen worden samengesteld, zo ernstig mogelijk, en men consulteert vervolgens de
universiteit van Parijs. Het antwoord is dat daar de doodstraf op staat. Men brengt Jeanne naar de markt, waar
zij vlak voor de brandstapel een tekst (van geloofsafval?) moet ondertekenen. Terug in de gevangenis belooft
het kind om weer vrouwenkleren te zullen dragen. Maar men verstopt deze kleren en Jeanne moét de
volgende dag wel mannenkleren dragen, want het zijn de enige die ze heeft. Dus wordt ze beschuldigd van
‘terugval’, meineed en veroordeeld tot de brandstapel. Het is 30 mei 1431. Jeanne sterft. Haar resten worden
in de Seine gegooid.
Ze was in de steek gelaten door iedereen. Iedereen. Ook door Gilles?
Wat deed Gilles in datzelfde voorbije jaar? Waarom heeft het Franse hof aan Jean de Luxembourg geen
losgeld geboden, twee jaar eerder stond Jeanne toch nog ter rechterzijde van de koning in Reims? Ook al was
ze zonder opdracht naar Compiègne gegaan? Ook Charles V had losgeld betaald voor Du Guesclin, en de
Engelsen konden niet anders dan het aannemen op straffe van verlies van de feodale eer. Maar de koning
wilde niet optrekken met een leger, en wilde dus ook geen Jeanne meer aan het hoofd daarvan. En ook de
aartsbisschop van Reims, Regnault de Chartres, raadgever van de koning nota bene, deed niets. Hij had
gemakkelijk zijn ondergeschikte, Cauchon, bisschop van Beauvais, kunnen vragen toe te zien dat het proces
eerlijk verliep en Jeanne zou het er levend hebben afgebracht. Maar de stilte aan het Franse hof met
betrekking tot Jeanne, die vanaf haar arrestatie een jaar duurde, is oorverdovend. Het was een stilte die de
Engelsen als het ware toeschreeuwde dat ze konden doen met haar wat ze wilden.
Als Gilles de Rais aan het hof aankomt, kan het zeer goed zijn dat hij heeft voorgesteld om losgeld te betalen
- hij was gewend de koning financieel bij te springen - maar La Trémoille weigert dit.
Als Gilles haar wil helpen, moet hij het alleen doen. Dat hij maarschalk was en grote verantwoordelijkheid
droeg was hem bij toeval komen aanwaaien door de wet van de wereld waarin hij verkeerde, maar het was niet
zijn natuur. Want dat was die van de opstandige. Zijn lotsbestemming was niet om de sociale machinerie te
oliën, of om het raderwerk te bevelen en zelfs niet om het te verdedigen, maar om haar te bestrijden, en zo
mogelijk te vernietigen.
Maar omdat zij niet te vernietigen valt, zal hij, behalve zijn slachtoffers, slechts zichzelf vernietigen.
Hij brengt het aantal manschappen terug tot twee compagnieën met oude rotten en voert met een zeldzame
onverschrokkenheid oorlog in de achterhoede van de Engelsen, daar waar zij thuis zijn, in Normandië. Het is
meer een verzet van Partizanen, waarvan Gilles de aanvoerder is. Maar bij Rouen kan hij niet veel beginnen,
omdat Bedford het gros van zijn militairen rond de stad heeft gelegerd.
Gilles is in elk geval in de stad Louviers, iets ten zuiden van Rouen, gesignaleerd, de stad die door meesterstruikrover La Hire in december 1429 was veroverd. In maart 1431 verdedigde Dunois de stad, die door de
Engelsen bedreigd werd.
Gilles is gekleed als zijn mannen, in het bruin, bijna als een boer. Hij lijkt in deze camouflage nederig, maar hij
blijft de chef. Zijn autoriteit is niet hooghartig, maar afstandelijk. Deze distantie maakt diepe indruk, want zelfs
de domsten voelen dat zij niet gemaakt is, dat zij vanuit zijn wezen komt, die zich nergens aan bindt, en die zijn
geluk nergens vindt. Gilles is afstandelijk tegenover de anderen, omdat hij het ook is tegenover zichzelf: het lijkt
of zijn lot hem niet aangaat. Hij is de eeuwige vreemdeling, die van elders komt, en geen vaderland heeft. Hij
is niet aanwezig in deze wereld. De koude is van het soort waarin men soldaten de buik zag opensnijden van
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een dood paard en zich erin verscholen om niet te sterven van de kou.
Langzaam, van week tot week, van maand tot maand ontdekt men dat men deze oorlog voor niets voert,
zoals alle oorlogen, en dat men hem ook niet zal winnen. De mannen die men heeft gedood, zijn dubbel,
driedubbel vervangen. Men zal Jeanne nooit bevrijden. Zelfs La Hire, de uiterst geharde piraat, met zijn
Gasconjers, gelooft er niet meer in.
En Gilles, hij ziet alles mislukken, de oorlog, zijn persoonlijk leven, zijn huwelijk, zijn carrière, de redding van
Jeanne. Het laat een grote leegte bij hem achter.
Georges Bataille: De tragedie van de adel
Gilles leefde in de geprivilegieerde wereld van de oorlog, maar wel in een wereld die veranderde. Ook
de oorlog veranderde, hij verloor zijn spelkarakter. De oorlog werd meer en meer een ongeluk voor
iedereen en zij werd het werk van velen. Oorlog werd ook meer en meer iets van de rede. Persoonlijke
onstuimigheid en hoge opwinding worden minder belangrijk, technische en financiële middelen des te
meer. Zware cavalerie met paarden die van sierdekken zijn voorzien, verliest aan belang ten voordele
van infanterie en boogschutters, pijlen en staken. De ongedisciplineerde ‘routiers’ moeten plaats
maken voor legers met hiërarchie en discipline.
Vanaf de jaren die volgden op de dood van Jeanne d’Arc was er geen plaats meer voor een Gilles de
Rais in de legers van zijn tijd, die geregeld, regulier, waren geworden. Zodra legeraanvoerder
Richemont het in 1434 won van La Trémoille, kwam er een begin van een koninklijk
overheidsapparaat, dat zich in 1439 ontwikkelde tot de Generale Staten van Orléans.
Gilles de Rais was in 1434 nog altijd Maarschalk van Frankrijk. Maar nadat La Trémoille in ongenade
was gevallen, was hij niets meer. Hij was een “galante wapenridder” geweest, hij wist hoe je ten aanval
ging, hoe je de prachtige paarden en trotse cavaliers op één lijn zette. Hij wist van drank en genoot
ongetwijfeld wanneer de wanorde op zijn hevigst was. Hij hield vooral van de veldslag en vlakbij
Jeanne d’Arc vergaarde hij roem bij Tourelles, bij Patay en zelfs nog na de dood van de heldin bij
Lagny in 1432.
Maar voor de bestuurlijke organisatie van de koning was Gilles een ongericht projectiel. En vanaf
1432, wanneer hij zich overgeeft aan de obsessie met de kinderen, is hij nog slechts een mislukkeling.
Zijn grootvader sterft in november van dat jaar. Dat bevrijdt hem, lucht hem op, maar hij kan de
vrijheid en duizelingwekkende rijkdom niet aan. De zomer daarop, 1433, valt La Trémoille. Gilles
bleef de incarnatie van de oude feodale oorlog. Hij kon niet anders door zijn kinderlijkheid. Hij was
gekwetst in zijn ijdelheid en passie. Onder de schone schijn van zijn rijkdom was zijn leven verwelkt.
Maar in één opzicht was hij tegengesteld aan de andere miserabele feodale heren, die alleen nog
wilden genieten van wat hen overbleef: tot aan zijn dood heeft de geprivilegieerde Gilles geen leven geaccepteerd
dat hem niet meer zou hebben gefascineerd.
De tragedie van Gilles bestond erin dat hij in een verstikkende, doodlopende situatie terecht was
gekomen. Het gaat er niet om hem te bewonderen of te beklagen. Maar de omstandigheden waren aan
het veranderen, de oude samenhang ging verloren en maakte het leven voor Gilles onleefbaar.
Tegelijkertijd begonnen zijn kastelen te ruiken naar de dood. Die enorme massa’s steen, met hun
ontoegankelijke kelders en schuilhoeken diep van binnen, die forten waren uiterlijke tekenen - of
heiligdommen - van de oude feodale oorlogen, van toen de heren nog de goden waren. Oorlogen, die
duizelingwekkend waren voor hen, wier bestemming ze waren door geboorte. Oorlogen die hen zich
dol in de aanval deden storten, maar soms naar de keel vlogen in angstige nachtelijke doodsgedachten.
Het spel moest totaal gespeeld worden: wie heerste in de kastelen kon er niet zomaar aan ontsnappen.
Hij zou het kunnen als hij de geest verwierp, die deze muren incarneerden. Zoals Craon deed, die zich
effectief met zijn belangen bezighield, zijn fortuin beheerde met berekening en de begeerte van een
burger: Híj kon als hij wilde afzien van het spel. Maar terwijl hij zich liet beheersen door zijn belang,
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verloochende hij zijn afkomst: in zekere zin werkte hij, werd hij slaaf. Daartegenover stond de passie
van Gilles de Rais, die staat van koppig verzet tot aan zijn eigen ondergang.
De neergang van Gilles de Rais heeft iets van een doodsceremonie.
Het spook van de dood is voelbaar: hij is een man zich langzaam opsluit in de eenzaamheid van de
misdaad, de homoseksualiteit en het graf; in die diepe stilte obsederen hem de gezichten van de dode
kinderen, die hij kust.
Met het kasteel - en het graf - als decor heeft de ondergang van Gilles iets van een theatrale
zinsbegoocheling, een hallucinatie.
Het moet uit die kamer vol bloed zijn geweest, waarin de hoofden van de kinderen hem aanstaarden,
dat het hem overkwam dat hij wegliep in de vroege morgen door de straten van de dorpen van
Machecoul, van Tiffauges.
Zou een lange ondraaglijke hallucinatie een diepere waarheid kunnen hebben?
Het personage Gilles de Rais is verbonden met de tragedie, het is een tragische verschijning.
Verbonden met het verval, voor Gilles als resultaat van de val van La Trémoille. De persoonlijke
tragedie van Gilles is met dit verval verbonden door een wrede onnozelheid. De feodale wereld kan
niet los worden gezien van de mateloosheid die het principe van oorlogen is. Maar op het moment dat
de koninklijke politiek van inzicht verandert, is de feodale wereld opgehouden. Inzicht, berekening
zijn niet nobel. Berekenen is niet nobel, laat staan nadenken, geen enkele filosoof is in wezen nobel.
Zo zie je bij Gilles de Rais dat de bron van waaruit hij leeft onzuiver is. De tragedie is
noodzakelijkerwijs onzuiver, zij is méér waar, naarmate zij onzuiverder is. Er geldt dit principe dat er
zonder noblesse, zonder de weigering om na te denken en te berekenen, geen tragedie is.
Zonder de onnozelheid, die Gilles aanzette tot stugge weigering, was er geen tragedie geweest.
We moeten ons niet afkeren van Gilles. Deze overwegingen hebben geen zin als zij zich losmaken van
het personage vanwege al het bloed dat aan hem kleeft. Als het waar is dat alleen de feodaliteit,
waarvan hij de belichaming is, hem tragisch maakt, dan verschilt deze feodaliteit, dit tragische spel, dat
zonder discussie, naïef, de kracht heeft om het geweld van het leven in zich op te nemen, niet van de
soevereiniteit, die niet alleen het principe is van de Griekse tragedie, maar ook van elke in een persoon
voltrokken Tragedie. De Tragedie is het onvermogen van de Rede.
Dat betekent niet dat de Tragedie rechten heeft boven de Rede. Het menselijk Geweld, dat de macht
heeft tegen de rede in te gaan, is tragisch en moet als het kan worden onderdrukt. Zij mag niet worden
miskend, of veracht. Ik moet en zal dit zeggen in verband met Gilles de Rais, die anders is dan
anderen, die persoonlijk misdadig zijn. De misdaden van Gilles de Rais zijn de misdaden van de
wereld, waarin hij ze beging! Het zijn de verkrampte bewegingen van deze wereld, die in de
doorgesneden kelen te kijk worden gezet. Deze wereld had de wrede afwijkingen toegestaan die deze
kelen weerloos maakten. Zij had ze vrijgegeven aan het tragische spel van een bezetene, die een
vrijwel soevereine macht bezat! Het is waar dat in deze wereld ook reeds een diepere tegenbeweging
op gang gekomen was, die deze afwijkingen langzaam herstelde, maar die op haar beurt een tragische
logheid zou hebben....
Michel Bataille: 9

De eerste misdaden

Gilles is weer terug in Champtocé. Hij is de wereld rond geweest. Hij heeft de mensen leren kennen. Hij is 27
jaar. In zijn privé-leven is hij alleen. Sociaal is hij alleen. Moreel is hij verloren.
Alles is opnieuw donker en gesloten. Wat kan hij doen. Hoe kan hij zijn opstandigheid uiten? Hij is een grote
seigneur. Hij kan toch niet, als de andere grote heren door hun egoïsme een hekel aan hem hebben, de
wapens oppakken en een opstand tegen hen leiden? Om de gevestigde orde aan te vallen, moet je die aanval
van buitenaf lanceren. Maar Gilles zit gevangen in zijn milieu.
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Georges Bataille: Het seksuele leven: de moorden op de kinderen
De beschrijving van de seksuele afwijking van het monster is niet het enige hallucinerende aspect in
het leven van Gilles de Rais. Het is ook het beste bekend. Door zijn bekentenissen. En door de
verklaringen van zijn dienaars. En hoe is het toch mogelijk dat al zijn smaken, fantasieën, grillen,
voorkeuren beschreven zijn met een precisie, die elke schaamte trotseert.
Het begon in het jaar dat zijn grootvader stierf. Als Gilles zin had om te doden, deed hij het zelf.
Anders richtte hij zich tot Guillaume de Sillé of Roger de Briqueville, allebei neven, wier families door
de oorlog waren geruïneerd. Allebei vechtjassen. Zij voorzagen de meester van wat hij wenste, terwijl
hij zorgde voor hun levensonderhoud.
Na 1432 deden ook anderen mee aan de feesten, die zich ook verplaatsten van Champtocé naar het
huis De la Suze, Tiffauges en Machecoul. Eerst zangers uit zijn kapel: André Buchet uit Vannes, en
Jean Rossignol uit La Rochelle. Zij hadden engelenstemmen. Er was ook Hicquet de Brémont, en
Robin Romulart (ofwel “kleine Robin”), die stierf tegen het einde van 1439. Tenslotte Poitou en
Henriet, kamerdienaren. Veel slachtoffers werden gepakt terwijl ze aan het bedelen waren. Soms koos
Gilles zelf, andere keren liet hij het over aan Sillé.
Eerst werd het kind mishandeld door een soort verstikking. Gilles wilde hun kreten voorkomen,
vermijden dat ze gehoord werden. Hij hing ze dus op met touwen aan een stok of een haak. Uitgerekt
aan de hals konden zij slechts rochelen. Dan haalde Gilles het kind van de strop af, streelde het lief,
zei dat hij het geen kwaad wilde doen of pijn, maar alleen plezier wilde maken met hem. Als het maar
stil wilde zijn. Na de seks op de buik doodde hij het kind, of liet het doen. Vaak met het genot van het
doorsnijden van de ader in de hals, waarbij het bloed naar buiten sprong. Hij wilde dat de dood
langzaam intrad. Soms ook liet hij het onthoofden en dan duurde de orgie ‘zolang er warmte was in
het lijk’. Soms zat hij scheef op de buik om beter de laatste sidderingen te kunnen zien.
Er waren verschillende manieren om te doden: soms het hoofd van de romp scheiden met een dagge,
of lange dolk of messen, soms hard met een stok of een ander stomp voorwerp op het hoofd slaan.
De nek breken met een stok. Hals doorsnijden en soms ook de ledematen. Ze hadden ook een kort
breed zwaard dat ze ‘braquemart’ noemden: pik.
Gilles zei tegen Henriet dat hij meer plezier beleefde aan het doden, het scheiden van hoofd, armen
en benen, het weg zien kwijnen en bloed te zien, dan aan de vleselijke lust.
Ze kozen “de mooiste hoofden”. Als de kinderen dood waren, omhelsde hij ze en liet die met de
mooiste hoofden en leden zien aan de anderen, dan sneed hij de lichamen open en genoot van het
zien van de organen. Gilles vroeg Henriet en Poitou welk van de afgesneden hoofden het mooiste van
allemaal was, deze, of die van de avond ervoor, of van de avond dáárvoor.. Het mooiste hoofd kuste
hij vaak en knuffelde hij.
Er is geen smartelijker seksuele biecht, die zo ver gaat in de wil om afschuw te wekken.
Hij zat op de buik, vond het mooi om ze zo te zien sterven en ze moesten lachen erom....
Na de hoogste opwinding en bedwelming viel Gilles als een blok in slaap. Zijn dienaren maakten de
kamer schoon, wasten het bloed van de vloer, verbrandden het lijk in het haardvuur. De kleren één
voor één om stank te vermijden.
Hoe konden de deelnemers zo onverschillig zijn. In zijn tijd was Gilles een heel hoog personage, en
de kleine bedelaars waren nauwelijks meer waard dan geiten.
Gilles werd pas lastig gevallen na lange aarzeling en door absurde onhandigheden; tegen het eind
werden de geruchten zo sterk dat men de ogen gewoon niet meer kon sluiten. Zonder vrienden en
zonder steun kon Gilles niet meer ontkomen aan de vijandigheid. Men was het beu. Maar was hij wat
handiger geweest en iets gematigder, dan was de algemene verontwaardiging niet zo groot geweest en
had men nog steeds de eerste impuls gevolgd: de ogen sluiten.
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In zijn jeugd waren hem verhalen verteld over de oorlog en legenden over de heldhaftigheid en wapenfeiten
van zijn grote voorouders. Maar nu heeft hij de oorlog met eigen ogen gezien, hij heeft haar geleefd. Is het
mogelijk erin te geloven? Buiten Jeanne, die door voorspelling wist waar zij moest gaan, gingen alle grote of
zgn. grote kapiteins blind hun weg, en het was blijkbaar altijd zo geweest. Oorlogsplannen waren drogbeelden
geweest, zo ook de bevrijding van Orléans vóór de komst van Jeanne. De plannen waren achteraf na de slag
op schrift gesteld, alsof niet het toeval de gebeurtenissen had geleid, maar alsof alles vooraf was uitgestippeld.
De grote kapiteins waren ijdeltuiten en domkoppen geweest, die doodsbenauwd waren een spelfout te maken
in hun rapporten aan de koning, terwijl zij ondertussen het leger lieten demoraliseren door de eerste de beste.
Er was geen enkele orde in de oorlog. Zij was de fundamentele wanorde, de oorspronkelijke chaos, de inslag
van kokende planeten in het stramien van alledag. Zij was lelijk. Zij was stompzinnig. Doden of niet doden,
optrekken of terugtrekken, aanvallen of vluchten, je kon er net zo goed de dobbelstenen op gooien en de
beslissing was even gefundeerd als na de beraadslagingen van de hoge raad. Niemand kende de kunst van het
oorlogvoeren. Jeanne, de boerendochter van 17 jaar had er meer verstand van, en dat was precies wat de wijze
strategen van de Staat haar niet konden vergeven.
Ook van de politiek had Gilles de mechanismen en de principes gezien, op het hoogste niveau, dat van de
koning en zijn ministers. Ook nogal armzalig. De aanhoudende populariteit van La Trémoille was een bewijs
van haar kwaadwilligheid. De betrekkingen tussen de Staten bestonden uit prikkelbaar en permanent getwist,
in een benauwde atmosfeer van haat tussen de families. De verdediging van de grenzen was niet beter
geregeld dan de afzetting van zijn veld door een oliedomme boer. La Trémoille was die boer, en zijn
doorzichtige listen, zijn onhandigheid en leugens, die een kind als Jeanne kon ruiken op kilometers afstand,
riepen bij Bedford, de regent van Frankrijk, en bij Philips, de hertog van Bourgondië, dezelfde domme en
grove listen en onhandigheden en leugens op. Als iedereen zich totaal suf had gelogen, stelden de klerken een
verdrag op vol met zichzelf tegensprekende zinnen, die door iedereen werd ondertekend met de vaste
bedoeling om hem in geen geval uit te voeren. Dat was de politiek.
Als de oorlog krankzinnig was en de politiek bespottelijk, wat bleef er dan over in het leven? De liefde,
waarover geschreven werd in de boeken? Wel, juist, de liefde was niet meer dan een speciale vorm van
politiek en oorlog. De mensen hielden nooit van elkaar. Meegesleept door hun instinct geloofden zij dat zij
behoefte hadden aan een partner, die zij wilden “bezitten” en zo begonnen in de stilte van de kamer van
persoon tot persoon de spelletjes van de oorlog en de politiek precies op dezelfde manier als zij gespeeld
werden door de Staten, even egoïstisch, even geborneerd. Want niemand is te herleiden tot een ander.
Niemand versmelt tot niemand. Iedereen heeft een muur om zich heen als een stad. Je kunt een ambassadeur
sturen naar de ander, of boodschappers ontvangen. Maar vreemd blijf je voor de ander voor altijd.
En voor Gilles is de liefde ook nog eens onttrokken aan zijn natuurlijke wetten, omdat hij niet van vrouwen
houdt. De nabijheid van een zuiver vrouwelijk fluïdum maakt hem gek. Hij haat het, ontvlucht het,
verafschuwt het. Gilles is een bok (mannelijk bij uitstek, met zon en daglicht verbonden, positief) en elke
vrouwelijke aanwezigheid is voor hem als het kadaver van een kat (bij uitstek vrouwelijk, met de maan en
wisselvalligheid verbonden, negatief)39.
Dus wat blijft hem over? Voor de gewone mensen is er het werk, de armoe, het verdriet, de dagelijkse zorgen.
Voor anderen de domheid, die zo rustgevend beschermt tegen de hoon van het leven. Voor sommigen is er
de vroomheid. Maar voor Gilles? Voor hem zijn er maar twee mogelijkheden, de enige werkelijke trouwens:
het heiligheid of de misdaad.
Heiligheid is niet voor hem weggelegd, maar hij kent haar uit de eerste hand, bij Jeanne. Maar Gilles heeft niets
begrepen, en zoals altijd in dat geval, komt langzamerhand de woede in hem op. Hij is de gedesillusioneerdheid in
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Volgens de magiërs hoefde men in een stal met bokken maar een rottend lijk van een kat te leggen
om een wanorde teweeg te brengen, waarbij de bokken half-gek werden en een verstoorde ademhaling kregen
tot stikkens toe.
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persoon. Hij heeft geen ongelijk. Maar hij gaat iets te ver hierin, en veroordeelt zichzelf. Vanuit zijn wanhoop gaat
Gilles over tot de vernietiging van het meest levende wat het leven met zich meebrengt: de kinderen. Gilles
zag zichzelf in een spiegel en herkende zich niet. Hij gaf zich over aan zijn demon en terwijl de demon bezit
van hem nam, werd hij een ander, iemand die voor zijn genoegen ging doden. Zoals hij al in de oorlog
geweest was, ontoegankelijk, afwezig, zo werd hij ook nu. Het kind kreeg geen tijd om te gillen, overrompeld
als het werd door de angst en meteen daarna door de pijn. En Gilles, wezenloos, bemerkte dat hij de enig
levende was in het vertrek, en zag aan zijn voeten een plas bloed. De eerste keer was ongetwijfeld in
Champtocé. Misschien wel in de bibliotheek, waar hij ooit misschien had gesnuffeld in Suetonius. Hij was
terug bij af. Hij druipt van het bloed, onschuldig bloed, en vindt zijn luxe in de vernietiging.
Een vreselijke stilte vult het vertrek. “Toen Siegfried de draak had gedood, hoorde hij de vogels zingen.” Maar
wanneer men een kind heeft gedood, zingen de vogels niet. Men ontwaakt in pijn, zwaar, als uit een droom.
De schouders van Gilles beven, de moordenaar kijkt om zich heen en ziet in de grote schouw het houtvuur
branden. Kom, afmaken wat je bent begonnen. En Gilles zorgt dat het lijkje in het vuur verdwijnt.
Er schuilt een geduchte dubbelzinnigheid in dit herstel van de orde, aan dit uitwissen van de sporen van de
misdaad. De crimineel liegt op dat moment, en hij weet dat hij liegt. Hij probeert te doen alsof de misdaad
niet heeft plaatsgevonden. Zodat de misdaad onbestraft blijft en hij nieuwe kan begaan. Terwijl hij schreeuwt
van wroeging, berekent de crimineel al weer hoe hij de volgende misdaad kan plegen en hij hoopt dat er geen
eind aan komt.
Terwijl Gilles kijkt naar de resten van het kind en hoe ze in de vlammen langzamerhand verkolen onder het
afschuwelijk gesis van het brandend vlees, voelt hij triomf en trots dat hij in dit toppunt van terreur iets
durfde wat niemand anders vóór hem deed.
Dan hoort hij verstrooid door het raam de religieuze gezangen van zijn kapittelkoor door de zuivere lucht van
de avond, en in een vlaag van medelijden bidt hij voor het heil van de ziel van het slachtoffertje.
Al loopt de Honderdjarige Oorlog ten einde, toch zijn er nog enkele oplevingen van het geweld. In 1432
verdrijft Gilles Bedford nog bij Lagny, maar hij is er met zijn hoofd niet meer bij. Hij laat vanaf nu zijn
soldaten rustig plunderen. In 1433 valt La Trémoille plotseling in ongenade. Hij heeft zich zoveel vijanden
gemaakt - zelfs Yolande d’Aragon stuurt huurmoordenaars op hem af - dat hij moet vrezen voor het ergste.
Hij wordt midden in de nacht gearresteerd door o.a. Prégent de Coëtivy, de latere echtgenoot van Gilles’
dochter Marie.
In zijn plaats wordt Arthur de Richemont legeraanvoerder en raadgever naast Regnault de Chartres. Gilles
had nu opnieuw in de gratie kunnen komen, want Richemont was zijn eerste baas geweest in de oorlog, en
bovendien was hij gebrouilleerd met La Trémoille sinds de mislukte aanval op Parijs. Maar Gilles had geen
interesse meer. Men denkt dat hij ondanks de schijn de man van La Trémoille is gebleven, en Richemont
keert zich van hem af. Het is Gilles om het even. Hij merkt het niet eens.
Omdat Gilles als een van de weinigen zijn troepen zelf betaalt, vraagt Charles VII hem om een expeditie
tegen Bourgondië te leiden. Gilles, die er genoeg van heeft, antwoordt brutaal dat hij deze keer geen geld
heeft. Om zich gezien te maken aan het hof en in een poging een carrière op te bouwen, vertrekt zijn jongere
broer René de la Suze, die eeuwig bij Gilles in de schaduw staat, in zijn plaats naar Bourgondië. Hij zal daar
geen grote wapenfeiten kunnen laten zien.
De koning is zo gekwetst door Gilles dat hij in het openbaar laat weten in de toekomst geen beroep meer op
Gilles te zullen doen. Maar de titel van maarschalk neemt hij hem niet af, en als hij Gilles enkele maanden
later in Orléans ontmoet is hij zeer vriendelijk.
In 1435 wordt inderdaad uiteindelijk de vrede getekend in Arras40. De Middeleeuwen lopen op hun einde.

40

De vrede van Arras maakt geen einde aan de oorlog, maar luidt de doodsklok over de Engelse
successen. Door de verzoening tussen Charles VII en de hertog van Bourgondië te bekrachtigen berooft het
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Opnieuw keert Gilles de Rais, na een vals retour naar het grote werk, werkeloos terug naar zijn eigen gebied,
deze keer definitief. Wat nu?
Je kunt je niet voorstellen dat zo’n gepassioneerd man zich zou overgeven aan de kunsten die tot vermaak
dienen: schilderen, tekenen, musiceren, o.i.d.
In een hoek van het kasteel van Champtocé sterft Jean de Craon. Sinds een paar jaar kwijnt hij weg, raakt hij
geborneerd, stompt hij af. Ze zeggen dat men niet gestraft wordt om zijn zonden maar door zijn zonden. Hij
had het grootste fortuin in het westen van Frankrijk samengebracht, en was daar dag en nacht mee bezig
geweest. Hij had boeren met blote voeten opgehangen boven een houtskoolvuur, om hen de plaats te
ontfutselen waar ze hun geld verstopt hadden en hen zo te dwingen belasting te betalen, hij had tegenstanders
verraden met behulp van omgekochte klerken, getrouwde meisjes naar het altaar geleid ter uitvoering van een
contract met een malafide notaris, zijn meerderen veren in de kont gestoken en de hielen gelikt opdat zij des
te zekerder hun ogen zouden sluiten voor het machtsmisbruik van zijn vazal, dat waren de gebruikelijke
middelen waarmee hij zich had opgewerkt.
Op het moment dat het leven hem achterlaat met geld en al is hij totaal de kluts kwijt. Daartegenover weet hij
zich geen houding. Hij is bang. De schijnvertoning is niet meer van toepassing, en waardigheid is hem
vreemd. Soms heeft hij de aanvechting om Gilles te onterven, maar dat durft hij niet, omdat Gilles voor zo’n
straf niet gevoelig is. Hij zou lachen om die paar extra kastelen van Craon. Bovendien zou Craon daarmee zijn
eigen werk vernietigen, de illusie van zijn gierigheid blootleggen.
Met twijfel in het hart en met de bedoeling om dan maar weer een compromis te sluiten, waarvan hij er al
zoveel heeft laten rijpen in zijn voorbije financiële ondernemingen, geeft hij Gilles slechts een symbolische en
enigszins potsierlijke waarschuwing: hij laat hem niet zijn zwaard na, maar bestemt deze voor zijn jongere
broer, René de la Suze. Maar wat moet Gilles met het zwaard van Craon? Hij is zeer schuldig, absoluut, maar
hij heeft in zijn tijd de opwinding van de strijd gekend en de roem van grote overwinningen. Hij was
bevelvoerder bij Orléans, bij Patay, Jargeau, hij werd geëerd in Reims, hij heeft Parijs aangevallen ondanks de
tegenwerking en in een stortvloed van pijlen. Zijn eigen zwaard is toch roemvol genoeg?
En dat van Craon? Heeft die de haard al wel eens verlaten? Heeft zijn zwaard niet eerder gediend als
wandelstok, wanneer hij aan tafel zat met een of andere beheerder om de rekeningen van het veevoer te
controleren of de verkoop van de beesten?
Dat zwaard past inderdaad veel beter bij René de la Suze, met zijn verschrikte konijne-ogen. Gilles zal het
hem echt niet betwisten.
Craon blaast zijn laatste adem uit. Zijn laatste wilsbeschikkingen zijn stichtelijk: hij wil een armelui-begrafenis.
Zou het uit vroomheid zijn, uit oprechte spijt? Waarom zou het uitgeharde hart van de oude Craon niet in
staat zijn tot een warm gebaar? Grandeur is niemand ontzegd.
Het leven van Gilles is nu gehuld in een krankzinnige luxe. Het Hôtel de la Suze in Nantes stelt door zijn
meubilair het kasteel van de hertogen van Bretagne verre in de schaduw. De muren zijn bespannen met
goudlakens!
Zijn militaire hofhouding te paard omvat, terwijl hij geen oorlog meer voert, tweehonderd man. De paarden
zijn de mooiste die men kon vinden. De soldaten krijgen drie keer per jaar nieuwe kleren. Deze schitterende
garde volgt Gilles waar hij ook gaat. Toch is het niet meer dan een nabootsing van de oorlogsmachine, want
de wapenen trekken de baron nauwelijks meer. Zijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar de muziek. Het is de
enige kunst die hem ontroert, tot tranen toe. In deze 15de eeuw is de grote muziek religieus en bestaat uit

verdrag de Engelsen van hun belangrijkste steun. Bovendien valt het samen met de dood van Bedford, de
beste staatsman van Henry VI. Philips de Goede laat zich heel duur betalen voor de ontbinding van de
alliantie met Engeland en verwerft de steden aan de Somme en Auxerre en dispensatie van de plicht tot
leenhulde. Daarmee versterkt hij de grenzen van zijn gebied en verzekert hij zich van een onafhankelijkheid
die heel veel weg heeft van de alleenheerschappij van een koning.
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kerkzang. Gilles houdt er ook een kerkkoor op na, een knapenkoor. Niets is naar zijn mening te mooi of te
kostbaar voor zijn zangertjes. Het wordt omringt door een flink aantal geestelijken, die het zijn ceremonieel
cachet geven. Aan het hoofd een Deken, die Gilles, om te onderstrepen hoe belangrijk hij hem vindt, op zijn
persoonlijke titel bisschop heeft gemaakt, zonder het oordeel in te roepen van de kerkelijke hiërarchie. Deze
zal tot het laatste toe weigeren dit misbruik van waardigheid te erkennen. Dat kan Gilles weinig schelen, hij
blijft “Monseigneur” zeggen tegen zijn privé-bisschop. Rond deze hoogwaardigheidsbekleder loopt een
menigte aartsdiakens, kanunniken, min of meer authentieke en gewijde priesters, voorzangers en koorknapen.
Dertig knechten staan volledig in dienst van dit fraaie gezelschap. Maar bij het plezier van het oor hoort het
plezier van het oog, de regels schrijven voor dat de voorzangers zijn gekleed in scharlaken toga’s met een
sleep, gevoerd met wit-met-grijs bont, en met grijze koorkappen, gevoerd met heel fijne stof. De pracht en
praal van de kerkdiensten zijn van een pauselijke allure en Gilles woont ze hele uren bij met een
onvermoeibaar genoegen, want in zijn tomeloze hart vinden alle menselijke gevoelens hun plaats, dus ook de
vroomheid! Hij is oprecht en diep godvruchtig. Hij laat zich graag baden, drijven, dragen op de grote
welluidende golven van de muziek. Hij laat zijn blik graag dwalen over de dure schilderingen, waarmee hij de
gewelven van zijn kapel heeft laten versieren.
In dit alles is geen enkel amateurisme, geen onwetendheid, geen goedkoop plezier: het niveau van de muziek
van het knapenkoor kent zijn gelijke niet in Frankrijk. Soms, voor bepaalde plechtigheden, vraagt de koning
het te leen, omdat zijn eigen koor er niet tegenop kan. Nooit is iets te duur als het ‘t koor maar perfectioneert.
Bij voorbeeld: op een dag, in de kerk van Poitiers, brengt de stem van een kind, de nachtegaal van la Rochelle,
Gilles zó in vervoering door haar zuiverheid, dat hij net zo lang aandringt, tot hij het kind mee kan nemen,
wat het ook kosten mag. Zijn vader vraagt tweehonderd écu’s en om te laten zien dat niets hem teveel is, geeft
hij het kind tweehonderd livres aan inkomsten en daar bovenop het landgoed la Rivière, vlakbij Machecoul.
En wat geldt voor de godsdienst, geldt ook voor het eigenlijke theater. Een troep acteurs woont in het kasteel,
altijd aan het werk, altijd klaar om een ‘mysteriespel’ op te voeren41. Groot is elk jaar het spektakel bij het
Pinksterfeest.
‘s Avonds als de acteurs niet meer op de planken staan, kan men de zigeuners horen die men uit Spanje heeft
laten komen. Op de binnenplaatsen die door toortsen zijn verlicht met diepdonkere schuilhoeken als contrast,
zingen en dansen zij ‘moresques’, de latere flamenco’s. Het gezang komt van onheuglijke diepten, heeft een
zware cadans, is wild, rauw, en van een bittere vreugde. De zangers schreeuwen in de nacht op de roep van de
dood. Deze bitterheid bevalt Gilles en in het dol gelach dat telkens het tragisch weefsel van de melodie
verscheurt, meent hij zichzelf te horen. Hoe dichter het gezang het brullen van de doodsstrijd nadert, hoe
sneller het ritme van de dans wordt, hoe meer hij zich onwillekeurig naar voren buigt. Zijn gezicht verliest zijn
onaangedaanheid en hij glimlacht.
Glimlachend, licht, verstrooid luistert hij naar de stem uit Andalusië, die breekt en toch volkomen meester is
van zichzelf, en zich verheft “in de wouden van de nacht”, en het beeld oproept, aanroept van de afwezige
god. De stem houdt de hoge tonen lang aan, te lang, het doet pijn aan de oren, om plotseling in een
onwillekeurige en toch precies berekende kramp over te gaan in een klacht, een siddering, een neervallen, en
zwijgen.
Maar Gilles is niet zomaar een verkwister, zoals Craon een vrek was. Gilles is niet normaal. Hij is de perfecte
illustratie van de definitie van Georges Bataille: “Luxe is pas authentiek als ze compleet maling heeft aan
rijkdom, als ze met sombere onverschilligheid weigert te werken en het leven aan de ene kant de schittering
van de totale verwoesting meegeeft, aan de andere kant de stilzwijgende verachting jegens de rijken die maar
zwoegen om hun leugen vol te houden.”
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Het mysteriespel is het theater van de 15de eeuw. De naam heeft niets te maken met religie of
dogma. Het komt van het latijnse ‘ministerium’, dat voorstelling betekent. Het mysteriespel dat Gilles de stad
Orléans aanbood lijkt meer op onze historische optochten of de parades van ons carnaval dan op een
toneelstuk.
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Gilles ruïneert zichzelf niet omwille van bepaalde genoegens, maar om het ruïneren zelf, het is zijn natuurlijke
beweging. Omdat hij nergens meer in gelooft en meent dat niets nog waarde heeft, is de ‘prijs’ van de dingen
voor hem de hoogste dwaasheid en voor hem is de ondergang het mooist door zijn middelen te verteren,
zoals de wereld om hem heen zichzelf opvreet. Dat is de eenvoudigste manier.
De rijke mensen waar Gilles mee verkeert zijn niet werkelijk rijk: zij zijn aan het rekenen en door hun rijkdom
te bewaren doden zij er de essentie van, die is dat zij verbrast kan worden. Uiteindelijk is de ware rijke hij die
in een laaiend vuur ophoudt rijk te zijn. De andere zijn valse, schaamtevolle rijken.
Gilles heeft niets te maken met de rijken uit zijn omgeving. De gierigheid komt hem komisch voor en Craon
is het bewijs van zijn middelmatigheid. La Trémoille, idem dito.
Als Gilles in de ogen van deze mensen ontspoort, dan is het omgekeerd in zijn ogen zo dat deze mensen niet
leven, hun angsten en ambities zijn voor Gilles van een andere planeet.
En omdat Gilles niet zeker is of hij van deze wereld is gaat hij van zijn afwezigheid en van zijn verachting een
bewijs leveren. Al of niet bewust, maar in ieder geval met een vermoeden, gaat hij de droom realiseren, die
alle magiërs dromen: de schepping van een ‘microcosmos’, een wereld waarin al het bestaande terugkeert,
maar herleid tot de schaal van één mens en wat deze in zich draagt.
Dit is het uiteindelijke doel van dat bijeenhouden van een leger dat nergens toe dient, van die troep
toneelspelers die alleen voor hém spelen, van al die musici die zo verheven zingen in een lege kapel, en al die
ambachtslieden die de kastelen meubileren van een heer die niet meer ontvangt.
Gilles drijft deze opzet tot het uiterste: om zich heen heeft hij mensen verzameld met macht op
maatschappelijk, religieus en militair gebied. Om deze mini-wereld te completeren moet hij ook nog over een
rechterlijke macht beschikken. En of het nu serieus bedoeld is of niet, hij benoemt de onbenulligste, grootste
lomperik van zijn hof, Roger de Briqueville, tot zijn ‘procureur.’
Nog één ding ontbreekt: dat hij zichzelf kan zien. Daarvoor ontdubbelt hij zich. Hij kiest uit zijn midden de
man met de meest indrukwekkende verschijning en geeft hem zijn, Gilles’ identiteit. Men noemt hem “Rais le
heraut” en hij loopt voorop in de stoet42.
Zo verplaatst Gilles zich in lange stoeten - met soldaten, priesters, ambachtslieden, kunstenaars en de heraut
als beeld van Gilles zelf - van Machecoul naar Tiffauges, van Tiffauges naar Champtocé.
Aan het hoofd, te paard, Rais le héraut, in het rood net als Gilles, mooi, hoog en prestigieus, in de dansende
pas van een paard dat nog indrukwekkender is dan dat van Gilles zelf. Dan zijn privé-leger, garde-soldaten,
schildwachten, pages. Daarachter het kapittel in hiërarchische volgorde, de aartsdiakens achter de pseudobisschop en gevolgd door de priesters en voorzangers, dan hun knechten en tenslotte de met de grootste zorg
omgeven arken des verbonds: de draagbare orgels, waarvan elk exemplaar om een team van zes kreunende
mannen vroeg. In een rare mengeling van vodden en koninklijke gewaden volgden acteurs en jongleurs, die
scènes mimeerden, houdingen aannamen, grimassen trokken voor het publiek. Vervolgens passeerden de
huisknechten en de meisjes van plezier, en precies zoals in het gevolg van een leger, de lange rij karren, zwaar
beladen, met een zeil afgedekt, de assen en houten spaken kreunend onder het gewicht. Boogschutters
bewaakten hen en dat moest wel, want de lading puilde uit van zeldzame stoffen, wapens, levensmiddelen en
wijn, zilveren en gouden vaatwerk.
Als laatste komt Gilles, met zijn hofkliek van astrologen, magiërs, tafeldienaren, neven en schooiers, wat in
zijn omgeving vaak hetzelfde betekende.
En uiteindelijk komt iedereen aan bij één van de forten van het “huis”, waar de kasteelheer de wapens
presenteert met zijn hellebaardiers in het gelid. De lange rij van ridders en karren wordt opgeslokt door het
gewelf van de ingang en loopt uit op de binnenplaats in de volgorde: héraut, soldaten, zangers, dansers,
komedianten, magiërs, hovelingen en tenslotte: Gilles.

42

Het was de gewoonte van de heren om hun herauten de naam te geven van hun land.
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Gilles is op dat moment geen atheïst en geen heiligschenner, maar een praktiserend christen die gek geworden
is.
Op 15 augustus 1435 laat hij zich ontvangen als honorair-kanunnik in de basiliek van Saint-Hilaire-le-Grand
in Poitiers. Hij is de eerste die deze titel draagt zonder eerst diaken te zijn sinds de hertogen van Aquitanië.
Om de herinnering aan deze dag levend te houden voert hij twee prebenden in, één voor André Buchet en
één voor Jean Rossignol, allebei lievelingen uit het knapenkoor, en medeplichtig aan zijn misdaden.
Nog doller initiatief: op 26 maart 1435 laat hij in Orléans, de stad die voor hem na het avontuur met Jeanne
de mooiste herinneringen bewaart, officieel voor de notarissen Jean Caseau en Jean de Reconin de stichting
bekrachtigen, die hij eerder al in Machecoul-en-Rais had opgericht, T e r h e rin n e rin g aan d e He ilig e
O n s c h u ld ig e Kin d e re n “voor het welzijn, heil en redding van zijn ziel”, zoals de tekst zegt.
Hij wijdt hen een kapel; hij wijdt hen zijn fameus kapittel.
Hoe kon deze aards-moordenaar van kinderen de brutaliteit hebben om te bidden tot de heilige onnozele
kinderen? Hij doet het. Schaamteloos vergroot hij de rij van Onnozele Kinderen, dat hartverscheurende leger,
en plaatst zich vervolgens onder hun bescherming. Dat gaat wel heel ver. Maar hij gaat nog verder.

In de hoge gouden kelk schenkt men hem hypocras43, een brouwsel dat je naar het hoofd stijgt en
waarvan de meester-kok van Charles VII, Taillevant, het recept gaf aan de mensen van Gilles:
“langdurig fijnstampen in een vijzel een half ons kaneel, een kwart ons kruidnagel, een ons vanille en
vier ons witte suiker. Langzaam vijf liter witte, lichte wijn toevoegen. Vijftien dagen laten inwerken.
Filteren door een flanellen doek. In flessen doen en dichtlakken. In een koele kelder bewaren.”
Dit mengsel van kruiden en suiker in oosterse traditie drinkt als limonade, maar benevelt als pure
alcohol.
De muziek en de wijn knagen aan het hart, voeren het naar het hoogtepunt van gevoelens. Zij slagen er
nooit in van de mens de god te maken die hij droomt te zijn. Op de sublieme momenten komt bij
Gilles de peilloze wanhoop boven, de heimwee naar het herinnerde absolute bestaan, die de zijne was
en die hij niet meer zal kennen. En Gilles vlucht weg in zichzelf, in zijn nacht, en laat zich drijven op
de tijd, die gaat. Het is mooi om te dromen en verstrooiend om zich te vernietigen en Gilles doet het
met kostbare middelen, met enorme uitgaven.

43

In de Middeleeuwen dronk men de wijn het liefst sterk gesuikerd en gearomatiseerd. Dat had
goede redenen: de wijn was dikwijls zuur; en tegelijk wist men niet hoe hoe hem te conserveren. Na kerstmis
werd hij al langzaam bitter en tegen Pasen was hij volstrekt ondrinkbaar.
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Wanneer hij in de bovenzaal van zijn toren een slachtoffertje ter
dood heeft gebracht - met de dolk doorstoken, soms onthoofd,
een enkele keer na foltering - en zijn seksuele handelingen heeft
gepleegd, knielt hij voor het lijkje en bidt hij “in diepe vroomheid
en onder tranen” en smeekt hij het arme zieltje dat nog in de
kamer dwaalt voor hem te bidden bij de Heer. Met de snijkant
van zijn lemmet heeft hij het leven van het lichaam afgesneden,
d.w.z. volgens het christelijk geloof de ziel bevrijd, en met een
vanzelfsprekende overgang vraagt hij aan dat zieltje, alsof het hem
zeer nabij is, heel intiem, of het de Heer wil bidden, wanneer het zich
bij Hem zal hebben vervoegd dankzij hem, voor hem, de moordenaar.
Het contrast is krankzinnig. Maar in de gespleten geest van Gilles
is het van een fantastische logica.
Nogmaals, Gilles bestrijdt het geloof niet, en ook niet de moraal.
Voor hem is het genoeg als hij, deels uit trots, maar deels ook uit
zwakte en wanhopige overgave aan zijn neiging, vanuit de regels
van het geloof en de moraal een monsterlijke uitzondering is en
het zich bewust is. Maar hij doet niet aan zieltjeswinnerij. Hij wil
solitair blijven, uit schaamte en uit trots.
Gilles komt niet aan het systeem en zijn fundament. Hij gelooft in
het systeem. Hij doodt, want dat is zijn zondige neiging. En
vervolgens krijgt hij spijt, want zo is zijn geloof. Dan doodt hij
opnieuw. En alles begint opnieuw.
En zelfs in zijn stervensuur zal God, die de zijnen herkent, hem
ook herkennen, omdat hij spijt zal hebben gekregen.
Het christendom schrijft zachtheid voor en vermijding van de misdaad, maar maakt ook de overtreding
mogelijk, omdat men van tevoren weet dat in geval van spijt de fout wordt vergeven.
Het uitermate ziekelijk gedrag van Gilles is een ongeluk van het systeem, maar het loochent het systeem niet.
De stichting Aan de Heilige Onnozele Kinderen is er de illustratie van.
Het christendom heeft weinig op met het lichamelijk lijden op aarde in vergelijking met het heil van de
eeuwige ziel. En dat heil wordt soms, zo niet altijd verworven met de prijs van het ondergane leed op aarde.
In laatste instantie heet dat martelaarschap.
Een atheïstische Gilles de Rais zou gek geworden zijn als hij zo regelmatig en zo langdurig had volhard in zijn
onverdraaglijke misdaden. Het bloed van de slachtoffers zou hem hebben verstikt: als alleen deze wereld
bestaat, wordt het lijden dat men veroorzaakt absoluut. En vraagt om de onmiddellijke wraak van de
maatschappij.
De demon van Gilles daarentegen, die van het christelijk systeem - want als God niet bestaat, bestaat de
duivel evenmin - kan tegen hem zeggen: heeft Christus zelf niet gezegd: “Laat de kinderen tot mij komen? Als
gij niet zijt als kinderen, zult gij het rijk der hemelen niet binnenkomen?” Wel, zegt de duivel tegen Gilles, dat
is precies wat jij doet. Jij verhindert dat ze groot worden. Jij stuurt ze naar de hemel.
Dit ligt aan de basis van het bedrog, en het publiek van Nantes, dat aanwezig was bij de openbare bekentenis
van Gilles, die we hebben beschreven in het eerste hoofdstuk, was niet bij machte dit bedrog te ontmaskeren.
Het scheelt niet veel of Gilles zal met zijn spijtbetuiging de redenering erbij geven volgens dewelke men hem
zal moeten vergeven. En de ouders van zijn slachtoffer vergeven hem, want nogmaals, Gilles valt het systeem
niet af en, terwijl hij met zijn zwaard het bloed in golven doet stromen, maakt hij er nog steeds deel van uit en
versterkt het zelfs in zekere zin.
En in de kroniek staat dat op de dag van zijn executie alle jonge kinderen van de stad Nantes er tot bloedens
toe van langs kregen van hun ouders met de zweep, opdat zij zich later deze memorabele dag als een
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dramatische les zouden herinneren. Hun nog zwakke verbeelding moest worden geslagen en het gevoel moest
worden bezegeld met de pijn, opdat ze nooit, als het ooit zover zou komen, in de verleiding zouden komen
op de manier van Gilles te handelen44.
Zo kun je zeggen dat Gilles, door het systeem aan te vallen met een uniek geweld, er toch een element van is
gebleven: het schrikbeeld.
Dergelijke misdaden, die een zo wezenlijke schending zijn van elke menselijke waardigheid, eisen de
verborgenheid, de stilte van de nacht. En er is voorzichtigheid nodig en Gilles, die zo provoceert, zo begerig
is om een boosaardige ontknoping, zorgt er goed voor, met de fundamentele hypocrisie van de crimineel, die
alles doet wat hij kan om niet gegrepen te worden, zelfs op het moment waarop hij schijnbaar hevig spijt
heeft. Toch gaat het zoals het met alle misdaden gaat: hoe verborgen ook, uiteindelijk worden ze ontdekt.
Aan het eind van de avond neemt Gilles dikwijls afscheid van iedereen en gaat
alleen weg. De nacht verstrijkt, tot de soldaten van de wacht plotseling opkijken.
De vensters en kijkgaten van de privé-vertrekken van Messire de Rais zijn
verduisterd, maar recht daarboven, boven de daken komt een rode gloed uit de
schoorsteen. Waarom wordt het vuur in die verboden-toegang-kamer zo hoog
opgestookt, en zo laat? Soms stijgt de dikke rookwolk die de schoorsteen
uitbraakt, verlicht door de vlammen van beneden, wervelend omhoog in de nacht,
grijs, bijna wit. Op andere momenten neemt het schijnsel af en wordt de rook
dikker, het is een krampachtig zich verdringende vloedgolf, dik en inktzwart,
zwarter dan de wolken in de hemel. Het lijkt alsof de rook was samengedrukt in
de schacht van de schoorsteen en snakte om zich te kunnen verspreiden in de
donkere hemel.
Soms vallen sintels neer op het kasteel in een gestage, dunne, stinkende regen. Op
sommige momenten komt het rode schijnsel zo hoog dat de brand, die
verzwolgen is in de ingewanden van het kasteel, zich dreigt te verspreiden over de
daken.
De soldaten van de wacht brengen de vettige stof op de rug van hun hand naar de
neus en ruiken de geur van verbrand leer en vragen zich af wat er gaande is in de
vertrekken van de heer.
Gilles zal zeker zijn betrapt. Hij zal in eerste instantie de indringer hebben willen
wurgen of kelen met de dolk. Dat mislukt, want na de moord op een kind, valt Gilles altijd half in coma. Dan
laat hij de ander zweren op het evangelie, eeuwig te zwijgen over wat hij heeft gezien, en dan is hij er absoluut
zeker van dat de ander de eed niet zal breken.
Gilles is geen doortrapte of cynische man, en hij zal het nooit zijn. Hij is tegelijk zuiver en monsterlijk.
Maar de mannen om hem heen zijn noch het een noch het ander. Zij zullen Gilles niet verraden. Zij hebben
dat natuurlijk beloofd, op het Evangelie of niet, maar vooral omdat het anders slecht voor hen af zou lopen.
Door Gilles te laten arresteren, gesteld dat dat kon met zijn macht, zouden zij zonder werk zijn. Misschien
zouden zij meegesleurd worden in zijn val, en wie weet veroordeeld net als hij.
Maar door te zwijgen, en door hem te steunen in het uitvoeren van zijn misdaden, kon men gemakkelijk en
snel rijk worden.
44

Wat men zoekt met een dergelijke praktijk is vooral de duurzame herinnering. In een beschaving
waarin slechts een hele kleine minderheid kan lezen en schrijven, worden de memorabele feiten mondeling
doorgegeven van de ene generatie op de volgende. Zo gaat het ook met de gebruiken in de gemeenschappen
van het platteland: de boeren, die geen archieven hebben, kennen ze evengoed als hun heren. Door hun
kinderen tot getuige te nemen is men zeker dat de herinnering aan de gebeurtenissen minstens even lang zal
blijven als zijzelf.
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En wat eerst toevallig is en op zichzelf staand, wordt ritueel, systematisch en aangemoedigd door een
omgeving die hem van slachtoffers gaat voorzien. Wat doet men niet al voor geld? Zij die in zijn naaste
omgeving leven sinds hij de dienst aan de Staat heeft verlaten, staan nu inderdaad op het punt hem te volgen
waarheen ook.
Gilles heeft een geloof zonder wet. De anderen hebben een belang. Gilles helpen bij zijn misdaden en
medeplichtig worden, maakt dat zij vat op hem krijgen, dat ze onmisbaar worden, dat ze niet weggejaagd
kunnen worden. Als er dreiging is in dat opzicht, hoeven ze hem er maar aan te herinneren dat ze maar
hoeven te spreken om een schandaal te ontketenen. Zij juichen want zij hebben begrepen wat er sinds enige
tijd aan het afspelen is. Het is verbijsterend. Gilles interesseert zich nergens meer voor. Het is de keerzijde van
zijn obsessie. Hij interesseert zich niet voor zijn carrière, zijn reputatie, zijn bezit. Eén kwade neiging slokt al
zijn vitaliteit op. En hem helpen bij de bevrediging van die slechte neiging betekent met volle handen in zijn
koffers met goud kunnen graaien, met of zonder zijn zegen. Maar hem voortduwen, aanmoedigen, opwinden,
hem verder en verder in de monstruositeit voeren om het geld onder hem vandaan te kunnen halen, is de
onwaardigheid zelve. Gilles’ omgeving wordt een misdadigersbende. Hele provincies stropen ze af om
kinderen bij een ongelukkige gek te brengen, die meer en meer het gevoel over zichzelf verliest.
Procureur Briqueville krijgt na een dronkemansnacht voortaan, zonder nog rekenschap af te hoeven leggen,
het beheer over het hele erfgoed van Gilles en kan verkopen wat hij wil, voor de prijs die hij wil, zonder Gilles
verder lastig te hoeven vallen. Deze schoft zal zich flink verrijken, en weet ook nog uit handen van justitie te
blijven. Als Gilles in 1440 gevangen genomen wordt, heeft Briqueville zich allang uit de voeten gemaakt, en
zijn nieuwe bezit in veiligheid gebracht. Zijn nieuwe bezit, d.w.z. de steeds hogere kosten die hij heeft moeten
maken om Gilles zijn slachtoffertjes op tijd te leveren.
De snelheid waarmee het bezit van eigenaar wisselt wordt duizelingwekkend. De meest adellijke en hoge
heren uit de streek azen hijgend op de buit. Jean de Malestroit verwerft zo de mooie landen van Prigné en de
Vue en de parochie van Saint-Michel-de-Sénéché voor het bedrag van 1200 écu’s, een prikje. En dan betaalt
hij ook nog niet! Hij doet een aanbetaling en praat verder nergens meer over. Hardouin de Bueil, bisschop
van Angers, die Gilles nog getrouwd had in die rare omstandigheden, weet zich, ook voor 1200 écu’s, de
heerlijkheden Gratecuisse en Savenay toe te eigenen. En zo doen reeksen handelaren, van wie we de naam
niet eens weten. Deze onverwachte kopers blijken mensen te zijn die geen rooie duit hebben, en die de
landerijen helemaal niet voor eigen rekening kopen, maar handelen als stroman. Hoe zouden deze obscure
kooplui de verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen voor de kastelen die politiek van het hoogste belang
waren? Hoe zouden ze die kunnen verdedigen, ze hebben helemaal geen soldaten en ze hebben zelfs nooit
een wapenrusting gedragen! Het kon niet anders of zij handelden voor rekening van een andere, belangrijke
heer, een die zich voor het moment liever op de achtergrond hield, maar hen naar voren schoof, onder zijn
heimelijke bescherming. En vervolgens neemt alles zulke vormen aan dat men zich echt niet meer voorstellen
kan dat een of andere heer van middelmatige rang aan de touwtjes trekt. Achter de schermen is een zeer groot
persoon actief.
En uiteindelijk snapt iedereen dat het de hertog van Bretagne, Jean V de Montfort, moet zijn die erachter zit.
Hij is het, die het meest gebaat is bij deze komedie. Hij is het die het spel leidt.
Deze wurggreep zal Gilles niet meer loslaten en werpt een vreemd licht op de hele zaak: Gilles zal niet geveld
worden door zijn rechters, maar door zijn politieke en financiële rivalen. En het zijn niet eens rivalen, omdat
Gilles helemaal niet vecht op dit terrein, hij pareert de slagen ook niet, hij laat zich beroven zonder een woord
te zeggen, blijkbaar zonder het te zien, in elk geval zonder er waarde aan te hechten. Hij zal neergesabeld
worden om zijn fortuin, niet om zijn misdaden. Voor dit laatste ontbrak het zijn vijanden ten enenmale aan
verontwaardiging. De laagste sentimenten zijn de motor voor de jacht op de maarschalk.
Wat hebben zij voor belang om een schuldige te kastijden. Hun belang is om met de hoogste spoed de buit te
verdelen, aangezien Gilles voor het oog van iedereen bezig is met een onbegrijpelijke financiële zelfmoord.
Zijn bezittingen vallen om hem heen als bladeren uit een boom in de herfst.
En wanneer alles naar zijn einde loopt, gaat het erom dat men zich ervan verzekert dat Gilles zal sterven, een
absoluut noodzakelijke voorwaarde opdat de transacties, daar Gilles slechts één dochter heeft, nooit meer
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zullen worden aangevochten. Dit tribunaal van wolven heeft alle belang bij een slechte afloop. Dit tribunaal is
niet rechtvaardig, het is de voortzetting van de goede oude oorlog in een speciale vorm: het is de razende
aanval van gierigaards op een op drift geraakt erfgoed en op een man die zich niet tegen hen verdedigt: Gilles
de Rais.
Dat de gierigaards uiteindelijk winnen in deze wereld is een wetmatigheid, en een verdrietige. Politieke
gierigaards hebben Jeanne verbrand. Zij hinderde hen niet, legde hen niets in de weg, zij speelde een ander
spel, dat hen dwong na te denken en dat hen bijna gek maakte. Ah, dat de vrede kome, die winstgevende
ongerechtigheid, dat snel terugkere de gevestigde wanorde, de weldadige chaos, de stinkwereld waarin we ons
onder elkaar en prettig voelen!
Er gaan geruchten dat de Engelsen razzia’s houden onder kleine jongens en ze naar Engeland sturen om ze
op de Engelse wijze groot te brengen. En dat is waar. Dat is gebeurd met duizenden kinderen. Ook zegt men
dat sommige Fransen van hun kant kinderen meenamen om ze aan de Engelsen te verkopen of om ze in te
brengen als losgeld, in een aantal gevallen voor een bekende gevangene. Op deze manier is meer dan één heer
uit Engelse gevangenschap bevrijd, meer dan hij waard was aan zijn gewicht in vlees. In 1435 stond het leven
van een kind in Frankrijk heel laag genoteerd!
Een van de volgelingen van Gilles was Gilles de Sillé45, zijn neef, de eerste die hem betrapt heeft bij een van
zijn misdaden. Het was een stiekemerd, een landloper, handtastelijk in de buurt van vrouwen. Misschien dat
hij niet aan de deuren luistert, maar als men ze onverwacht opendoet, staat hij erachter. Hij is niet zo’n
botterik als Bricqueville. Niet dat hij meer scrupules heeft, maar hij is behoedzamer. Het is een hypocriet die
zich buitengewoon verwaand gedraagt. In feite is het een schuchtere leugenaar, maar naar buiten toe gedraagt
hij zich brutaal en arrogant, wat hij zelf voor onbevangenheid houdt.
Terwijl Bricqueville opereert in de stilte van het verlaten veld in de nacht, en op goed geluk galoppeert op
zoek naar een prooi, posteert Gilles zich midden op de grote weg die naar de dorpen leidt. Hij presenteert
zich in het volle daglicht en komt niet van zijn paard, maar laat de dorpelingen bij zich komen en zegt met
een lage en autoritaire stem dat hij pages zoekt voor Messire de Rais. Hij is niet lang van stof. Hij is niet
beminnelijk. Hij zwaait alleen maar met een beurs aan een koord dat hij vasthoudt in zijn gehandschoende
hand. De boeren staren naar hem. Niemand beweegt. Sillé laat de beurs heen en weer schommelen, steeds
langzamer. De ogen van de boeren gaan van links naar rechts met de beweging mee. Dan eindelijk trekt een
zwangere boerin met twee handen haar rok iets omhoog en gaat met grote stappen in de richting van haar
boerderij, terwijl ze met haar klompen in de plassen stapt. Enkele minuten later komt zij uit haar hut, terwijl
zij een onthutste knaap voor zich uitduwt, wiens gezicht zij snel nog gewassen heeft en wiens haren zij
gekamd heeft, na ze eerst met een flinke plens water tegen de schedel te hebben geplakt. De jongen houdt een
bundeltje in zijn hand, gemaakt van een grote, wit en blauw geblokte zakdoek, die met de vier hoeken aan
elkaar is geknoopt. Zo komen ze bij het paard van Sillé. Het joch snuit zijn neus in zijn vingers. Sillé laat de
beurs nog één keer schommelen en laat haar dan los. Zij valt in de modder aan de voeten van de vrouw en
bespat haar schort. De boerin bukt zich en zonder de beurs ook maar af te vegen, stopt zij haar weg in een
zak onder haar rok. Dan, zonder zelfs maar goededag te zeggen aan haar kruimel, draait zij zich om en gaat
weg. De transactie is voltrokken zonder dat er één woord is gesproken. Sillé buigt zich uit het zadel, pakt het
ventje bij de schouder, en achteloos, alsof het om een pakje gaat, beurt hij het omhoog, terwijl het scheef
hangt onder zijn greep. Hij zet het neer op de nek van het paard en strijkt met zijn hakken langs de flanken.
Het ros zet zich in beweging, keert vlak langs de boeren, gaat met zijn neusgaten vlak langs hun kleren,
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Bricqueville en Sillé waren verwanten van Gilles. Bricqueville was een zoon van een Normandisch
heer, die om zijn verbondenheid met de Franse zaak van zijn bezittingen was beroofd. Sillé was verwant,
doordat de oude Craon in 1420 hertrouwd was met een zekere Anne de Sillé, de grootmoeder van Catherine
de Thouars.
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waarop het zijn schuim achterlaat. Niemand beweegt. Bij de laatste krotten aangekomen, geeft Sillé het paard
opnieuw de sporen en het gaat over in draf. Een groep eenden steekt in processie de weg over in de richting
van een ven. De boeren gaan spijtig uiteen, zonder iets te zeggen. Vanavond zal opnieuw onschuldig bloed
stromen in de bovenzaal van de toren van Messire de Rais.
Als later, veel later, de ouders zich uiteindelijk toch zorgen beginnen te maken en naar nieuws verlangen over
hun kind, krijgen zij geen antwoord op hun vragen. Als zij aandringen, krijgen zij als antwoord dat het dient in
een ander, verderop gelegen kasteel van de maarschalk, hetgeen niet onwaarschijnlijk klinkt, want de stoet van
de meester gaat ieder ogenblik op pad. Of het antwoord is dat een gast hun telg heeft verkozen als page,
hetgeen hem in de gelegenheid zal stellen om fortuin te maken en dat het zijn ouders veel eer aandoet.
Ondertussen is het kind in Schotland of Duitsland. Op een dag zal het misschien terugkeren en zijn familie
met geld overladen. Maar misschien ook niet. Wie zal het zeggen?
De ouders mogen raden of hun zoontje gefolterd is, misbruikt en gedood. We gaan het ze toch niet aan de
neus hangen ook?
Eerlijk gezegd, wanneer over vijf jaar de misdaden van Gilles aan het licht zullen komen, is de algehele
verbazing echt niet zo groot als men zal doen voorkomen. Uit fatsoen slaakt men hoge kreten. Maar de
boeren zijn niet gek. Al weten zij niets zeker, zij hebben wel instinct en intuïtie, waarom betaalt Messire de
Rais anders zoveel geld voor de pages? Zij weten dat er iets verborgen wordt, en dat dat altijd het ergste is.
Maar wat een narigheid haal je je niet op de hals als je erover spreekt. De boeren zwijgen vijf jaar. Bij de
arrestatie van Gilles komen de tongen pas los.
Uit de bende van Gilles zijn er twee kamerknechten, die het vertrouwen van de boeren des te meer verraden,
omdat het twee van de hunnen zijn. Zij hebben hun gedachten, hun manieren, hun taal en hangen rond in
hun herberg om in hun gezelschap te drinken. Zij smijten niet met geld, dat zou verdacht zijn, maar geven af
en toe een rondje jonge, witte wijn, dat hen onmiddellijk wordt teruggeschonken. Ze laten zich omringen
door een schare van nieuwsgierigen en bewonderaars. Nooit bieden zij geld, zoals Sillé dat doet. Het enige
wat zij doen is de binnenkant van hun dikke beurs laten zien, waarin ook een paar goudstukken zitten. Zij
laten de anderen hun splinternieuwe gemoltoneerde winterkleren voelen. Hun prachtig glanzende paarden
hebben ze ostentatief vastgemaakt aan de deur van de herberg, temidden van een groepje bewonderende
schoffies. Zij laten de anderen spreken, maar af en toe laten ze, zoals de soevereinen doen aan het hof, een
woord vallen, iets spreekwoordelijks dat met eerbiedig gemompel beaamd wordt. Maar die paar woorden
laten wel altijd doorschemeren hoe benijdenswaardig hun positie is en hoezeer de dienst bij Gilles het hoogste
geluk is dat er bestaat. Daar vul je pas je zakken, en dat vult ruimschoots de filosofische dromen van de
boeren om hen heen. In andere kastelen zeggen ze dat de dienaars een sou per écu gekort worden door de
leveranciers, maar bij Gilles is een écu een écu.
Henriet en Poitou46, want om hen gaat het, de twee ongelukkigen die op een dag samen met Gilles verbrand
zullen worden, weten hun auditorium naar hun hand te zetten. Zij zorgen wel dat men niet dóór heeft dat ze
rijk zijn, want dat zou onwaarschijnlijk lijken en dan zouden zij niet meer geloofd worden. Het is voldoende
dat hun woorden de boeren in herinnering brengen dat de beide prachtig uitgedoste dienaren oorspronkelijk
twee van hen zijn geweest, en net zoals zij geboren zijn in een hut, en gevoed - te weinig - met rapen en
koeken van zwart koren, en dat iedereen kan zien hoe gezond zij er nu uitzien nu ze wijn drinken en vlees
eten. Het is voldoende dat ze laten doorschemeren dat zij bij Gilles wat hebben kunnen verdienen. Op de
vraag hoeveel geven zij geen antwoord, maar ‘betreuren’ dat ze dit hebben gezegd. Vanaf dat moment denkt
iedereen dat ze een flinke poet verdiend hebben. En zonder ook maar iets gezegd of gesuggereerd te hebben
aan de boeren, strijden deze om het hardst om hun boefjes aan te bieden die de leeftijd hebben om page te
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Poitou kwam bij Gilles in dienst in 1427. Hij was nog geen twintig jaar oud en heel knap. Hij
ontsnapte aan het lot van de andere jongens, doordat Sillé en Bricqueville tussenbeide kwamen. Om zijn
leven te redden moest Poitou wel medeplichtig worden en zijn meester van slachtoffers voorzien.
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worden.
Henriet en Poitou doen steeds geheimzinniger, ‘betreuren’ nog meer dat zij hun mond voorbij gepraat
hebben, maken zich zorgen over wat hun bazen zouden zeggen als zij het wisten... Waarop de boeren
unaniem protesteren. Elk van hen zweert dat de baas het nooit zal weten, geloof Bernard maar, of geloof
Benoît; en ze zweren en spugen daarbij op de grond. Uiteindelijk laten de dienaren zich omkopen en kiezen
een paar mooie jongens uit de inmiddels naar binnen gehaalde groep en nemen ze mee. De jongens worden
op de grote paarden gehesen, kijken uit de hoogte neer op de kleintjes die zojuist nog hun speelkameraadje
waren en doen alsof ze hen al niet meer kennen. Henriet en Poitou stoppen voor de schijn heel zorgvuldig de
muntjes die voor de jongens betaald zijn in hun beurs. De muntjes zijn versleten en hebben de wapens van
een allang gestorven koning. En ze vertrekken.
De ouders blijven alleen achter, hebben het een beetje koud in hun nieuwe eenzaamheid en vragen zich af of
hun kind hen echt erkentelijk zal zijn voor de hoge kosten die zij hebben moeten maken om hen te voeden
vanaf hun geboorte. De knul, vanaf zijn hoge paard en in de nieuwe toestand waarin hij zich bevindt, veracht
ze al. En vergeet ze vervolgens.
Wanneer het kind later verdwenen is, zullen de ouders zich wel wachten om te klagen, niet alleen omdat de
angst hen zwijgzaam maakt, maar ook omdat zij een slecht geweten hebben: het kind is dood. Maar zij
hebben het zelf eerst weggegeven.
De bende van Gilles bevat ook nog een wreed besje, een heks. Ze heet ‘la Pelissonne’, maar men noemt haar
‘La Meffraye’. Ze zwerft rond, gekleed in ‘een armoedige, waardeloze, zwarte jurk’. Ze spreekt de kinderen
aan, geeft ze snoep, neemt ze mee. Ze is een gewiekst koppelaarster. Net als Henriet en Poitou doen bij de
boeren, hoedt ook zij zich voor een al te grote gulheid, die de kinderen zou overvallen en wantrouwig en
schrikachtig zou maken. Ze houdt de kinderen vaker brood voor dan zoetigheid. Het feit dat de meesten
bereid zijn om voor een stuk brood met haar mee te gaan - het wordt hun dood - geeft wel aan hoe groot de
nood was, die alom heerste. De kinderen pakken het cadeau aan, maar blijven terughoudend. Ze gaan
schoorvoetend mee, doen maar enkele stappen. Het doet er weinig toe. Die paar passen zijn precies genoeg
om het toekomstig slachtoffertje bij de rand van het bos te brengen. Daar, achter de eerste struiken, wachten
de helpers van de oude vrouw, de ‘in-de-zak-stekers’. Het kind wordt levend in de leren zak gestopt. Dan
maakt men de paarden los die aan de bomen waren vastgebonden en iedereen verdwijnt in galop.
Thuis heeft Gilles nóg een mogelijkheid voor de jacht achter de hand. Op de ‘dag van de aalmoezen’
verdringt zich een grote groep armoedzaaiers voor de zij-poort van zijn kasteel. Boven hen kun je zien, nog
vóórdat de dragers met de manden met brood en met kleingeld naar buiten komen, dat er een raampje
langzaam geopend wordt, zachtjes geduwd door een hand in een handschoen. Zonder zich te laten zien zoekt
Gilles zijn volgende prooi. Wanneer hij gekozen heeft, wijst hij hem aan zijn kornuiten aan. Deze dringen zich
brutaal door de menigte, en jagen de mensen opzij, zodat het kind geïsoleerd raakt. Vervolgens spreken zij het
aan. Ze zeggen dat ze lekker vlees over hebben, maar dat er niet genoeg is voor alle kinderen, en dat het alleen
mee moet komen over de ophaalbrug. Ondertussen sturen ze de mannen van de wacht weg om hun ronde te
doen, zodat niemand getuige is van het kind dat binnenkomt. Eenmaal op de binnenplaats vraagt men het
kind voor de laatste keer of het van het land is, en of het ouders heeft. Als het van een buur is, die fortuin
heeft gemaakt, krijgt het te eten en wordt het weer weggestuurd. Als het alleen op de wereld is, een wees of
ver van huis, is het verloren.
En dit is heel vaak het geval, want het afgrijselijke is dat het kind vaak liegt en zo zichzelf veroordeelt. Ook en
vooral als het familie heeft. Want deze familie heeft het juist op het hart gedrukt om te zeggen dat het een
weeskind is, opdat het niet met lege handen terugkeert, en ervoor gezorgd dat het er zo beklagenswaardig
mogelijk uitziet. Zodat het opnieuw en nauwelijks minder direct dan bij Sillé en bij Henriet en Poitou de
ouders zijn die hun kinderen in de afgrond storten. Door ze te dwingen te zeggen dat ze alleen op de wereld
zijn, hebben zij hen veroordeeld tot de doodsstraf.
Er bevindt zich in de bende van Gilles, naast de kinderlokkers, een man die doet alsof hij nergens van afweet
en toch, meer dan een ander, meedoet aan deze grote vernietigingsmachine. Eustache Blanchet, de slechte
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priester uit Saint-Malo, met zijn zalvende gebaren, zijn te zwarte haar en te witte huid, is specialist in het
rekruteren van magiërs.
Michel Bataille: 10

De magiërs / alchimisten

Berents: de magiër
Ik laat hier Berents wat langer aan het woord. Hij heeft alle gegevens omtrent de alchemie en
duivelbezweringen in het leven van Gilles de Rais bij elkaar gezet, en in het perspectief van diens tijd
geplaatst. Het is een onderwerp dat hem duidelijk interesseert.
Over weinig zaken is zoveel nonsens geschreven als over magie.
Het is de moeite waard om na te gaan, wat voor activiteiten de magiërs ontplooiden, voor zover zij
althans bestaan hebben. Het proces van Gilles de Rais stelt ons in staat om enkele figuren uit het
gebied van de magie op de vingers te kijken. De uitgebreide en goedbewaarde processtukken maken
het mogelijk om de inhoud en de procedure van enkele bezweringen te onderzoeken en we kunnen
een enkele keer zelfs stap voor stap reconstrueren wat verschillende daarbij aanwezige getuigen deden
en voelden en dachten. Wat dat betreft hebben we te maken met een unieke bron, die mede
onverdacht is omdat hij in het geheel niet voor de studie van de magie is bedoeld. Op grond van de
beschikbare gegevens kunnen we dan een klein gedeelte van de werkelijke magische traditie
reconstrueren en de plaats van Gilles de Rais in die traditie bepalen.
Begrippen als magie, tovenarij, hekserij en duivelverering zijn in de praktijk nauw met elkaar verwant.
Daarin is magie of tovenarij een systeem waarbij iemand rituelen volbrengt met het doel om
bovennatuurlijke machten te beheersen. Hekserij daarentegen is het nastreven van kwaadaardige
bedoelingen met behulp van een bovennatuurlijke macht die de heks van zichzelf al heeft. Waar magie
dus niet per definitie goed of slecht is, kan hekserij alleen maar slecht zijn. En terwijl iedereen die de
rituelen goed volbrengt, zou moeten kunnen toveren, kan alleen een heks het zonder hulpmiddelen.
In de west-Europese middeleeuwen ging de kerk zich met hekserij bezighouden en ten gevolge
daarvan werden heksen gelijk gesteld met ketters. Dit was het begin van een grote verwarring. Toen
de inquisitie tovenarij als een godsdienst begon te zien, moest er ook een god bij worden gevonden en
hiervoor koos het kerkelijke gezag de duivel of verschillende duivels. In de heksenprocessen werden
hekserij en magie daarom als duivelverering geschilderd, waarbij men op heksensabbatten een parodie
op de mis zou uitvoeren en waarbij ook orgieën zouden worden gehouden. Het werd een smakelijke
voorstelling van zaken, waarin de deelnemers allerlei dingen deden die verboden en dus prettig waren.
Dit stelde het publiek in staat om de eigen duistere driften en verlangens op anderen te projecteren.
Deze visie van de inquisitie op de hekserij werd door de belangrijkste kerkelijke schrijvers en ook door
de uitkomsten van processen ondersteund.
Men kan een lijst samenstellen van de magiërs die Gilles de Rais in dienst heeft gehad. Op deze lijst
zouden dan de namen voorkomen van de Lombarden Antoine van Palermo en François Prelati, van
de goudsmid Jean Petit, van een messire Jean die Engelsman of Picardiër was en van Jean de la Rivière
uit Poitiers, de trompetter Dumesnil en een zekere Louis. Verder waren er een ridder uit Anjou en
enkele bezweerders van wie we de naam niet weten. Het gemak waarmee Gilles al deze mannen kon
vinden, wijst er wel op dat in deze jaren veel mensen zich met occulte activiteiten bezighielden.
Tijdens een van zijn protesten tegen de aanklacht zei de baron dat hij gedoopt was en de duivel
verwierp, maar dat hij wel van een ridder uit Anjou, die wegens ketterij gevangen gezet was, ‘een
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boek over de kunst van de alchemie en over de bezwering van boze geesten’ had geleend. Hij had
uitgebreid met de gevangene over deze onderwerpen gediscussieerd en hij had ook in Angers uit het
boek laten voorlezen aan een heel gezelschap van zijn kennissen. Georges Bataille wijst erop dat Gilles
juist in 1426 in Angers geweest moet zijn om daar een compagnie soldaten op de been te brengen die
tegen de Engelsen moesten vechten. Het is daarom heel aannemelijk dat de ontmoeting in Angers
veertien jaar voor het proces de eerste kennismaking met de magie is geweest.
De trompetter Dumesnil was de eerste die Gilles ertoe bracht om een verdrag met de duivel te
sluiten. Hij vertelde de baron dat de duivel een stuk opgesteld had dat Gilles eigenhandig moest
ondertekenen; daarin moest hij beloven dat hij bij de bezweringen bepaalde dingen zou geven aan de
demon. Toen men Gilles op het proces daarnaar vroeg, wist hij niet meer om welke giften het ging,
maar hij was er zeker van dat hij een uitdrukkelijk voorbehoud voor zijn ziel en voor zijn leven had
gemaakt. In ruil voor de giften die hij beloofde, zou hij kennis, macht en rijkdom verkrijgen. Hij
ondertekende het stuk door met bloed uit zijn pink het woord ‘Gilles’ te schrijven. Ondanks alle
moeite echter verscheen de demon niet.
Jean de la Rivière was een arts uit Poitiers, die beweerde dat hij verstand had van occulte zaken en
van de bezwering van duivels. De priester Dom Eustache Blanchet, die bij Gilles in dienst was, zond
de man naar Pouzauges, waar de baron verbleef en kwam zelf ook naar dat kasteel. Over het werk van
Jean de la Rivière zijn we erg goed geïnformeerd.
Op een nacht ging het gezelschap van de maarschalk naar een bos bij Pouzauges: Gilles, zijn dienaren
Henriet en Poitou, de priester Blanchet en de arts. Het was de bedoeling dat Jean de la Rivière in de
open lucht boze geesten zou oproepen. Hij had een witte wapenuitrusting aangedaan en hij droeg een
zwaard en andere wapens omdat het naar hij zei een gevaarlijke onderneming zou worden.
Aan de rand van het bos liet hij Gilles en zijn mensen achter om alleen tussen de bomen te lopen. Ze
wachtten vol spanning op de gebeurtenissen; zwijgend luisterden ze naar de nachtgeluiden.
Plotseling schrokken ze van een hevig lawaai van kreten en slagen. Het was alsof La Rivière werd
aangevallen en zich verdedigde of dat hij althans, zo zei Blanchet later nuchter, met zijn zwaard op
zijn eigen harnas sloeg. Toen de man geheel ontdaan uit het bos kwam strompelen, vroeg Gilles
meteen wat er gebeurd was en of hij iets belangrijks had gezien. La Rivière zei bang en bevend dat hij
een demon had gezien in de gedaante van een luipaard (panter), die heel dicht langs hem was gelopen.
Het dier had hem genegeerd en had niets willen zeggen. Kennelijk verwachtte men dat een demon iets
zei, ook als hij in de gedaante van een dier op aarde liep.
Gilles was ontevreden want de arts had geen duidelijke verklaring voor het gebeurde. Mokkend gingen
de mannen naar Pouzauges boven op de berg, waar ze nog wat dronken om van de schrik te
bekomen. Toen gingen ze naar bed.
De volgende dag beloofde La Rivière dat hij meer bezweringen zou doen, maar daarvoor had hij nog
enkele hulpmiddelen nodig. Na enig tegenstribbelen gaf zijn opdrachtgever hem twintig ecu’s en de
arts vertrok om inkopen te doen. Men zag hem niet meer terug.
Even teleurstellend was het verhaal van de goudsmid in Angers. Gilles had kennelijk gehoord dat
deze op de hoogte was van de alchemie en daarom stuurde hij Blanchet erop uit die de man haalde.
De priester bracht hem naar hotel De Zilveren Leeuw, waar Gilles op dat moment logeerde.
Desgevraagd bevestigde de man dat hij verstand had van alchemie, dat hij zich er vroeger mee had
bezig gehouden en dat hij bereid was om dat opnieuw te doen. De goudsmid kreeg een mark zilver
om mee aan het werk te gaan.
Het is logisch dat men juist van een goudsmid verwachtte dat hij de kunst verstond om goud te
maken en men kan zich ook wel voorstellen dat het met de grondstof zilver makkelijker leek te gaan
dan met bijvoorbeeld ijzer. Maar deze goudsmid was geen gelukkige keuze. Hij sloot zich op in een
kamer en toen Gilles hem daar opzocht, bleek de man op bed te liggen snurken. Hij had een deel van
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het zilver niet omgezet in goud maar in drank, die de waard van de Zilveren Leeuw hem waarschijnlijk
graag wilde verschaffen en nu sliep hij zijn roes uit. Gilles werd woedend en schold hem uit:
‘Dronkaard! Idioot! Zuiplap! Van jou heb ik niets te verwachten!’ De goudsmid haastte zich weg en
verdween met de rest van het zilver.
We kunnen hier al een patroon vaststellen dat we telkens weer zullen tegenkomen. In zijn
goedgelovigheid of bijgelovigheid gaf Gilles aan iemand de opdracht om iets occults te doen, hetzij
het maken van goud hetzij het oproepen van demonen die voor rijkdom, macht en kennis zouden
zorgen. De alchemist of magiër profiteerde dan van de baron door geld te vragen of door tenminste
een tijd royaal te leven op kosten van zijn opdrachtgever. Soms gaf hij met theatrale effecten een
schijnbaar bewijs van zijn bekwaamheden, maar het gebeurde nooit dat Gilles zelf bovennatuurlijke
verschijnselen waarnam. Toch hielden deze teleurstellingen hem er niet van af om het opnieuw te
proberen, telkens weer omdat zijn vaste geloof in bovennatuurlijke machten verhinderde dat hij
twijfelde.
Duidelijk blijkt deze gang van zaken opnieuw uit het geval van de ‘évocateur’ die op Tiffauges een
bezwering kwam doen en van wie Gilles later de naam vergeten was. De geestenbezweerder ging met
Gilles de Rais en diens neef Gilles de Sillé naar een kamer in het kasteel en begon met zijn
voorbereidingen. Op de grond trok hij de magische cirkel en hij vroeg de mannen om daarin te
komen staan. Gilles de Sillé echter durfde dat niet en trok zich terug naar het raam met de gedachte
dat hij altijd naar buiten zou kunnen springen als er iets gevaarlijks leek te gebeuren. In zijn hand had
De Sillé een Mariabeeld om beter beschermd te zijn. Dat is overigens opvallend gedrag van de neef
omdat juist de magische cirkel bedoeld was voor bescherming en de mensen die zich binnen de lijnen
bevonden volgens de geldende theorieën niet door demonen konden worden getroffen. De Sillé vond
zelfs dat te gevaarlijk, maar hij stelde zich zo wel bloot aan de boze geesten die buiten de cirkel
zouden opduiken.
Angstig stapte Gilles de kring binnen. De magiër had hem van te voren verboden om een kruis te
slaan omdat ze dan naar zijn zeggen groot gevaar zouden lopen om door vertoornde geesten te
worden aangevallen. Gilles echter herinnerde zich ‘een gebed aan Onze Lieve Vrouwe’ dat met ‘Alma’
begint en wilde het opzeggen. Waarschijnlijk was het ‘Alma Redemptoris Mater, quae pervia coeli /
Porta manes, et stella maris, succurre cadenti . .’
Toen hij de eerste woorden had opgezegd, werd de bezweerder kwaad. De man beval Gilles om de
cirkel te verlaten. Daardoor kwam deze buiten de magische bescherming en liep hij gevaar. Hij ging
snel de kamer uit en sloot de deur achter zich.
Buiten trof hij De Sillé, die intussen van angst uit het raam was gesprongen en deze vertelde dat hij
een luid lawaai had gehoord alsof iemand de évocateur had geslagen. Het leek echter ook wel op het
geluid van slagen op een veren bed, zo vertelde hij later. Gilles hoorde het niet, maar hij vond het wel
een beangstigend idee. Ze wachtten in spanning en toen ze na verloop van tijd niets meer hoorden,
slopen ze naar de deur. Gilles gaf De Sillé de opdracht om te gaan kijken. De neef duwde voorzichtig
de deur open en nu durfde ook Gilles de Rais te komen kijken. Ze zagen de magiër, die wankelend
om zich heen tastte. Hij leek zwaar gewond, want ze zagen kwetsuren op zijn lichaam en op zijn
gezicht en op zijn voorhoofd prijkte een grote buil. Het leek of hij zich maar met moeite staande kon
houden.
De beide neven dachten dat hij het niet zou overleven en ze brachten hem naar een bed. Gilles de
Rais wilde hem al de laatste sacramenten laten geven, maar weldra bleek dat het allemaal erg meeviel
want de bezweerder herstelde wonderbaarlijk snel van zijn wonden.
De Sillé werd erop uitgezonden om nieuwe medewerkers te vinden die demonen zouden kunnen
oproepen. Hij trof naar zijn zeggen onderweg een oude vrouw die zich wel met bezweringen
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bezighield. Deze zei echter dat de maarschalk de Rais zijn doel niet zou bereiken als hij zich niet
afkeerde van de kerk en van de bouw van zijn kapel. De Sillé sprak nog een andere vrouw die vertelde
dat er niets goeds van alle bezweringen zou komen als Gilles niet ophield met een groot werk waaraan
hij begonnen was, waarmee ze natuurlijk de kapel bedoelde. Waarschijnlijk zijn het allemaal verzinsels
van De Sillé, die niet graag zag dat zijn neef en weldoener zich ruïneerde door het laten uitvoeren van
grote religieuze projecten en liever wilde dat het geld aan zijn vriendenkring ten goede kwam.
Een andere bezweerder wilde wel meegaan met De Sillé, maar hij verdronk onderweg bij het
oversteken van een rivier. Weer een andere évocateur overleed zodra hij aangekomen was. Het leek
wel of de duivel ermee speelde. Dergelijke verhalen versterken de indruk dat ook De Sillé bezig was
om de baron een rad voor de ogen te draaien en dat de tovenaressen en bezweerders die hij gesproken
had, niet bestonden. Misschien was het verhaal over de vreemde geluiden op het moment dat de
onbekende geestenoproeper geslagen werd evenzeer een verzinsel en werkte hij met de oplichters
samen. Voor Gilles echter leek het of de hemel zijn slechte plannen wilde verhinderen en daarom
besloot hij af te zien van zijn zondige leven en op pelgrimstocht naar Jeruzalem te gaan en daar
vergeving te verwerven.
Het was waarschijnlijk in deze periode dat Prelati op Tiffauges kwam en zijn komst was de factor die
de ommekeer in de plannen van Gilles weer ongedaan maakte.
Men stelt zich de middeleeuwse magiër makkelijk voor als een oude kluizenaar die onder de jaren
gebukt gaat; zijn gegroefde gelaat kijkt ons onheilspellend aan en zijn kin wordt gesierd door een
lange, witte baard. Tijdens het proces was François Prelati echter nog jong, voor zover hij kon nagaan
ongeveer drieëntwintig jaar, zodat hij omstreeks 1417 geboren moet zijn. Hij was volgens Gilles
prettig in de omgang en zeer begaafd; hij sprak goed en elegant Latijn. Dit beeld van een charmante,
erg jonge man van de wereld wijkt nogal af van de gebruikelijke figuren in volksverhalen, fantasieën
en sprookjes.
Prelati was afkomstig uit Montecatini in het dal van de Nievole bij Pistoia. Hij had van de bisschop
van Arezzo de tonsuur ontvangen en was dus, zoals de meeste geletterden van zijn tijd, van de
geestelijke stand. Hij beweerde tijdens het proces dat hij poëzie, alchemie en andere wetenschappen
had gestudeerd en ook de geomantie. Dit is een methode van voorspelling waarbij een aantal punten
door toeval wordt vastgesteld om dan door lijnen met elkaar te worden verbonden. Hierbij ontstaat
een cijfer of een figuur die wordt opgezocht in een tabel en daaruit kan men het antwoord op een van
te voren gestelde vraag lezen of opmaken.
Bij Jean de Fontenelle — of waarschijnlijk Giovanni da Fontanella — een arts in Florence, had hij
gedurende drie jaar de kunst van het bezweren geleerd. Op een dag had ‘messire Jean’ hem
meegenomen naar een kamer op de bovenste verdieping van zijn huis en daar had hij een cirkel op de
grond getrokken zoals Prelati dat later in de huizen van Gilles de Rais zou doen. Toen sprak de arts
een bezweringsformule uit. Daarop verschenen volgens Prelati twintig op raven gelijkende vogels ‘en
deze zeiden niets’. Een andere keer, toen de bezwering werd herhaald, verscheen de duivel Barron, die
er uitzag als een knappe jongeman van vijfentwintig jaar. Dat is een beeld dat weliswaar van het meest
gebruikelijke afwijkt maar dat in de literatuur toch best regelmatig voorkomt. De Fontenelle stelde zijn
leerling aan Barron voor en François sloot een verbond met de demon: iedere keer als Barron
verscheen, zou hij een kip of een duif ontvangen.
In 1439 woonde Prelati in Florence bij de bisschop van Mondovi. De tovenaarsleerling was intussen
een zelfstandige magiër geworden.
Waarschijnlijk was Eustache Blanchet al voordat Gilles tot inkeer kwam naar Florence vertrokken om
daar enkele zaken af te handelen. De priester Dom Eustache was een man van ongeveer veertig jaar
met een grote belangstelling voor het occulte. Hij had de baron al vaker diensten bewezen met name
door bezweerders aan te werven. Hij was de man die Jean de la Rivière had meegebracht en hij had
ook zelf aan diverse bezweringen deelgenomen. Toen hij tijdens het proces werd ondervraagd, draaide
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hij er omheen en trachtte hij zich van schuld vrij te pleiten. Hij schijnt inderdaad wat minder doortrapt
te zijn geweest dan de rest van de bende van Tiffauges: hij wist wel van de kindermoorden af maar hij
had er niet aan deelgenomen. Tenslotte werd hij veroordeeld tot een boete van driehonderd gouden
kronen en een levenslange verbanning.
Toen Blanchet Gilles verteld had dat hij naar Italië ging, had deze hem gevraagd om uit te kijken naar
iemand die demonen kon oproepen en die verstand had van alchemie. Nadat Blanchet zijn eigen
zaken in Italië had afgehandeld, zaken die vermoedelijk iets met de kerk te maken hadden, herinnerde
hij zich de belofte aan zijn heer. Hij had nog voldoende geld over om er een poosje goed van te leven
en hij was daarvoor in Florence aan het goede adres. De stad begon juist aan een periode van luister
en bloei onder de leiding van Cosimo de Medici (goed bestuurder en beschermheer van kunstenaars
als Ammanati, Vasari, Pontormo en Bronzino), die onlangs uit zijn ballingschap was teruggekeerd. De
cultuur, de weelde van de stad en het uitgaansleven boden een prettige atmosfeer om het er goed van
te nemen. Intussen liet de priester waarschijnlijk hier en daar in bedekte termen weten dat hij een
magiër zocht.
Tijdens zijn verblijf ontmoette Blanchet een zekere magister de Montpulciano en deze stelde hem
voor aan François Prelati. De twee mannen trokken een poosje met elkaar op, waarbij Dom Eustache
betaalde voor het verfijnde eten en de uitgelezen wijnen, ongetwijfeld met het oogmerk om de jongere
man aan de haak van zijn meester te slaan. Blanchet vertelde tijdens het proces over een beslissend
gesprek dat in de stukken vrij letterlijk is overgeleverd. Het staat daar in de indirecte rede, maar ik heb
er directe rede van gemaakt. Blanchet ondervroeg Prelati:
‘Kun je ook alchemie bedrijven en demonen oproepen?’
‘Ja, dat kan ik.’
‘Wil je soms meekomen naar Frankrijk?’
‘Er is daar wel iemand die ik ken, Martellis, een familielid dat in Nantes woont in Bretagne. Die zou ik
best graag eens opzoeken’.
‘Wel, er woont in datzelfde deel van Frankrijk een hoge heer, de heer de Rais, die graag iemand in zijn
dienst wil hebben die verstand heeft van dat soort kunsten. Als je er echt goed in bent en als je mee
wilt komen naar die heer, dan kun je er je fortuin maken.’
Prelati wilde wel. Hij nam zijn boek met bezweringen en aantekeningen over alchemie in zijn bagage
mee en ze aanvaardden de moeizame reis naar Bretagne. Toen ze na weken uitrustten in Saint Florent
le Vieil, meldde Blanchet alvast vooruit per brief dat het hem gelukt was om iemand te vinden. Gilles
was daar best mee in zijn schik en stuurde meteen vier mannen om hen onderweg te begeleiden. Toen
ze het laatste deel van de reis hadden afgelegd, ontving de slotheer op Tiffauges de nieuwe magiër met
veel vreugde. Het was 14 mei 1439. Zestien maanden werkte Prelati voor Gilles de Rais. Hij had
samen met de goudsmid Jean Petit een kamer bij een oude vrouw die Perrote heette. Samen met de
baron en de goudsmid werkte hij aan alchemistische proefnemingen, maar we mogen aannemen dat
die niet veel opleverden.
Na enige tijd maakte François kennis met een man die uit Bretagne kwam en die in Tiffauges verbleef
om de vrouw van de garnizoenscommandant te helpen in verband met een oogkwaal waar zij aan
leed. Deze Breton, die bij de commandant in huis woonde, had een boek in zijn bezit dat in zwart leer
gebonden was en waarin zwarte schrifttekens en oude opschriften stonden. Het boek bestond deels
uit papier en deels uit perkament en bevatte gegevens over het aanroepen van demonen, over de
medische wetenschap die de man uitoefende en over astrologie. Prelati stelde Gilles voor om de
bezweringen uit dit boek en uit zijn eigen boek eens uit te proberen, nu de alchemie niet zulke snelle
vorderingen te zien gaf. De baron had er geen bezwaar tegen om van het goudmaken maar weer eens
op het geestenbezweren over te stappen, al had hij daar niet veel goede ervaringen mee.
Over de eerste bezwering van François Prelati, die plaatsvond in de grote benedenzaal van
Tiffauges, zijn we bijzonder goed ingelicht door de getuigenissen van hemzelf, van Gilles en van diens
dienaar Poitou. Verder waren De Sillé en Henriet aanwezig.
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Het was een zomeravond in juni of juli 1439. Poitou getuigde later dat Prelati met de punt van een
zwaard twee concentrische cirkels op de grond maakte en dat hij deze cirkels in vieren verdeelde. In
de vier kwadranten maakte hij kruisen en letters en een soort heraldische tekens. Naar bepaalde
punten in de cirkel droegen de dienaren de benodigdheden voor de plechtigheid: houtskool, wierook
en een magnetische steen die in het Frans ‘pierre d’aimant’ genoemd werd. Verder een pot met aarde,
toortsen, kandelaars en andere dingen, waaronder volgens Prelati ook de beide boeken. In de pot
werd op de aarde flink vuur aangelegd met houtskool. Vervolgens maakte Prelati op een speciale
plaats in een hoek nog een ander heraldisch teken, dat volgens Poitou leek op de kop van een dier.
Daarbij stak hij nog een vuur aan en toen werden de vier ramen van het vertrek opengezet, die
volgens de getuigen in de vorm van een kruis tegenover elkaar stonden. Zo kon de zomerse
avondlucht binnenkomen en niet alleen de lucht...
De dienaren moesten nu het vertrek verlaten, zodat Gilles en Prelati alleen achterbleven. De magiër
gaf ze de instructie dat ze de deuren moesten bewaken en dat ze niet mochten afluisteren wat er werd
gezegd; de spreuken van de bezwering waren tenslotte zeer geheim. Ook werd het hen verboden om
ooit aan andere mensen door te vertellen wat er die avond zou gebeuren en wat er al gedaan was.
Natuurlijk legden ze toch hun oor tegen de deur om maar iets op te vangen en hun nieuwsgierigheid
werd beloond. Ze hoorden luide, hoge stemmen en Blanchet meende dat hij Prelati hoorde roepen
‘Kom Satan’ of ‘Kom ons te hulp’. Hij hoorde nog wel andere dingen door de deur, maar die kon hij
niet goed verstaan.
De mannen kregen de schrik van hun leven toen ze een luid geraas hoorden alsof er een viervoetig
dier over het dak van het huis liep en ze dachten dat het kennelijk zware en reusachtige wezen door
het dakvenster naar binnen trachtte te komen. Was dit de demon Barron in de gedaante van een dier?
Toen ging er een ijskoude wind door het kasteel, of althans over de ruggen van de aanwezige mannen.
Prelati zelf vertelde later wat er binnen gebeurd was. Op de brandende houtskool, die hij in de pot
met aarde bij de muur had gezet, strooide hij het magnetische poeder en verder wierook, mirre en
aloë, zodat er weldra een welriekende geur opsteeg die zich langzaam door het vertrek verbreidde.
Prelati en Gilles, die zich naar alle waarschijnlijkheid in de cirkel hadden opgesteld, lazen om beurten
met plechtige stem uit de boeken formules voor om de demonen op te roepen:
‘Conjuro vos, Barron, Sathan, Belial et Belzebuth, per Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, per
Virginem Mariam et Omnes Sanctos, ut appareatis hic presencialiter ad loquendum nobiscum et
faciendum voluntatem nostram.’ (Ik bezweer u, Barron, Sathan, Belial en Belzebuth, bij de Vader en
de Zoon en de Heilige Geest, bij de Maagd Maria en alle heiligen, dat gij hier in persoon verschijnt om
met ons te spreken en onze wil te doen.) Het zal dezelfde formule zijn geweest die Prelati in Italië
gebruikte om Barron op te roepen.
Tegelijkertijd brachten ze bloedige offers door de keel af te snijden van een levende haan en een
levende duif en een levende tortelduif, zoals eertijds aan Barron beloofd was. Prelati verwachtte dat
dit zou verhinderen dat de boze geesten de mannen schade zouden toebrengen. Als tegenprestatie
voor de offers moesten de demonen de vindplaatsen van verborgen schatten aanwijzen, onderwijs
geven in de filosofie en in het algemeen ‘hun handelingen leiden’.
Ze probeerden het op allerlei manieren, staande en zittend en knielend, maar het hielp niet: als ze
uitgeput zwegen en luisterden, weerklonk er geen geluid behalve de nachtelijke wind. Hoe driftig de
magister ook de bladen van zijn boek omsloeg, er kwam zelfs niet het kleinste duiveltje. Bijna twee
uur lang waren ze ingespannen bezig voordat ze ermee ophielden. Ontevreden en boos ging de baron
naar bed. Het patroon van mislukkingen was weer eens bevestigd.
De sfeer was de volgende dag waarschijnlijk om te snijden. Prelati voelde zich in elk geval
genoodzaakt om een verklaring te bedenken waarom zijn ritueel niet het beoogde effect had gehad.
Waarschijnlijk wist hij Gilles ervan te overtuigen dat zijn aanwezigheid een storende factor bij de
bezwering was geweest en de komst van de duivels had verhinderd, want in de toekomst zien we de
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slotheer nog maar zelden in persoon aanwezig bij de plechtigheden. Wel beloofde de Italiaan dat hij
het opnieuw zou proberen.
Daarom werd direct de volgende avond een nieuwe poging gedaan, nu in de open lucht. Verwachtte
François Prelati dat de demonen op deze manier makkelijker zouden verschijnen dan wanneer ze door
het venster naar binnen moesten komen? Poitou vergezelde de magiër als enige. Prelati had hem
gezegd dat er geen enkel gevaar zou zijn, maar hij had de schrik nog in de knieën vanwege de enge
geluiden van de vorige avond. Hij ging alleen maar mee omdat zijn heer hem dat bevolen had.
Laat op de avond verlieten ze het kasteel, beladen met een boek, kaarsen, vuur, houtskool, een toorts,
pierre d’aimant, wierook en diverse andere reukstoffen. Het was een kwartier lopen in de richting van
Montaigu totdat ze bij een weide kwamen, ‘een boogschot van het meertje verwijderd’. Vlakbij stond
een oud, verlaten huis en het decor leek rijp voor de verschijning van een duivel.
De plechtigheid werd op dezelfde manier uitgevoerd als de vorige avond, maar nu buiten: Prelati
tekende zijn cirkels met een kruis erin en magische tekens in de grond. De bezweerder nodigde Poitou
uit om in de cirkel te komen staan en deze gehoorzaamde. Toen de dienaar in zijn angst het kruisteken
wilde maken, verbood Prelati hem dat ten stelligste.
De formules die de magiër vervolgens begon op te zeggen, kon Poitou niet verstaan omdat hij
natuurlijk geen Latijn had geleerd; alleen de naam ‘Barron’ kwam hem wel bekend voor. In het geheim
sloeg hij toch snel een kruis. Het was waarschijnlijk bij deze gelegenheid dat Prelati een brief van
Gilles voor Barron bij zich had. In het eigenhandig geschreven document stond in het Frans het
volgende:
‘Kom volgens mijn wens en ik zal je alles geven wat je wilt, behalve mijn ziel en mijn leven.’ De brief
was door de baron zelf ondertekend. We weten hoe Gilles’ handtekening eruit zag want een
document van 6 mei 1439 waarin hij Champtocé afstaat aan de hertog van Bretagne, bevat zijn
eigenhandig geschreven naam ‘Gilles’.
Ze bleven ongeveer een half uur op de weide proberen om de geest op te roepen, maar opnieuw wilde
deze niet verschijnen. Toen ze de attributen hadden ingepakt en weer terug wilden gaan, begon het
plotseling met stromen te regenen. De wind blies heftig en er heerste een beklemmende, diepe
duisternis, zodat ze maar met moeite de weg terug konden vinden. Thuisgekomen gaf Prelati de brief
weer aan zijn opdrachtgever terug omdat de duivel zich niet vertoond had.
Toen de demon maar niet verscheen, ook niet nadat Prelati nog verschillende pogingen in het werk
had gesteld, begon Gilles zich toch wel af te vragen hoe dat kwam. Hij drong wat harder aan bij de
Italiaan en deze voerde in zijn eentje een bezwering uit waarbij Barron zich volgens zijn zeggen wel
vertoonde. Als antwoord op zijn vraag, waarom de demon in het verleden steeds maar niet verscheen,
kreeg hij te horen dat Gilles veel beloftes aan de boze geest had gedaan, maar dat hij zich er niet aan
gehouden had. Als hij wilde dat de duivel verscheen, moest hij een haan of een duif offeren, voor
zover hij tenminste niet iets belangrijks wilde vragen. Als hij echter iets van groot belang wilde, moest
hij één of meer lichaamsdelen van een jongetje offeren.
Het is kenmerkend voor de doortraptheid van Prelati dat hij juist deze manier koos om aansluiting te
vinden bij de geaardheid van de baron. Hoewel hij zelf kennelijk geen neiging had om deel te nemen
aan de seksuele excessen van zijn meester, was hij er wel van op de hoogte en maakte hij er gebruik
van. Hij was niet verantwoordelijk voor de moorden, zoals een enkeling wel gesuggereerd heeft, maar
hij verzette zich er niet tegen en werkte ze op deze wijze enigszins in de hand.
Gilles was natuurlijk wel degelijk van plan om iets belangrijks te vragen: rijkdom vooral en macht en
kennis. Daarom verscheen hij kort daarna op de kamer van Prelati met een glas met een gruwelijke
inhoud: de hand, het hart en de ogen van een jongetje (Bertrand Regnand), drijvende in het
bloed. Het is één van de meest gruwelijke momenten in het verhaal. Niet lang daarna deden de
magister en zijn meester inderdaad samen een bezwering waarbij ze deze lichaamsdelen aan de demon
aanboden. Over dit ritueel is in de processen zo goed als niets medegedeeld, maar we mogen
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aannemen dat ze op dezelfde wijze te werk gingen als bij de vorige bezweringen en dat de demon
opnieuw niet verscheen. Prelati vertelde in zijn getuigenis dat hij de lichaamsdelen in een doek
wikkelde en ze binnen de muren van het kasteel begroef naast de kapel van Saint Vincent in grond
waarvan hij aannam dat het gewijde aarde was.
Er zou nog één bezwering van enig belang plaatsvinden, maar daar was Gilles zelf weer niet bij.
Tijdens een plechtigheid in de slotzaal van Tiffauges verscheen volgens Prelati de duivel Barron in een
menselijke gestalte. De magiër vroeg namens zijn opdrachtgever om rijkdommen en de demon voerde
hem er naartoe. In een kamer van het kasteel vond hij naar zijn zeggen een grote stapel baren goud,
die schitterden in het licht. Toen hij het goud zag, wilde hij het pakken, maar Barron zei dat hij moest
wachten omdat het er nog geen tijd voor was.
Het goud lag er enkele dagen, zo zei Prelati later, voordat hij het verhaal aan zijn heer vertelde. Deze
vroeg of hij het althans kon bekijken en hij wilde er meteen op af. François ging hem voor naar de
kamer. Voorzichtig opende hij de deur op een kier maar toen deinsde hij terug van schrik. Gilles kon
niets zien omdat de Italiaan er vóór stond, maar hij wilde toch naar binnen. De bezweerder hield hem
tegen: ‘Pas op, er is een slang!’ Hij vertelde dat hij door de deuropening een gevleugelde slang had
gezien die wel zo groot was als een hond. Geschrokken rende de edelman weg en François volgde
hem.
Maar Gilles was meer begerig dan bang; de maarschalk die diverse krijgstochten had meegemaakt, was
voor geen kleintje vervaard. Hij verzamelde moed en pakte een kruisbeeld waarin zich een splinter van
het echte kruis van Golgotha bevond om daarmee gewapend het fabeldier te lijf te gaan. Prelati echter
wist hem daarvan af te houden omdat het naar zijn zeggen niet goed was om bij een dergelijke
demonische onderneming een gewijd kruis mee te nemen. Als de baron het kruisbeeld toch zou
gebruiken, dan zou dat alles bederven. Gilles zag van zijn plan af en kort daarop ging de magiër, door
zijn heer daartoe geprest, alleen de kamer binnen. Er was geen gevleugeld monster meer en toen hij
het goud wilde aanraken, bleek het slechts gekleurd stof te zijn dat uiteen viel. ‘En zo onderkende hij
de valsheid van de boze geest’, zo vertelde hij tijdens het proces.
Maar wie bedreef hier nu in werkelijkheid valsheid? Prelati converseerde met een demon die niemand
anders zien kon, Prelati vertelde over goud waar niemand anders zelfs maar een blik op mocht
werpen, Prelati zag een gevleugelde slang en zorgde dat niemand deze kon aanschouwen. Het is
verbluffend dat Gilles op deze man bleef vertrouwen. Op één van de laatste dagen van het proces
nam hij van hem afscheid met de woorden: ‘Adieu François, mijn vriend. We zullen elkaar nooit meer
terug zien in deze wereld. Ik bid God dat hij je geduld en inzicht zal geven. Wees er zeker van dat we
elkaar zullen terugzien in de grote vreugde van het paradijs als je maar geduld en hoop op God hebt.
Bid tot God voor mij, ik zal voor jou bidden.’
Het medeleven en de vriendschap waren aan Prelati verspild. Hij bracht het er levend vanaf. Omdat
hij niet schuldig was aan de moorden maar wel van alles op zijn geweten had, werd hij veroordeeld tot
levenslange gevangenisstraf. Inmiddels genoot hij door het proces een zekere bekendheid als magiër.
Dat had hij zelf in de hand gewerkt door voortdurend vol te houden dat zijn bezweringen echt en
effectief waren geweest. René van Anjou, de koning van Napels, had ook van zijn reputatie gehoord
en had wel belangstelling in het maken van goud. Hij zorgde dat Prelati uit de kerker verlost werd en
benoemde hem tot commandant van La Roche-sur-Yon, waar weldra Blanchet en mogelijk ook
andere voormalige dienaren van de baron de Rais zich bij hem voegden.
Overmoedig door zijn snelle opklimmen op de maatschappelijke ladder maakte de magiër echter een
grote fout. Toen op zekere dag Geoffroy le Ferron op een van zijn reizen afstapte in La Roche,
herinnerde Prelati zich dat de schatmeester van de hertog van Bretagne een oude vijand van zijn
vroegere meester was en dat deze mede verantwoordelijk was geweest voor zijn veroordeling. Hij liet
de man gevangen nemen en nam zijn papieren af met het doel om daarmee vervalsingen te maken en
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zichzelf te verrijken. Dat was te veel. Toen Le Ferron na enige pressie van buitenaf vrijgelaten was,
stelde hij een vervolging in en dit leidde tot de gevangenname van Prelati. In 1445 werd hij gehangen.
Nu we hebben vastgesteld, wat er gebeurde tijdens de rituelen die Gilles liet uitvoeren en waar de
gebruikte bezweringen vandaan kwamen, dringt zich nog sterker de vraag op, waarom Gilles de Rais
zo onomstotelijk in de beweringen van zijn geestenbezweerders geloofde, terwijl deze in onze ogen
toch zo duidelijk charlatans zijn geweest.
In de mentaliteit van de middeleeuwer was een ruime plaats voor het geloof in demonen; naast de
christelijke drie-eenheid en Maria en de heiligen geloofde hij in engelen die ten val waren gekomen en
die tot duivels of demonen waren geworden. De orthodoxe theologie verkondigde dat magie bestond
uit het oproepen van die demonen en maakte zelf lange lijsten van deze boze geesten. Zelfs een voor
die tijd kritische theoloog als Jean Gerson, die aan de duivels weinig macht toekende, moest toch
rotsvast in hun bestaan geloven.
De cultureel-antropoloog J.G. Frazer heeft gesteld dat de mens de natuur probeert te beheersen met
magische handelingen. Als hij in de gaten krijgt dat dit niet werkt, gaat hij ertoe over om hogere
machten te vereren en gunstig te stemmen door middel van godsdienst. Pas daarna vindt hij een meer
rationele oplossing in de wetenschap. Men zou dit drie fasen in de geschiedenis van primitieve
culturen47 kunnen noemen.
In de denkwereld van de middeleeuwen echter was het rationele niet van het bovennatuurlijke
gescheiden. Medici en chirurgijnen baseerden hun handelingen in de middeleeuwen op astrologische
tabellen en universitaire studenten ontvingen een kerkelijke wijding.
In de laat-middeleeuwse samenleving was men al een eind op weg naar de verkenning van de
eigenschappen en wetmatigheden van de natuur. Door experimenteren en filosoferen werkte men
langzaam in de richting van empirisme en rationalisme, zoals wel blijkt uit het werk van Roger Bacon
en Willem van Occam. Maar tegelijkertijd bestonden er nog niet-rationele opvattingen en
overtuigingen in deze ‘betoverde wereld’. Op een aantal punten liet de kennis de mensen in de steek
en konden ze nog geen verklaringen bedenken die wij rationeel zouden noemen. Bij rampen, ziekten
en toeval en ook bij persoonlijk ongeluk greep men makkelijk terug naar magische opvattingen uit een
oudere laag, ideeën die door de traditie waren vastgelegd en geïnstitutionaliseerd.
Godsdienst was niet een vervanging van bezweringen of een beperking ervan48, maar eerder een
voedingsbodem voor magie. Aan het christendom kon Prelati zijn invocaties tot God, Maria en de
heiligen ontlenen en met deze autoriteiten probeerde hij zijn duivels in bedwang te houden. Door een
heel systeem van demonen te bouwen gaven de christelijke theologen ongewild steun aan de
duivelbezweerders. Waren degenen die de bezweringen uitvoerden niet vaak juist mensen die een
geestelijke wijding hadden ontvangen zoals Blanchet en Prelati? Zo waren de opvattingen van de
duivelbezweerders tegelijk een tegenhanger van het Christendom en een onderdeel ervan.
In deze wereld paste Gilles de Rais. Tijdens de bezweringen bleef hij duidelijk een aanhanger van het
christelijke geloof. Op een bange manier vereerde hij de god van de samenleving waarin hij leefde;
men moet tenslotte christelijk denken om in ‘christelijke’ duivels te kunnen geloven. Zowel Jean de la
Rivière als Prelati moesten hem verbieden een kruis te slaan en we zagen al dat hij een crucifix met
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Niet alleen van primitieve culturen, maar ook van de cultuurgeschiedenis van de mensheid als
geheel. (Ad B.)
48
Dat is het in feite wel, maar niet van de ene op de andere dag. Tot op de huidige dag is de kern van
de katholieke eredienst nog essentieel magisch-primitief in de consecratie en communie. (Ad B.)
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een splinter van het kruis van Golgotha had. Een keer begon hij een gebed tot Maria en bij het sluiten
van een contract met de duivel maakte hij twee maal een voorbehoud voor zijn leven en zijn ziel.
Meer dan eens kreeg hij spijt en wilde hij zijn leven beteren, één maal wilde hij een pelgrimage naar
Jeruzalem ondernemen.
Dezelfde Gilles de Rais die zo gefascineerd werd door de plechtigheden van de zwarte kunst, was ook
verrukt van de kerkelijke ceremonies, de missen, de gezangen, zijn kapel, zijn koor. De twee sferen
van geloof en magie waren ook voor hem niet met elkaar in strijd. Op beide terreinen streefde hij naar
het geheimzinnige contact met het bovennatuurlijke.
Het zou onjuist zijn om aan te nemen dat Gilles de Rais niet meer was dan een kind van zijn tijd. Zijn
gedrag past ten dele in de samenleving van zijn tijd, maar we kunnen het er niet volledig uit verklaren.
Het geloof in demonen mag dan wel algemeen zijn geweest, maar de bezwering en de verering van
deze duivels kwam maar zeer zelden voor. Juist doordat de meeste mensen in demonen geloofden,
wilden ze zich er niet mee afgeven. Men kon ervoor ter dood gebracht worden, men kon ervoor uit de
kerk worden gestoten en men kon wellicht op heel gruwelijke manieren zijn ziel erdoor verliezen.
Gilles de Rais deed iets dat voor de meeste van zijn tijdgenoten juist ondenkbaar was omdat het op
allerlei manieren gevaarlijk werd geacht.
Terwijl bijna alle vijftiende-eeuwers zich in dit opzicht aan de bepalingen van de kerk hielden, was het
bezweren van duivels voor Gilles een obsessie. Jaren achtereen liet hij telkens opnieuw bezweerders
komen die hem telkens opnieuw oplichtten. Iedere teleurstelling betekende voor hem niet een
ontnuchtering en een les, maar een aansporing om fanatiek verder te gaan.
Zoals hij op seksueel en emotioneel gebied ernstige stoornissen had, zo had hij ook op het terrein van
de magie iets onevenwichtigs. Een geestelijk gezond mens zal zich niet zo diep in de magie vastbijten
dat hij er al zijn hoop en verwachting in zal stellen, een normaal mens zal niet overgaan tot het offeren
van het bloed en de lichaamsdelen van een kind.49
Ik laat ook Michel Bataille nog even aan het woord, omwille van twee referenties met het stuk van Claus:
Alchemie als zodanig was niet verboden. Niet bij de wet. En zelfs de kerk stond het toe. Zelfs pausen
bedreven alchemie, zoals de beroemde Franse paus Gerbert, die zijn ambitie en hoge bestemming in de
sterren zou hebben gelezen. Deze boerenzoon uit de Auvergne werd schoolopziener van het bisdom Reims,
en van 999-1003 paus onder de naam Sylvester II. Onwetende tijdgenoten zagen in hem een alchemist en
voor hen was alles wat met wetenschap te maken had duivelskunst. In feite was Gerbert de grootste geleerde
van zijn tijd.
Maar in de praktijk raadde de kerk de alchemie af, omdat er te vaak steun gezocht werd bij de duivel. De
Inquisitie legde als sanctie de brandstapel op.
Op pag. 197 geeft Michel Bataille voorbeelden van ‘bezwerings’-riten, geciteerd uit P.V. Piobb, waaronder
deze: Ceremonie van het zwarte paard (volgens een oud Grieks toverboek)
Neem op een zaterdag op het uur van Mercurius (het zesde van de dag) een nieuwe en lege schaal en ga
ermee naar een oud kruispunt. Graaf een gat en leg hem er in.
Als het nacht geworden is, haal dan een zwart paard en ga er schrijlings opzitten, met in je hand een bot van
een mens. Spreek aldus: “Xérion ariem moroès mizxaoul Emntal Phorel Phéréël narcissou xumpancé
saraphaël belzebouël mounochoth alaël miso.” Roep vervolgens de geesten van het Westen aan en die van
Bélier (dus die van de grote Hades). Roep vervolgens de geesten van de lucht aan. Gebruik als
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Die onbegrijpeljke vasthoudendheid van Gilles aan de magie krijgt bij Claus een verklaring. Ooit,
op zijn twaalfde jaar, in een extatische ervaring, is Barron hem verschenen. Gilles was er diep van overtuigd
dat Barron zou werderkeren, hem zou redden als hij in de hoogste nood verkeerde.
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bezweringsformule die van de Libiërs in hun eigen, barbaarse taal en geef aan je rijdier de naam Semiramel.
Zeg: “Mogen de geesten van de kruispunten hier komen, zodat ik kan kiezen.”
Dan, niet bang zijn; ga recht op je doel af. Vraag en er zal je geantwoord worden.
Michel Bataille: Le Mystère du siège d’Orléans.
Van september 1434 tot augustus 1435, dus bijna een jaar, verblijft Gilles in Orléans en biedt hij de inwoners
een wonderlijk mysteriespel aan.
Zijn gevolg bezet bijna alle herbergen van de stad. Zelf logeert hij in het Hôtel de la Croix-d’Or. Dat ze deze
keer zo ongewoon lang op één plaats blijven, komt omdat Gilles de vermetelheid heeft gehad om een
spektakelstuk te laten schrijven en ook uit te voeren. Het stuk heet ‘Mystère du siège d’Orléans’, het is een
allegorie op de bevrijding van de stad door Jeanne d’Arc en hemzelf, uitgevoerd op precies dezelfde plekken
van weleer en op de verjaardag van diezelfde gedenkwaardige gebeurtenissen. Gilles wil herinnerd worden.
Aan die herinnering moet een hele stad deelnemen. (Zoals later, in Nantes, ook een hele stad deel zal nemen
aan zijn dood.)
In dit spektakelstuk zal een acteur zijn rol spelen over de aanval op de Bastille des Tourelles...
De voorstelling vindt plaats op 8 mei 1435 (de gebeurtenis zelf op 8 mei 1430). Koning Charles VII is
aanwezig, en zit vlak naast Gilles, zoals in Reims. 140 Acteurs dragen 20.529 versregels voor! Zij zijn omringd
door 350 figuranten50.
Omdat het een volksfeest moet zijn, staan overal op de kruispunten in de stad buffetten klaar. Het volk
bezwijkt bijna onder de hoeveelheid spijzen en zeldzame wijnen. Niets is te mooi of te duur, wanneer Gilles
betaalt. Hij betaalt ook wat geen nut heeft of zelfs absurd is. Niet alleen de kostuums zijn gesneden uit het
duurste zilveren of gouden brokaat, maar hij heeft opdracht gegeven om alle kostuums nieuw te maken.
Omdat er bedelaars figureren in het stuk, geeft men ze tot ‘lompen’ gescheurde kleren van mooi laken.
Over deze flamboyante uitgaven is veel gesproken. Men kon niet geloven dat iemand zelfs met het fortuin
van Gilles op zo’n schaal het goud uit de koffers kon scheppen zonder de bodem te zien. Maar men ziet wel
degelijk de bodem. En snel. Men is niet straffeloos mecenas voor een hele stad.
Van die dag af is het dat de familie van Gilles hem haat. In deze ultieme vertoning van pracht en praal wordt
zijn lot bezegeld: zijn familie vergeeft het hem niet meer. Zelfs de koning moet er zich zeer ongemakkelijk bij
gevoeld hebben.
Om het speltakel te financieren houdt ‘procureur’ Briqueville bijna uitverkoop, in het openbaar, kastelen,
bossen, moerasland dat zout oplevert, alles bij opbod verkopend aan de meest biedende. En nog is het niet
voldoende. Hij moet bagage verkopen! Geldschieters en woekeraars staan in rijen voor de herbergen waar van
alles op tafels ligt. Ze vertrekken met gouden vaatwerk, juwelen, zilveren kandelaars, een relikwieënkast met
‘het zilveren hoofd van de heilige Honorius’, wapens, paarden uit de stoet.
En om het voorbeeld te geven laat Gilles zijn eigen paard verkopen, een beroemde volbloed, die Casse-Noix
heet.
Het succes van de voorstelling is enorm. Ovaties klinken door de nacht. De opwinding van het publiek is
enorm bij het zien van de heldendaden, waarvan de herinnering nog springlevend is. Gilles leunt met zijn
hand op de leuning van de loge, laat verstrooid zijn handschoen hangen, en kijkt naar het spektakel met een
stil en droef plezier. De fakkels om de scènes heen laten rode schijnsels en schaduwen dansen op zijn gezicht.
Er leefde nooit een kwistiger mecenas. Nooit zag men iemand zó zichzelf ruïneren met een grotere
onverschilligheid.
Michel Bataille: 11
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Naar het einde

In het Vaticaan is een manuscript bewaard gebleven van het Mystère du siège d’Orléans. Ook in 1439
werd het nog opgevoerd. Na de vuurdood van Gilles verdween het van het repertoire.
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Geruchten steken de kop op, steeds duidelijker. Teveel kinderen zijn verdwenen. Altijd in de buurt van een
kasteel van Messire de Rais, of als iemand uit zijn gevolg langs is geweest, of in het spoor van zijn stoet.
Niemand denkt meer aan toeval. In de verbeelding heet het dat de maarschalk “de kleine kinderen opeet en
met hun bloed een boek schrijft om zich onoverwinnelijk te maken.”
Voor Gilles komt het gevaar niet van de mensen.. Het gevaar komt van de edelen en machtigen om hem
heen, die het weinig kunnen schelen of hij zich als een monster gedraagt, maar die de financiële wanorde zien,
en wachten op een schandaal. Ze kopen zijn bezittingen zonder ze te betalen, en wanneer hun schulden aan
Gilles al te hoog oplopen, dan moeten die, daar is iedereen het over eens, gedelgd worden in zijn eigen bloed!
Aanvankelijk probeert zijn familie de vloedgolf in te dammen. Zijn broer René de la Suze begeeft zich naar
het hof en houdt Charles VII een memorandum voor, waarin staat dat Gilles gek is. Van zijn standpunt uit is
dat redelijk, aangezien de feestelijkheden in Orléans hem 100.000 gouden écu’s hebben gekost. René wordt
vergezeld door zijn neef André de Laval-Lohéac. Charles VII heeft geen interesse in de zaak en al helemaal
niet in het lot van Gilles. Er is geen sprake van dat hij hem zou verdedigen, omdat hij bij voorbeeld onlangs
nog het leger heeft aangevoerd of Jeanne d’Arc goede diensten heeft bewezen. Dat zou eerder tegen hem
werken. Ook speelt geen rol dat Charles VII nog een appeltje met hem te schillen heeft vanwege
gebeurtenissen uit het verleden, zoals het niet betalen van een boete of onheuse woorden bij de muren van
Parijs. Nee, het vernederen van Gilles blijkt eenvoudig te passen in de koninklijke politiek van het in het
gareel houden van de grote vazallen. Vanuit zijn kasteel in Amboise publiceert Charles VII graag de
verbodsbrieven tegen de maarschalk de Rais op 2 Juli 1435. René de la Suze heeft er geen gras over laten
groeien. Gilles is nog steeds in Orléans, waar de koning twee maanden eerder bij het feest aanwezig was
geweest. (Overigens was Gilles op dat moment vrijwel al zijn bezit in Poitou, Anjou en Maine al kwijt. Alleen
zijn bezit in Bretagne was nog zo goed als intact, reden waarom de hertog van Bretagne weigert de
verbodsbrieven te gehoorzamen.)
Het edict wordt met luid trompetgeschal afgekondigd te Angers, Blois, Tours, Orléans, Champtocé,
Pouzauges, Tiffauges, Machecoul en la Mothe-Achard: “Het is messire Gilles de Rais verboden om zijn
goederen, landen en heerlijkheden te verkopen aan derden....”
Charles VII denkt zo verlost te zijn van een opdringerig persoon door hem tegemoet te komen, René de la
Suze denkt dat hij zijn toekomstig erfgoed heeft veiliggesteld. En de koning is tevreden dat hij Gilles de Rais
heeft laten zien dat hij zich niet alles kan permitteren: een slechte dag voor een al te groot heer is een goede
dag voor de kroon.
Maar Charles VII denkt dat de zaak hierbij blijft en vermoedt geen moment dat hij juist de val van Gilles in
gang heeft gezet, doordat hij met zijn vonnis het treurige financiële gepoker mogelijk heeft gemaakt, dat Gilles
na een paar onvoorziene gebeurtenissen op het verkeerde pad zal drijven.
De hertog van Bretagne pakt onmiddellijk de kaart en speelt het heel handig: hij maakt veel misbaar over de
ondankbaarheid van de koning tegenover zijn maarschalk en nodigt Gilles uit aan zijn hof om hem in de
armen te sluiten en hem te troosten. Zo kan Gilles zich dus niet meer verdedigen tegen de hertog van
Bretagne zonder ondankbaar en onbeschoft te lijken. En de hertog laat onmiddellijk verkondigen dat het
verbod niet geldt voor Bretons grondgebied: Gilles is daar vrij om te doen wat hij wil, en daar heeft de hertog
zelfs een oorlog met de koning voor over!
Het is geen slechte manoeuvre van de hertog. Zo zal Gilles doorgaan met zich te ruïneren, terwijl de hertog
hem zogenaamd beschermt en ondertussen zijn zakken vult. En Gilles moet nog dankjewel zeggen ook,
omdat deze beroving plaatsvindt onder het mom van politieke bescherming tegen de agressieve koning.
En de hertog zal laten zien dat hij nog veel achterbakser is. Het is hem niet genoeg dat Bretagne de enige
markt is voor Gilles om wat hij nog heeft van de hand te doen aan de hoogst biedende, hij wil ook nog dat hij
de enige koper in Bretagne is zonder concurrent. Zo ook zal hij, telkens als hij het signaal krijgt dat een of
andere vastgoedhandelaar uit de streek met Gilles onderhandelt over een of ander stuk land, stiekem zijn
deurwaarders sturen om de koninklijke ordonnantie (die hij zogenaamd niet erkende) te laten lezen aan de
eventuele koper. En deze zal onmiddellijk begrijpen dat de hertog bedoelt dat hij zijn voorstel in moet
trekken en maken dat ie wegkomt. En de koper trekt zich heel graag terug als hij ook nog eens begrijpt dat de
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grote politieke wolven begonnen zijn met het opvreten van het karkas van bezit dat Gilles nog heeft. Als de
koning en de hertog erom vechten is het heel verstandig om op afstand te blijven en geen knauw op te lopen.
Het karkas kraakt en breekt, de gouden écu’s en notariële akten vliegen in het rond en een ongeluk is
aanstaande. Iedereen maakt plaats. En daar komen de stromannen van de hertog51 die voor een appel en een
ei alles pakken wat in de verkoop is.
Gilles is opnieuw alleen. Hij is diep vernederd. Een van de aanzienlijkste ridders uit zijn gevolg, Guillaume
de la Jumellière, heeft zojuist definitief afscheid van hem genomen zonder zijn aftocht ook maar te
maskeren met een of ander voorwendsel.
Het koninklijk verbod mag dan de hertog de gelegenheid geven op deze manier heerlijk te manoeuvreren in
Bretagne, in Frankrijk is het weinig effectief. Dat komt omdat men Gilles niet alleen de beschikking over zijn
financiën had moeten ontnemen, maar haar tegelijk aan iemand anders had moeten toevertrouwen. Men had
een voogd moeten aanwijzen. Maar die heeft men niet gevonden. Alle kandidaten hebben bedankt voor zo’n
in het oog lopende, en misschien zelfs gevaarlijke taak.
Zo sukkelt alles door, tot er een incident is.
Gilles had in zijn jeugd de priester Michel de Fontenay als leermeester gehad. Zijn vader had grote
waardering voor hem gehad en per testament gevraagd om deel uit te maken van de voogdijraad, maar dat
was door Jean de Craon van tafel geveegd.
Wel, Fontenay die nu in Angers woont, ongetwijfeld uit persoonlijke ergernis over de weg die Gilles heeft
ingeslagen, zet zich plotseling in om de ordonnantie van de koning te handhaven. Daarop komt Gilles even
bij hem langs en zonder boe of ba pakt hij hem op, neemt hem mee en gooit hem in de gevangenis. Hij
handelt daarmee met dezelfde impulsiviteit als vroeger, hij gedraagt zich zoals hij het vroeger Craon zag doen:
hard en zonder commentaar. Alleen, deze keer gaat hij over de schreef en Craon zou zo’n blunder nooit
hebben begaan. Fontenay is een geestelijke, dat wil dus zeggen dat Gilles door hem te arresteren de kerk
rechtstreeks uitdaagt, dat hij de brutaliteit heeft om de immuniteit van de geestelijke aan te tasten52. Des te
dommer is het omdat de tijden aan het veranderen zijn. De vrede is aan het terugkeren en het trotseren van
het gezag wordt risicovoller. En zeker bij de kerk! Zij vergeet niet en laat één van haar priesters niet zomaar in
de steek. Het komt zover dat Gilles eerst de ongemakken van een schandaal over zich heen krijgt en
vervolgens gezichtsverlies lijdt doordat hij in het openbaar zijn fout toe moet geven. Hij heeft Fontenay nog
niet in Machecoul in de kerker gegooid, of er barstten zoveel sommaties los, van de bisschop, van de
universiteit, van alle kanten, dat Gilles, die zelf geen enkele bondgenoot heeft, vol schaamte Fontenay zijn
vrijheid terug moet geven.
Ondertussen werkt de hertog gestaag aan het verder isoleren van Gilles, om volledig greep op hem te hebben
wanneer het moment gekomen is.
Onophoudelijk werkt hij aan de versterking van zijn rechtspositie, die niet sterk is bij zijn aankopen. Hij kan
het verbod van de koning wel negeren, maar hij kan niet het bestaan ervan ontkennen, en ook niet de reden
waarom. Ook worden zijn aankopen aangevochten door de erfgenamen van Gilles. Als het al te gek wordt
kunnen zij pleiten voor nietigverklaring van de verkopen. (Gilles zelf zegt niets, hij heeft teveel behoefte aan
het geld.)

51

Een Bretons gebruik verbood de hertog om land van zijn vazallen te kopen. Vandaar deze
onderhandelingen via tussenpersonen. Om dezelfde reden zal de hertog de geconfisqueerde goederen van
Gilles aan zijn zoon schenken.
52
Sinds de hoge Middeleeuwen had de kerk zich onttrokken aan de verplichting om belasting te
betalen en aan de burgerrechtspraak. Het canoniek recht had deze uitzonderingen systematisch op schrift
gesteld en dreigde leken, die het asielrecht niet respecteerden, dat gold voor kerkelijke gebouwen, of die
geweld pleegden op geestelijken, met excommunicatie. Geestelijken legden slechts verantwoording af aan het
kerktribunaal.
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In de loop van 1436 onderneemt de hertog een rondreis langs de kastelen van Gilles, die hij officieel heeft
gekocht, of die hij stiekem heeft verworven, of die hij overweegt om over te nemen. Hij laat zich ontvangen
door alle Bretonse kasteelheren van Gilles, en neemt hen de eed van trouw af. Hij hoopt dat zij zich de eed
zullen herinneren wanneer Gilles dood zal zijn en wanneer René de la Suze zal komen zeuren om ‘zijn’
kastelen niet over te dragen aan de hertog.
Wat René de la Suze betreft herinnert de hertog zich dat hij toch zíjn vazal is en onder een of ander
voorwendsel ontbiedt hij hem naar Nantes, samen met zijn maatje en neef André de Laval-Lohéac. (Het
fraaie gezelschap dat de goede Charles VII dat edict had afgedwongen.) Daar weet de hertog het gesprek
onder getuigen zó te laten lopen dat de twee kameraden niet kunnen weigeren op hun beurt een bewijs van
trouw te ondertekenen, op straffe van bekendmaking dat ze dubbel spel spelen en hem vijandig gezind zijn.
Al staat alles op papier, toch maakt de hertog zich geen illusies dat in ieder geval Laval-Lohéac (René de la
Suze is veel besluitelozer) hem niet opnieuw zal verraden. Toevallig is deze man luitenant-generaal van
Bretagne. Uit voorzorg geeft de hertog hem dus ontslag en komt op het geniale idee om de functie aan te
bieden aan... Gilles de Rais. Wie kan voortaan nog beweren dat hij Gilles niet mag? Schaamteloos maakt hij
van de ceremonie op 2 november 1437 een grote plechtigheid en wisselt bij deze gelegenheid brieven uit over
wapenbroederschap met een enigszins verbaasde Gilles. Welke kwaadwillige verdenkt de hertog nu nóg dat
hij uit is op de vernietiging zijn nieuwe luitenant-generaal en wapenbroeder?
Gilles keert met zijn mooie perkament terug naar Tiffauges.
Toch haast de hertog (zijn leenheer en vriend) zich naar Ancenis-sur-Loire, waar hij een ontmoeting heeft met
Charles d’Anjou53 en zijn eigen broer Arthur de Richemont (die opnieuw legeraanvoerder was geworden na
de val van La Trémoille) om met hen te bespreken met welke middelen de val van Gilles het best
bewerkstelligd kon worden, en hoe ze de laatste resten onder elkaar zouden verdelen.
Ongeduldig als hij is kan hij toch niet anders dan zó te werk gaan, omdat Gilles macht en bezittingen heeft
buiten Bretagne. Het gaat hem vooral om Champtocé en Ingrandes, die in Anjou gelegen zijn, zodat hij te
maken heeft met Charles d’Anjou en de enige Franse interventiemacht, d.w.z. met Richemont.
Men overlegt, men omhelst, men tekent, ook hier, brieven die hun wederzijdse bondgenootschap bevestigen,
maar komt tot geen enkel direct besluit: iedereen moet rekening houden met de ander, maar hoopt de ander
alsnog opzij te kunnen schuiven en alles voor zichzelf te houden. Ondertussen profiteert René de la Suze van
het feit dat niemand op hem let en bezet hij op eigen houtje Champtocé. Hij hoopt dat ze hem met rust
zullen laten. Met deze gril had de hertog van Bretagne inderdaad geen rekening gehouden. Hij weet dat René
de la Suze onder de grond kruipt bij het eerste wenkbrauw-fronsen van Gilles en weigert dus met hem te
onderhandelen. Niet dat Gilles nog belangrijk voor hem is, maar binnen de familie heeft Gilles toch nog altijd
de teugels in handen.
Dus gaat de hertog onderhandelen met Gilles over de aankoop van Champtocé, maar merkt tot zijn verbazing
dat Gilles constant verandert van houding. Op het laatste moment wil Gilles telkens toch weer niet verkopen.
De reden daarvan is dat de alchemisten van de maarschalk in Tiffauges het vuur van hun geheime laboratoria
dubbel hebben opgestookt met de belofte deze keer goud te maken op de kortst mogelijke termijn. En als
Gilles over het magische goud beschikt, hoeft hij dus helemaal niets meer te verkopen.
Maar op het moment heeft hij niets te besteden en stapelen de schulden zich op. Dus verbreekt hij de
onderhandelingen met de hertog niet54. Deze keer geeft de hertog er de voorkeur aan om in het geheim te
werk te gaan. Hij is nog niet weg uit Ancenis, waar hij Charles d’Anjou beloofd heeft af te zien van
Champtocé, of hij probeert het opnieuw te verwerven.
53

Hij was de 3de zoon van Yolande d’Aragon en graaf van Maine. Schoonzoon van Charles VII. Op
dit moment vervangt hij koning René d’Anjou die gevangene is van de hertog van Bourgondië.
54
Op verzoek van René de la Suze en André de Lohéac heeft koning René aan Jean V gevraagd te
beloven om Champtocé, het laatste wat Gilles nog bezit in Anjou, niet te kopen. Jean V heeft dit gezworen
op het lichaam van Christus en tijdens de mis. Toch verhindert dit hem niet om ondertussen verder met
Gilles te onderhandelen.

pag. 79
Men komt tot een compromis. De hertog leent Gilles voor korte tijd 100.000 écu, met Champtocé als
onderpand. Iedereen is tevreden en ervan overtuigd de ander een loer te hebben gedraaid. Gilles denkt dat hij,
zodra zijn alchemisten hun doel hebben bereikt, de hertog weer terug zal kunnen betalen met het goud van de
duivel en zich opnieuw zal kunnen vestigen in Champtocé. De hertog denkt dat hij voldoende mensen in zijn
omgeving op zijn hand heeft dat Gilles een zo groot bedrag nooit bij elkaar kan krijgen. Bovendien laat hij er
liever wat tijd overheen gaan alvorens zich zonder boe of ba in Champtocé te installeren, het kasteel waarvan
hij Charles d’Anjou net beloofd had dat hij er vanaf zou blijven.
Toch brengt dit compromis voor Gilles een groot gevaar met zich mee.
De maarschalk verblijft op dit moment in Machecoul, waar hij doorgaat met het doden van kinderen. Hij wist
alle sporen uit door de restanten te verbranden. Maar daarvóór, in Champtocé, was hij niet zo voorzichtig
geweest. Daar werden de resten alleen maar begraven onder de grond in de kelder van een toren. Omdat
Champtocé in handen komt van de hertog - tijdelijk naar men hoopt, maar hij gaat er zich toch vestigen - mag
er geen enkel spoor achterblijven en moeten de lijken in de kelder dus worden opgegraven.
En dus moet Gilles Champtocé, dat nu bezet wordt door René de la Suze, eerst in handen hebben. De zaak
wordt steeds ingewikkelder. Gelukkig zijn de motieven van René niet ingewikkeld. Ze komen allemaal neer op
geld. Men koopt dus zijn vertrek uit het kasteel voor een behoorlijk bedrag. Maar René wil dat het voor hem
wel eervol gebeurt. Hij wil dat het fort belegerd wordt, zodat hij gedwongen werd tot de aftocht. Men doet
dus net of men het kasteel aanvalt, René doet net of hij het verdedigt. Pijlen vliegen over en weer. Enkelen
raken gewond, maar dat is door eigen onhandigheid. Dan slaat René op de vlucht achter zijn trieste banier en
Gilles komt weer thuis.
Gilles zet wachtposten om de fatale grafkelder en begint te spitten. Het karwei is vermoeiend, want er is
natuurlijk geen licht in de kelder en de toortsen branden slecht in de ijle lucht. Op de houten vloer erboven
heeft men een lier opgesteld. Henriet en Sillé laten Poitou en Petit-Robin naar beneden zakken en zodra zij
met hun gereedschap beneden zijn, volgen grote manden, die gevuld worden met hun macabere inhoud en
vervolgens weer opgehesen. Dit duurt verscheidene dagen.
(Trouwens, hoe bewaar je het geheim van deze verschrikkelijke vondsten? Roger de Briqueville laat het
schouwspel door een spleet in de deur zien aan de Dame de Jarville en aan Thomas d’Arraguin. Denkt hij aan
de toekomst en wil hij hen medeplichtig maken? Of is het een te ver doorgevoerde wansmaak? Of vindt de
procureur het een interessante afleiding, die hij graag deelt met vrienden? In ieder geval toont het incident dat
men geen besef meer heeft van de risico’s die men loopt.)
Uiteindelijk heeft men drie grote koffers gevuld met skeletten. Petit-Robin heeft 46 lijken geteld. Poitou
bestrijdt het aantal. Maar men heeft geen zin om de koffers leeg te maken en alles nog eens na te tellen.
Trouwens het klopt niet met het aantal hoofden. Uit alles blijkt dat de boeven halfgek van angst zijn geweest
daar in het stinkende halfduister en niet zo goed als zij hadden gezworen hebben geverifieerd of zij niets
achter hadden gelaten. Men verlaat ijlings het fort, terwijl de gerechtsdienaren van Bretagne via de ophaalbrug
al binnenkomen.
Sire de Rais vaart met zijn lugubere vracht over de Loire richting Machecoul. Daar wil hij de lijken
vernietigen, nu hij de tijd niet heeft gehad om ze ter plekke in Champtocé in brand te steken. Het laatste deel
van de reis gaat met pakpaarden. In Machecoul sluit men zich opnieuw op en maakt een hels vuur onder de
grote schoorsteen. 46 Lijken verbranden duurt lang. Iedereen is aan het eind van zijn krachten en zenuwen.
Gilles zwijgt.
En nu, wat nu?
Nu hij ternauwernood ontsnapt is aan ontdekking in Champtocé, en nu hij aan een faillissement ontsnapt is
door de enorme lening van de hertog met datzelfde Champtocé als onderpand, gaat Gilles zich nu beteren?
Zelfs als hij geen wroeging heeft, gaat hij dan nu niet toch een toontje lager zingen, al was het maar om zijn
carrière enigszins te rekken en zijn onmiddellijke ondergang te vermijden?
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Nee dus. In tegendeel. Hij kan niet meer stoppen. In de nacht doodt hij nieuwe slachtoffertjes. De
slachtpartijen noemt hij “mysteries”. Hij zet de hoofden van de gedode kinderen in een rij op de
schoorsteenmantel en kijkt welke de mooiste is. Hij noemt de overschotten “de lieve overblijfselen van zijn
engeltjes en cherubijntjes van de aarde”...
De ontknoping is nabij. Maar één persoon ontbreekt nog op de scène. Hij is jong, charmant, verdorven.
Georges Bataille: Prelati, de finale euforie en de catastrofe
In feite betekende de komst van Prelati in de lente van 1439 het definitieve einde. Hij was jong, kon
goede sier maken met de magie, de schone letteren en Italië, en verleidde sire de Rais letterlijk. De
reële kennis en welbespraaktheid van de oplichter doen Gilles versteld staan. Gilles verwachtte niets
meer van de hulp van de demon. Hij ontving deze briljante man als een redder: hij moest hem
terugbrengen in de aanvankelijke staat van zijn fortuin. Prelati, brutaal, een durfal, komend uit een
stad waar homoseksualiteit wijd verspreid voorkwam, schijnt zich wondergoed te hebben kunnen
verstaan met een meester, die zelf verleidelijk was voor de ambitieuze Italiaan zonder scrupules, meer:
door en door verrot. Gilles was temeer verleidelijk omdat hij ondanks zijn reële verval nog altijd
genereus omging met een aardige rijkdom. Behandeld als vriend, en misschien als minnaar (maar wij
zijn er niet zeker van) begon hij meteen met bezweringen, zonder ook maar in het minst in
verlegenheid te raken over de koppigheid van een duivel die vastbesloten was om weg te blijven.
Makkelijke leugens, soms zware komedies poetsten de teleurstellingen weg. Alleen als Prelati alléén
was verscheen Barron soms. Daarmee kon hij de angsten en het bijgeloof van zijn meester
gemakkelijk in stand houden. De leugens van Prelati deden trouwens niets af aan de vriendschap van
beide mannen, getuige de twee sublieme adieus, de verstrengeling van hun gevoelens ontstond uit het
bedrog van de een en de onnozelheid van de ander. We hoeven maar in herinnering te brengen de
scène waarin de jonge komediant zijn hospes een schop onder haar gat gaf, omdat ze hem gestoord
had met haar gejammer over haar man die aan het sterven was. Ze zou daarbij zeker van de trap
gevallen zijn, als een oude voedster haar niet bij de rok gegrepen had. Dit verhaal ter rechtvaardiging
van de adieus van Gilles aan het adres van zijn mystificateur.
Natuurlijk ontgingen Prelati de moorden niet in het kasteel van Tiffauges. Hij moest Gilles dus in de
dubbelzinnige situatie laten verkeren, die het resultaat was van diens vergeefse wachten op een
reddende duivel en de duivelse atmosfeer die heerste door de gekeelde kinderen.
Prelati zag af van de gewoonte om Gilles toe te laten bij de sessies. Reden: de duivel was niet
tevreden. Zo hield Prelati van april tot december 1439 de bloedige Gilles, die blind rondraasde, in een
soort betovering. En de situatie verergerde. Ergens in juli-augustus begaf Gilles zich naar Bourges,
waar hij lang genoeg verbleef om zich nieuws en zelfs een geschenk van de duivel te laten sturen:
“zwarte stof op een leisteen”, door Barron geadresseerd aan Gilles. Prelati schreef zijn meester toen
regelmatig. Aanvankelijk droeg Gilles de stof om de hals in een zilveren doosje. Maar na enkele dagen
werd het hem duidelijk dat hij er geen enkel voordeel van had....
Na terugkeer uit Bourges zou Rais hertog Jean V ontmoeten in Bourgneuf en eiste daarom van Prelati
dat hij aanwezig moest zijn voor een bezwering ter plaatse, teneinde van Barron te verkrijgen dat de
hertog hem genadig zou zijn. Tevergeefs. Teleurgesteld en gedeprimeerd bezwijkt Gilles ter plekke
voor een aanval van bloeddorst: de 15-jarige Bernard Le Camus verliest die dag het leven.
Maar niets helpt meer. De misdadiger vindt geen rust meer. Angst en wroeging bedrukken hem. In
Bourgneuf zelf nog droomt hij ervan zich te beteren, en te gaan huilen voor het Heilig graf, in
Jeruzalem. Het is goed mogelijk dat Prelati als gevolg van déze mislukking en crisis, vermoedend dat
hij zijn meester nu echt bij de hand moest nemen, het voorstel deed om als laatste redmiddel de
geïrriteerde duivel een offer te brengen. Het werd tijd om de duivel een kind te offeren. Gilles schijnt
er aanvankelijk met angst op gereageerd te hebben. Prelati moet van tevoren geweten hebben dat deze
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bijgelovige man zou sidderen bij het idee. Hij kende immers de terughoudendheid van de crimineel,
die altijd de hoop en de zorg bleef houden om de uiteindelijke redding van zijn ziel. Gilles ook wist
dat een offer aan de vunzige geest van een onschuldig, ongelukkig kind onvergeeflijk en
weerzinwekkend was. En toch, ten einde raad, om te redden van zijn rijkdom wat er te redden viel,
verscheen hij op een avond met de hand, het hart en misschien het oog van een kind. Zo brandde hij
van verlangen om de duivel te zien. ‘s Nachts bracht de Italiaan het offer, maar de duivel kwam niet.....
We kunnen ons voorstellen hoe Gilles er daarna geestelijk aan toe was. Hij was bespat met bloed en
koortsig. Kon Prelati hem daarna nog in de spanning houden, waarin hij hem gevangen gehouden
had? Alles moet hem angst hebben ingeboezemd. Hij kon zich nog enkel uiten in woedeaanvallen...
Op verzoek van Blanchet had Jean Petit hem verteld van de geruchten die almaar sterker werden, en
gevraagd om op te houden met de misdaden. De goudsmid moest dit bekopen met een
gevangenisstraf, waar hij vlug uit moest zien te komen, wilde hij niet sterven....
Het onverwachte bezoek in Tiffauges van de dauphin de Viennois, de latere Louis XI, voltooide
de ondergang. Dit boosaardige personage was gestuurd door zijn vader in Poitou, om in zijn land een
einde te maken aan de wanorde van de oorlogen. Gilles schijnt nauwelijks de tijd gehad te hebben om
de ovens te vernietigen. Een oud bevel van Charles V verbood de alchemie. De dauphin, op wie de
miserabele maarschalk, die Gilles in 1939 was, geen enkele indruk kon maken, beperkte zich tot de
arrestatie van de kapitein van de legertroep van Tiffauges, die schuldig was aan rooftochten in de
omgeving. In werkelijkheid had dit bezoek een desastreus gevolg: de vernietiging van de ovens
betekende voor Gilles dat hij niet meer op tijd de hand kon leggen op het goud, dat hem van de
ondergang moest redden. De demon bleef weigeren zijn dienaar te geven wat hij hem vroeg. Het
prestige en de praatjes van Prelati hadden Gilles slechts uitstel gegeven van een paar maanden. De
euforie kondigde de catastrofe aan.
Gilles had alle reden om de praatjesmaker Prelati naar huis te sturen. Maar zonder diens gezelschap
was voor hem de eenzaamheid niet meer te verdragen. Met Prelati kon hij Latijns praten, en het
gesprek met de Italiaan was subtiel, zeker in vergelijking met Franse botteriken om hem heen, zoals de
wrede moordenaar Sillé, of de vulgaire profiteur Briqueville. Henriet en Poitou waren jonger,
misschien hadden zij een charme, hun verklaringen zijn in elk geval levendig..., en Poitou was mooi.
Maar deze jongens waren boerepummels en het is logisch te denken dat Prelati zich van zijn kant
aanbod als minnaar van zijn meester, en hem de bevredigingen schonk die bij zijn cultuur hoorden.
Gilles, die van de ene orgie naar de andere ging, uit verveling, kon de mooiprater niet missen. Prelati,
die zijn meester niet kon redden met de hulp van de duivel, moest hem in ieder geval amuseren,
verstrooien op het moment dat zijn leven versomberde in de nachtmerrie waarin zijn bloeddorst hem
opsloot.
Naarmate zijn laatste hoop vervloog, werd de boze maarschalk een wrak. Hij leefde sinds lang in een
hel, onderbroken door excessieve vreugden, die de erotiek zijn van iemand die wars is van een
ordentelijk leven.
In 1439 arriveert François Prelati direct van Florence in Tiffauges. Hij is 22 jaar oud. Hij is zeer mooi, zijn
glimlach is betoverend. Eustache Blanchet - weer hij - heeft hem weggeplukt van de oevers van de Arno. Men
stelle zich deze onderhandelingen voor. De slechte priester uit Frankrijk is tamelijk lelijk; hij houdt niet van de
zon. Zijn ruige, zwarte Bretonse baard kleurt zijn wangen blauw zodra het ochtend is, hij komt er nauwelijks
aan toe zich te scheren. Nadat de een of de ander hem Prelati had aanbevolen en hij hem heeft aangetroffen
in een huurkamer, nodigt hij hem uit voor een karafje nieuwe wijn in een herberg. Eustache Blanchet heeft
gezien hoe armzalig het onderkomen van de jongeman is en denkt dat hij hem voor weinig geld mee zal
kunnen krijgen. Prelati denkt dat Blanchet dat denkt en om hem te overtuigen van het tegendeel kijkt hij hem
wat verstrooid aan, terwijl hij met zijn glimlach het superioriteitsgevoel van de Italiaan met zijn tweeduizendjarige beschaving door laat schemeren. Hij heeft zijn benen over elkaar geslagen, draait zijn glas nonchalant bij

pag. 82
de voet, kijkt naar de wijn die transparant is in het licht. Wie van deze twee meester-bedriegers neemt de
ander beet? Prelati is jong en tegelijkertijd is hij nooit jong geweest; koketterie is zijn tweede natuur geworden.
Hij hoeft er niet meer bij na te denken hoe hij zijn verfijnde handen het beste uit doet komen, hoe zijn
gebogen hals en zijn gezicht met het fijn profiel het gunstigst afsteken in het licht. Hij weet te liegen zoals een
vogel vliegt, uit instinct, trefzeker.
Aangezien het loven en bieden nu begonnen moet worden, is de vraag wie het eerste spreekt. Prelati is niet de
vragende partij, althans hij doet net alsof hij het niet is, want hij heeft er alles voor over om geld te verdienen
en weet heel goed dat dat niet in Italië kan, maar wel in het rijke Frankrijk, in Frankrijk dat op dit moment
voor hem de zwetende Blanchet is, die hij belachelijk vindt, maar naar wie hij onderdanig glimlacht. Blanchet
beschrijft uitvoerig, echter zonder te grote nadruk, het immense financiële vermogen van Gilles de Rais.
Prelati hoort elk woord en sterft van opwinding, maar kijkt naar de wijn in zijn glas met gespeelde
desinteresse. Blanchet zwijgt. Prelati voelt dat hij nu aan de beurt is en verklaart dat hij zich eventueel vrij zou
kunnen maken. Hij weet dat hij moet inbrengen wat zijn waarde is en zet kalm en cynisch uiteen wat zijn
kunnen is op het gebied van de magie, en van welke beroemde meesters hij alles geleerd had. Dan zwijgt hij
om Blanchet te laten beginnen over het geld. Deze doet dat met enkele, weinige woorden, als ervaren
sjoemelaar. Hij laat een getal vallen dat in zijn ogen laag is. Maar de Italianen zijn zó krenterig in zaken dat
Prelati zoveel niet had verwacht en hij besluit meteen om ermee akkoord te gaan. Dus trekt hij een
pruilmondje en vraagt tijd om na te denken. Hij had op meer gerekend, zegt hij. Blanchet laat zich niet
kennen en weigert. Prelati slikt het en accepteert.
Blanchet wacht tot er geen voorbijgangers meer zijn die hem kunnen afluisteren en vraagt plotseling of Prelati
al eens duivels heeft bezworen. Zeker, antwoordt deze en levert hem met een voorbeeld het bewijs.
Blanchet strekt zijn benen en glimlacht voor de eerste keer. Hij heeft de zaak in de zak. Gilles zal tevreden
zijn. Ze vertrekken naar Tiffauges.
Dit was dus het uur van Prelati. Prelati was een verdorven mens. Hij vond het middel om Gilles nog eerlozer
te maken: hij nam zijn wroeging weg. Hij had gauw in de gaten welke dingen er zich ‘s nachts afspeelden en
begreep ook dat hij gebruik kon maken van die wanorde. Hij wist zich blij en perfect op zijn gemak te tonen
in deze drukkende atmosfeer en wist Gilles met zijn charmante glimlach ervan te overtuigen dat alles goed
ging zoals het ging, dat Gilles handelde zoals een vrij man handelt, en dat hij er alleen maar gewoon mee door
moest gaan.
In het begin van de zomer trof Prelati uitgebreide voorbereidingen ter bezwering van de duivel in de lage zaal
van het kasteel Tiffauges. Iets voor middernacht trok hij de magische cirkel op de grond, met de
kabbalistische tekens erin, de kruisen en de letters. Dit met de punt van een “trouw” zwaard. (Er wordt
beweerd met dat van Du Guesclin, die in de wapenkamer bewaard werd.)
Blanchet en Henriet stelden de aloës, de mirre en wierook op, een steen der wijzen, aarden potten met
brandende kolen en waskaarsen in grote kandelaars. Prelati liet de ramen openzetten en vroeg iedereen,
behalve Gilles, om het vertrek te verlaten. De maarschalk en de Italiaan baden om de komst van Satan. Zoals
steeds hield Gilles het briefje in de hand waarop de verschillende beloften stonden, met uitzondering van zijn
ziel. Maar de duivel kwam niet. Een uur later hielden ze ermee op. Gilles was woedend.
De volgende dag stuurde Gilles Prelati, in het gezelschap alleen van Poitou, naar een wei in de richting van
Montaigu, vlakbij een vervallen boerderij. Wierook, cirkel, gebeden: er verschijnt niets.
Maar plotseling, eerder dan normaal, valt de nacht. Donkere wolken en een razende storm, de regen stort met
bakken over de beide mannen. Verlamd van schrik, en verblind hebben ze de grootste moeite hun weg terug
te vinden.
Toch worden de ceremonies op verzoek van Gilles tamelijk vaak herhaald. Prelati is er niet zo voor, maar hij
moet wel geld verdienen. Als Gilles er bij is, verschijnt de duivel nooit. Als hij afwezig is, verklaart Prelati dat
de prins van de afgrond verschenen is, en beschrijft hem over het algemeen als een mooie jongeman, die
‘Baron’ heet en een grote, soms rode soms paarse mantel draagt. Maar een andere keer verschijnt hij in de
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gedaante van een grote groene slang met de kop van een hond, en heeft hij goud bij zich voor Gilles. Prelati
rent naar buiten. Gilles, gelokt door het verhaal, gaat met hem mee. Maar het goud dat zij moeten vinden
blijkt een hoop dode bladeren te zijn. Prelati vertelt in alle ernst dat de duivel wel vaker dit soort flauwe
grappen uithaalt. En Gilles, hij gelooft opnieuw.
Op een dag dat Prelati Gilles op het beslissende moment naar buiten heeft gestuurd, hoort Gilles kreten,
gehuil, doffe klappen “alsof er op een verenbed geslagen werd”. Gilles, lijkbleek, weet niet wat hij moet doen
om zijn vriend te hulp te komen. Gelukkig komt Eustache Blanchet, die zegt dat het ‘t eenvoudigst is de deur
open te maken en de zaal binnen te gaan, waar Prelati zich heeft opgesloten. Ze zien hoe Prelati ligt te
spartelen op de vloer en hartverscheurend kermt. De duivel was gekomen, zegt hij, en had hem geslagen uit
wraak om het ongeloof van zijn meester en ook om het feit dat Gilles nog steeds zijn collegiale kerk
onderhield en de missen bijwoonde, waardoor hij Satan beledigde. Men legt de ‘verschrikkelijk toegetakelde’
Prelati in zijn bed. Gilles verzorgt hem vol toewijding en schijnt nergens aan te twijfelen.
Maar de tijd verstrijkt en Prelati brengt niets tot stand, met duivelbezwering of zonder, net zo min als de
magiërs en alchemisten vóór hem. Gilles heeft niet dóór dat al zijn plannen absolute spoken zijn, en
volkomen irreëel.
Gilles heeft zijn uitstel van executie te danken aan de hertog van Bretagne. Hij was nog niet totaal geruïneerd
en de hertog had nog behoefte aan wat respijt om zich te verzekeren van enige aanvullende bezittingen en om
maatregelen te treffen om zich ook de laatste toe te eigenen. Nu is hij klaar, hij heeft nu enkel nog belang in
de val van Gilles.
Hij weet dat zijn belangen parallel lopen met die van Jean de Malestroit, zijn kanselier, met wie Gilles nooit op
goede voet gestaan had sinds Saint-James-de-Beuvron tien jaar geleden, waar De Malestroit door Richemont
was gearresteerd55. Malestroit verenigt in zijn persoon de functie van religieuze autoriteit in het bisdom én die
van minister van de burgerlijke autoriteit, d.w.z. van de hertog. Hij overlegt dus elke dag met hem en overtuigt
hem van zijn inzichten. Men herinnert zich dat hij Gilles geld verschuldigd is.
Malestroit is moedig maar niet lichtzinnig. In het geheim polst hij paus Eugène IV en Charles VII. Hij begrijpt
dat hij van die kanten niets heeft te vrezen. Nu is er nog slechts een aanleiding nodig, en Gilles, die niets in de
gaten heeft, is er snel bij om hem die te leveren.
Ondertussen oppert Prelati hem om een experiment te doen. Prelati is nu gewend aan het luxe leventje en wil
niet bij Gilles in diskrediet geraken, hoewel Gilles langzamerhand zeer geïrriteerd is geraakt.
Hij zegt dus tegen Gilles dat hij groot gelijk heeft dat hij weigert zijn ziel uit te leveren aan de duivel, maar dat
hij wel moet begrijpen dat de duivel hem dus op zijn beurt niet helpt, aangezien hij zielen wil als voedsel.
Maar waarom offert Gilles hem dan niet de ziel van anderen, dus die van de kinderen, die hij toch al doodt?
Aanvankelijk deinst Gilles ervoor terug. Hij is vroom en houdt er wat zijn heil betreft altijd rekening mee om
voldoende tijd over te houden om spijt te krijgen. Op het proces zal hij zeggen dat hij altijd gebiecht heeft
vóór en na zijn misdaden en “dat hij zich daarom mag verheugen dat God zijn arme ziel in staat van genade
heeft gehouden.”
Gilles, hij die in God gelooft, voelt wel dat het een schoftenstreek is om de ziel van een onschuldig kind aan
55

Zie ook pag. 40. In Bretagne vertegenwoordigde Richemont de Franse partij en Malestroit de
Engelse. Uit ergernis over zijn nederlaag in 1426 bij Saint-James-de-Beuvron liet Richemont de kanselier
oppakken en sloot hij hem op in Chinon. Malestroit beloofde natuurlijk alles wat men vroeg, met name om
zijn invloed aan te wenden om de hertog van Bretagne weer voor de partij van de dauphin te winnen. Bevrijd,
deed hij precies het omgekeerde. In 1431 werd de kanselier opnieuw gearresteerd door de mannen van de
hertog van Alençon. Ook hieruit redde hij zich weer met valse eden.
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de duivel toe te wijden. Hij voelt dat dit alle grenzen te buiten gaat. Maar hij mist het hart en het lef om te
weigeren. Hij gaat fysiek hard achteruit.
Op een avond geef hij toe, komt uit de geheime kamer waar hij als zo vaak een kind met zijn dolk heeft
doodgestoken na het misbruikt te hebben, en gaat in zijn rode kamermantel snel en met grote stappen naar de
kamer van Prelati. Daar haalt hij een beker te voorschijn, waarin “de hand, het hart en de ogen van een
kind” in het bloed liggen!
Prelati neemt het offer nogal hooghartig over, maar beeft enigszins als hij de bezweringsformule uitspreekt,
maar zoals altijd wanneer Gilles erbij is, weigert Satan te verschijnen. En Prelati speelt ineens niet meer de
grote magiër maar verschrompelt tot een Italiaanse jongetje, verzeild geraakt in misdaden die te groot voor
hem zijn, en schiet vol angst naar de kapel en stopt de lamentabele resten in de gewijde aarde.
Tegen Pasen biecht Gilles in de kerk van de Heilige Drie-eenheid van Machecoul en communiceert hij onder
de ogen van iedereen. Het wordt een stichtelijke scène. Het volk, verlegen om de mis bij te wonen in zijn
aanwezigheid, staat achter in de kapel dicht opeen en wacht bij de communie tot Gilles, de heer, alleen, als
eerste naar het altaar gaat. Maar Gilles doet hen teken dat zij als eersten moeten gaan, wat ze uiteindelijk ook
doen, en hij gaat pas met de laatsten mee naar voren, bescheiden en met het hoofd omlaag.
Alles wat je bij Gilles denkt te kunnen voorspellen, slaat altijd om in iets onverwachts, alles wat bij hem voor
de hand lijkt te liggen, slaat uiteindelijk precies om in zijn tegendeel en het onmogelijke is op het laatste
moment het meest waarschijnlijke.
Op het moment dat zijn misdaden duizelingwekkend geworden zijn, is het een in onze ogen tamelijk
onschuldige en bijna komische gril, die zijn val uitlokt en hem in handen van zijn vijanden brengt. Enkele
maanden eerder was hem het kasteel van Saint-Étienne-de-Mer-Morte ontvallen en aangekocht door
Geoffroy le Féron, schatbewaarder van de hertog van Bretagne. Féron had niet anders gedaan dan anderen,
d.w.z. hij had net zolang onderhandeld tot de prijs belachelijk laag geworden was, en vervolgens was hij niet
van plan te betalen. Na een kleine aanbetaling nam hij bezit van het kasteel en beloofde later meer te betalen,
maar wachtte er wel voor de datum niet verder te preciseren. Omdat iedereen zo omging met Gilles zag hij
geen reden om stommer of altruïstischer te zijn dan de anderen.
Op een avond herinnert iemand Gilles aan het gedrag van de slecht betalende en notoir rijke Féron. Gilles
wordt driftig , vooral ook omdat hij zojuist klachten heeft ontvangen van de onderdanen van Saint-Étiennede-Mer-Morte over hun nieuwe heer. Gilles had de gewoonte - uit onverschilligheid of misschien ook uit
goedheid, hij is ertoe in staat - om bepaalde belastingen niet van hen te eisen. Welnu, le Féron, die de
bezitting niet heeft betaald, heeft het in elk geval voor elkaar gekregen om de achterstallige belastingen te
innen, hij had namelijk met dat doel gedreigd met onmiddellijke ophanging en foltering.
Gilles wordt giftig en besluit orde op zaken te stellen. Eindelijk kan hij al diegenen die hem nog geld
verschuldigd zijn met een voorbeeld laten zien hoe dringend zij hun schulden dienen te betalen. Hij roept
zestig gewapende mannen bij elkaar, waaronder Gilles de Sillé, Bertrand Poulain en de markies Nani de Seva,
een Italiaan die op dit moment deel uitmaakt van zijn hofhouding, en vertrekt aan het hoofd in het geheim
naar Saint-Étienne-de-Mer-Morte. Daar aangekomen horen ze dat Geoffroy le Féron afwezig is, maar zich
heeft laten vertegenwoordigen door zijn broer Jean. Waar is die? In de mis. Ze haasten zich erheen, de deuren
slaan open, Gilles loopt driftig naar binnen met zijn strijdbijl in de vuist, trekt Jean le Féron uit de bank, sleept
hem naar buiten en brult: “Ah schoft! Jij hebt mijn mensen geslagen en uitgeperst! Mee, of ik sla je
morsdood!”
Le Féron is al halfdood van angst. De mis is onderbroken, de priester heeft van schrik het altaar verlaten, de
dorpelingen verstoppen zich, en de soldaten barsten in lachen uit. Ze brengen le Féron naar het kasteel, geven
bevel de brug te laten zakken en sluiten de eendags-bezitter op in de vergeetput, na hem flink door elkaar te
hebben geschud om hem te herinneren aan de broosheid van het menselijk bestaan.
Het is een domme zet. Niemand heeft eraan gedacht dat het Pinksteren was en dat de mate van heiligschennis
van een gewijde plaats, tijdens de heilige mis, daardoor was verdubbeld. Gilles heeft opnieuw een aanslag
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gepleegd op de immuniteit van de kerk, een misdrijf dat hij al eerder had gepleegd door zijn oude leermeester
Michel de Fontenay te arresteren. En de kerk vergeeft misschien een keer, maar geen twee. In de dreigende
situatie waarin Gilles verkeert is het een onvergeeflijke blunder dat hij zijn tegenstanders de kans geeft hem
juridisch aan te pakken. En wat had hij nou te winnen met Saint-Étienne-de-Mer-Morte. Meer, Gilles heeft
niet alleen de kerk rechtstreeks beledigd, maar ook de burgerlijke autoriteit in de persoon van de hertog, want
Geoffroy le Féron is zijn schatbewaarder, een van zijn belangrijkste ambtenaren.
Ook arresteert men nog Guillaume Hauterive, belastingontvanger van de hertog, die zich permitteert te
protesteren, en men laat zijn soldaten die zich permitteren om hem te proberen te hulp te schieten,
spitsroeden lopen. Zo’n belediging kan de hertog niet meer zonder gezichtsverlies over zijn kant laten gaan.
Laatste maar principieel detail: Jean le Féron is een geestelijke met een tonsuur. Zelfs als de kerk de
ontwijding van een van zijn heilige plaatsen licht op zou nemen, dan kon zij toch niet de schending van de
immuniteit van een van haar mensen door de vingers zien.
Als Gilles zich rekenschap had gegeven van wat hij gedaan had, dan zou hij om aan de onmiddellijke wraak
van de hertog te ontsnappen, zijn gevangene meegenomen hebben naar Anjou.
Het incident had dus absoluut geen nut, want men kon zelfs Saint-Étienne-de-Mer-Morte niet houden. Men
keerde terug naar Tiffauges. De ban is gebroken. Iedereen weet dat het wachten is op de ontknoping. Gilles
heeft zijn tegenstanders het voorwendsel gegeven waaraan zij behoefte hadden. Ze zullen nu toeslaan.
Georges Bataille: Hij is nog niet het opgejaagde dier dat hij zal zijn in de lente van 1440, als hij
ondanks de uitverkoop van zijn kastelen geen geld meer heeft, en als de geruchten sterker worden, die
hem steeds nadrukkelijker beschuldigen. Hij is het opgejaagde dier dat blindelings het lot wil forceren
door zich gewapenderhand meester te maken van het kasteel van Saint-Étienne-de-Mermorte, dat
hij eigenlijk verkocht had. Het is een gebaar van verwarring en onmacht.
Die dag had hij een compagnie van zestig soldaten in het bos verstopt: Tegen het einde van de
hoogmis zwaaide hij met een bijl, stortte zich schreeuwend op de broer van de koper, een priester
belast met de bewaking van het kasteel. Hij brulde: “Hé, schooier, je hebt mijn mannen geslagen en
gefolterd! Kom die kerk uit, of ik sla je hartstikke dood!” (Viens hors de l’église ou je te tuerai tout
mort!)
De griffier citeert hier in het Frans: het is de perfecte ontknoping van een tragedie. Doordat hij de
heiligheid van de kerk schendt, en zich niets gelegen laat liggen aan de kerkelijke onschendbaarheid
van Jean le Ferron tijdens de mis, en ook nog het gezag van de hertog tart - de enige die hem
eventueel nog zou kunnen steunen - maakt hij zijn ondergang onvermijdelijk. Hij dacht met Jean le
Ferron een onderpand te hebben om te onderhandelen, eerst in Saint-Étienne, dan in Tiffauges. Het is
naïef. Natuurlijk moet de hertog van Bretagne eerst de hulp inroepen van de legercommandant van
Frankrijk, de enige die buiten Bretagne handelend mag optreden. Maar die commandant is wel Arthur
de Richemont, de eigen broer van de hertog. De onbezonnen Gilles heeft er slechts een luttele drie
weken mee gewonnen.
Georges Bataille: De onnozelheid van Gilles de Rais
Hoe vreemd het ook klinkt, het monster Gilles de Rais, deze maarschalk van Frankrijk is een onnozele
hals!
Maar het personage is ook betoverend. Het zijn de grandeur én de monstruositeit die indruk maken.
In zijn ongedwongenheid zit een soort majesteit, die hij zelfs bewaart in zijn tranen bij de
bekentenissen. Er schuilt in de vanzelfsprekendheid van zijn monsterachtigheid een soevereine
grandeur, die niet in tegenspraak is met de onderworpenheid van de ongelukkige, die schreeuwt om de
afschuwelijke misdaad. Deze grandeur gaat samen met de onnozelheid. De onnozelheid van Gilles is
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anders van aard dan normaal. Bij hem gaat het om een soevereine onverschilligheid, waarmee hij tot
twee keer toe de prijs betaalde voor iets dat hij wilde.... Deze onverschilligheid, deze afwezigheid, deed
de anderen lachen. Maar Gilles verwaardigde zich dat niet eens op te merken.
Gilles behield zijn genegenheid voor Prelati, die misbruik maakte van hem en hem verleidde, en voor
Briqueville, die hem een hatelijke volmacht afperste. Onduidelijk zijn zijn betrekkingen met La
Trémoille, die met hem spotte, en die hem naar voren wilde schuiven, zodat hij ‘ondeugend’ kon zijn.
De aanvallen van heftigheid werden bijna steeds gevolgd door excessieve onverschilligheid en
afwezigheid. Hij is niet verstandig, denkt niet na, maar is onderhevig aan impulsen. Denk aan SaintÉtienne. Ook tijdens het proces heeft hij dat kinderlijk overhaaste. Hij beledigt zijn rechters, en dan
schijnbaar zonder reden barst hij in tranen uit en bekent in het lang en breed de meest beschamende
dingen.
En in zijn verdediging zit geen enkele handigheid. Zeer geprikkeld gaat hij van de ene naar de andere
impuls. Kortom: het is een kind. Een kind dat beschikte over een onuitputtelijk fortuin en een bijna
absolute macht. Een kind met dergelijke mogelijkheden wordt tragisch. In de misdaden is Gilles niet
tot het allerlaatst een kind. Zijn onnozelheid bereikt in het bloed een tragische grandeur.
Michel Bataille: 12

De arrestatie

Zelfs al is het lot van Gilles bezegeld, toch weten zijn vijanden dat de val van maarschalk de Rais een groot
tumult zal veroorzaken, dus hebben ze geen haast om bevel te geven tot zijn aanhouding. Bovendien zijn ze
nog niet helemaal klaar.
Eustache Blanchet, de louche opspoorder van magiërs, weet dat er niet veel tijd meer is en maakt zich met
een smoes uit de voeten en zoekt zijn toevlucht in Mortagne. Gilles stuurt Jean Petit, goudsmid en
bezweerder, helper van Prelati op Tiffauges, op hem af en sommeert hem om terug te komen. Maar Blanchet
gehoorzaamt niet meer, hij probeert juist Petit over te halen om ook weg te lopen. Petit aarzelt, maar keert
uiteindelijk alleen naar Tiffauges terug. Hij is vergeten dat Gilles niet van slecht nieuws houdt en voor straf
om de ongehoorzaamheid van Blanchet laat de maarschalk Petit opsluiten in de kerker van Saint-Étienne-deMer-Morte, dat na lang aarzelen opnieuw bezet was, toen men merkte dat de hertog van Bretagne geen vin
verroerde.
Prelati heeft de opdracht gekregen de ovens hoog op te stoken om zo hard mogelijk te werken aan de
ontdekking van het goud.
Maar op een dag in december 1439 zien de wachtposten
in de vlakte een grote stoet aankomen en zij
waarschuwen Gilles dat zij de banier herkennen van de
dauphin van Viennois, de zoon van Charles VII, de
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toekomstige Louis XI56.
Een moment balanceert Gilles tussen hoop en vrees: hoop, omdat Prelati een paar dagen eerder in de
magische kamer een rode damp had geproduceerd in de distilleerkolf, die misschien de gezochte steen der
wijzen zou worden, vrees om de wrede politieke en onmiddellijke werkelijkheid, de macht van de koning die
hem tot de orde gaat roepen.
Maar omdat ze verloren zijn als de dauphin het laboratorium en de talloze blijken van duivelswerk ontdekt,
moeten ze wel met grote bitterheid en ziedend van woede alles vernietigen. Ze slaan de ovens kapot, gooien
de boeken in het vuur en de allesbeslissende rode damp verdwijnt in de lucht.... Het goud gaat op in rook, en
de maarschalk moet zich nog naar de poort haasten ook en met de wanhoop in het hart zijn gezicht in de
plooi trekken om zijn ongewenste koninklijke gast te ontvangen. Hij houdt de stijgbeugel vast om hem van
zijn paard te helpen, terwijl hij hem het liefst naar de keel was gevlogen....
De dauphin, beminnelijk en geniepig, laat zich uitnodigen om alles te zien, en met zoveel nadruk dat ze er niet
onderuit komen om hem ook de geheime chemische kamer te laten zien. Terwijl Louis zijn blik quasi
nonchalant laat gaan over de kale muren en even zijn wenkbrauwen fronst bij de ashoop in de schoorsteen,
kijken Gilles en Prelati elkaar stilletjes aan: ze zijn ontsnapt aan de gerechtigheid.
De beminnelijkheid van de dauphin en de betekenis van zijn bezoek ontgaat niemand: Gilles krijgt namens
Charles VII een eerste waarschuwing57. Later zal men er heel gauw achter komen wat zijn methode zal zijn: de
ijzeren vuist in een fluwelen handschoen. Nu is zijn grofheid nog net niet erg genoeg om er iets van te zeggen.
Op zijn ronde verklaart hij dat het doel van zijn reis is “een einde te maken aan de rooftochten en de soldaten
uit dit land te verwijderen.” Dit land is Poitou. Ook laat hij, onder de neus van Gilles en zonder zich iets van
de wetten van de gastvrijheid aan te trekken, een van zijn luitenants, Jean de Siquenville arresteren. Dat is heel
goed gekozen: Siquenville is een beruchte struikrover. Maar ook al laat de dauphin hem ketenen om hem mee
te nemen en ongetwijfeld terecht te stellen op een of ander openbaar plein, toch begrijpt iedereen dat het lot
van Siquenville hem totaal onverschillig laat. Het gaat hem erom dat hij maarschalk de Rais mede namens
koning Charles VII te verstaan geeft dat hij van nu af aan in de gaten gehouden wordt en dat zijn autoriteit
niet meer betekent dat hij ook veilig is. De hand van de koning kan elk moment iedereen uit zijn omgeving
treffen, ook hem.
Hierna neemt de dauphin afscheid, beleefd maar onverbiddelijk. IJzig, met onbewogen gezicht, bestijgt hij
zijn paard, en met een nauwelijks merkbare beweging met zijn hand in de zwarte handschoen geeft hij een
teken aan de banier-dragers om zich in beweging te zetten. Ze gaan over de brug en vertrekken. De
gewapende mannen volgen in de juiste volgorde, en laten een spoor van stilte achter.
Het wordt steeds pijnlijker om je de atmosfeer voor te stellen van latente treurigheid, schuldbewustzijn en
angst, die nu in de kastelen van Gilles moet heersen.
De orgiën vinden nu plaats onder de directe dreiging van de catastrofe. Gilles de Sillé, kameraad en
rechterhand, en Briqueville, de rampzalige gevolmachtigde, nemen de benen. Hun persoonlijke bezittingen,
die ze hebben opgebouwd door vooraf hun deel te pakken van alles wat Gilles heeft moeten verkopen én van
alles wat hij heeft uitgegeven, hebben ze vooraf in veiligheid gebracht. Nu willen zij zich bij de buit
vervoegen, nu er nog tijd is, om er op hun gemak van te profiteren.
Hoe zullen de avonden en nachten geweest zijn in het weer opgebouwde alchemistisch laboratorium, waar de
rode condens niet meer geproduceerd kan worden? Wat zeiden Prelati en Gilles tegen elkaar?
Ze leven in de schaduw van de dood, en misschien verlangt Gilles er wel naar. Hij is 35 jaar oud, zijn lichaam
is jong, zijn geest leeft niet meer, behalve in zijn eigen ziel en dat is een ruïne.
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Op deze miniatuur uit 1469, vervaardigd door Jean Fouquet, is de Franse koning Louis XI te zien,
in het midden.
57
Gilles lag zeker niet goed bij het hof sinds het vertrek van La Trémoille. Maar kwam de dauphin
soms niet ook om de maarschalk te polsen? De prins die al speelde met de gedachte om in opstand te komen
tegen zijn vader, zocht ongetwijfeld bondgenoten. Maar Gilles, die ten einde raad was en onverschillig
tegenover alles wat niet met zijn misdaden te maken had, moet een slechte indruk op hem hebben gemaakt.
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De hertog van Bretagne neemt aanvankelijk nog niet meteen juridische stappen, maar wegens inbreuk op de
civiele vrede en agressie jegens zijn ambtenaren veroordeelt hij Gilles, zonder hem bij zich te roepen, tot een
boete van 50.000 écu’s. Het vervolg wacht hij af. Hij heeft zo’n hoog bedrag gekozen (de helft van de enorme
prijs, die onlangs was overeengekomen voor Champtocé, en die trouwens alweer bijna uitgegeven was) omdat
hij weet dat Gilles dat niet kan betalen.
En de hertog wil ook niet dat Gilles betaalt. Hij wil hem eerst aan het wankelen brengen in de verwachting dat
hij een nieuwe uitschieter maakt en hem vervolgens te pakken nemen.
Gilles verijdelt dit plan, niet uit handigheid, maar omdat hij het niet eens opmerkt. In het nauw gedreven
houdt hij stand op een manier die de hertog niet heeft voorzien. Gilles vindt voor één keer zijn oude en
gezonde reflexen terug als man van de oorlog, die hem altijd in het hart van de aanval brachten. Omdat de
hertog hem beschuldigt, zoekt Gilles hem op. Persoonlijk gaat hij naar het fort van Josselin, waar Jean V
resideert.
De spontaniteit58 van Gilles is niet helemaal zuiver, want Prelati heeft de duivel opgeroepen om te weten te
komen of Gilles deze reis wel ondernemen moest en Satan had volgens de Italiaan verklaard dat Gilles rustig
kon gaan en onbeschadigd terug zou komen. (Het risico is evident dat de hertog van de aanwezigheid van de
maarschalk binnen zijn muren gebruik zou maken om hem gevangen te nemen.)
De hertog is onaangenaam verrast Gilles bij zich te zien. Hij kan hem namelijk niet recht in zijn gezicht
zeggen noch hem laten raden dat hij in werkelijkheid uit is op zijn totale ondergang. Maar van zijn kant kan
Gilles niets bereiken. Waarom en in naam van wat zou de hertog hem een concessie moeten doen? Door deze
stap verlaagt de maarschalk zich alleen maar en krijgt hij niets voor elkaar. Hij vraagt uitstel - nog altijd
geobsedeerd door zijn hoop dat Prelati uiteindelijk goud zal maken en dat hij alle schulden zal kunnen
inlossen met het geld van de duivel.
De hertog, die ziet hoe Gilles in verwarring is, verliest de schrik die hij had voor zijn komst, herkrijgt zijn
zekerheid en hoffelijkheid. Hij verbaast zich huichelachtig over de financiële problemen waarin Gilles
verkeert, waar hij zelf jaren zorgvuldig aan had gewerkt. Hij weigert met spijt een verlichting van de boete te
overwegen: zijn Raad zou het niet goedkeuren en ook niet begrijpen, hetgeen altijd en overal het valse excuus
is van machthebbers, wanneer zij een weigering formuleren.
Maar, en de hertog vindt op dit moment de taal terug van de gewiekste boer die op de jaarmarkt vee
verhandelt, Gilles kan gerust zijn: zijn vriend de hertog heeft niet de bedoeling hem “uit te knijpen”. En Gilles
moet zich tevreden stellen met dit beminnelijk, achteloos en vernederend blijk van
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De spontaniteit van Gilles heeft veel weg van verblinding. Zo zelfingenomen als hij is, snel in vuur
en vlam, lichtgelovig tot het onnozele toe, nu eens woest dan weer zwak, zou het heel goed kunnen dat
maarschalk de Rais niet meer dan een geborneerde feodale heer is geweest. Hij laat zich manoeuvreren door
La Trémoille, maar levert hem weer niet de door hem verwachte diensten. Hij laat zich bestelen door zijn
tafelgenoten zonder hen iets in de weg te leggen, plunderen door zijn buren zonder te reageren. Ook als je
rekening houdt met de mentale houding van zijn tijd, én met de verzwakking als gevolg van zijn zedelijk
gedrag, is het toch duidelijk dat de man gebrek heeft aan oordeelsvermogen en hersens.
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toegeeflijkheid. Maar onmiskenbaar is de hertog vast besloten om Gilles in geen enkel opzicht te helpen.
Gilles blijft achter met lege handen en is vernederd.
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Waarschijnlijk is de hertog altijd jaloers op hem geweest, vanwege zijn buitensporig fortuin en vanwege het
avontuur met Jeanne d’Arc, waar hij zeer tegen was geweest, omdat Jean V alles bij elkaar, hoewel hij bondjes
sloot met iedereen, toch de Engelsen verkoos boven de Fransen. En Gilles beging ook een blunder door zijn
hôtel de la Suze te Nantes schitterender in te richten dan het hertogelijk paleis. De hertog schikte zich ernaar,
hij moest wel omdat Gilles machtig was, totdat hij merkte hoe efficiënt het was om vriendschap te veinzen,
want dan kon hij hem veel beter van zijn bezit beroven.
Maar nu hoeft het allemaal niet meer.
Gilles neemt afscheid. Maar niet zonder een zeer nare bijsmaak. Gilles liet zich kinderen bezorgen in Josselin
zelf, d.w.z. in de stad, onder het oog van de hertog. En nog een keer is hij door de mazen van het net
gekropen, en heeft de hertog het niet gemerkt.
Maar Gilles keert ongedeerd terug in Tiffauges, zoals de duivel had voorspeld. Hij is nu in Poitou en waant zich
ongrijpbaar voor de hertog van Bretagne. Hij weet niet dat de hertog op 24 augustus 1440 opnieuw en deze
keer in Vannes is samengekomen met zijn broer Arthur de Richemont, opperbevelhebber van Frankrijk. De
hertog zou graag willen dat Richemont zich meester maakt van Tiffauges, zodat de maarschalk zijn toevlucht
moet zoeken in Bretagne, en wel in Machecoul. Als Richemont echter een beetje tegensputtert, is dat niet
omdat hij vriendschap voor Gilles voelt of medelijden. Toen Gilles op zijn hoogtepunt was, maarschalk werd
en trots naast Jeanne d’Arc en de koning liep, was hij, Richemont, in ongenade bij Charles VII, en dat deed
hem geen plezier. Verder heeft Richemont een kleine manie: hij houdt ervan om tovenaars en tovenaressen te
verbranden. Dat weet men en om hem een plezier te doen, vangt men ze en brengt men ze bij hem op
tientallen plaatsen waar hij zijn ronde doet, zodat hij ze in eigen persoon op de brandstapel kan laten
klimmen.
Richemont argumenteert dat het buiten zijn orders en niet tot genoegen van de koning is als hij Tiffauges
pakt. Jean V gelooft daar niets van, daar hij de gevoelens van Charles VII goed kent, maar hij houdt zich van
de domme. Hij belooft zijn broer de baronie Bourgneuf-en-Rais, hetgeen betekent dat hij rekent op de dood
van Gilles, want dat land is nog steeds zijn eigendom.
De twee broers nemen opgewekt afscheid.
En Richemont neemt Tiffauges in. Gilles, gewaarschuwd, wacht zijn komst niet af. Sommigen raadden hem
aan te vechten, maar Gilles had nergens zin meer in behalve om het lot te laten beslissen. Bovendien als hij
zich verweerde tegen Richemont, zou dat betekenen dat hij via hem in opstand kwam tegen de koning,
precies zoals hij een rebel geworden was voor de hertog van Bretagne door Saint-Étienne-de-Mer-Morte aan
te vallen. Als blijk van onverschilligheid en verachting liet men in de kelders van Tiffauges, ter beschikking
van Richemont, Jean le Féron zitten, de gevangene van Saint-Étienne-de-Mer-Morte, die men daar had
vastgehouden om te worden uitgeruild.
En Gilles gaat inderdaad naar Machecoul. De hertog en Richemont weten nu dat ze vaste grond onder de
voeten hebben, en dat Gilles nu juridisch aangepakt kan worden.
Wat Gilles nu echt in doodsgevaar brengt is de ‘verklaring van eerloosheid’ die bisschop Malestroit in het
geheim heeft uitgevaardigd.
Hij dacht er al jaren aan, hij werkt er sedert maanden aan. En waarom zou Malestroit geen lage motieven
hebben? Zeker, hij houdt niet van Gilles, hij is jaloers op hem, om andere redenen dan de hertog, en hij is
hem geld verschuldigd dat hij als beroeps-gierigaard liever vermijdt om af te betalen, door Gilles’ dood bij
voorbeeld. Maar dat is toch niet de echte reden waarom hij alles in het werk stelt om Gilles ter dood te
kunnen veroordelen. Malestroit is ook bisschop van Nantes en wat Gilles allemaal uitgespookt heeft gaat zó
alle perken te buiten en is zó onduldbaar dat het zijn plicht is om er een einde aan te maken.
We hebben gezien dat Malestroit ongetwijfeld de steun van de paus heeft gezocht, terwijl de hertog zich
verzekerde van die van de koning, maar de procedure moet ook conform de wet zijn. Om een proces aan te
spannen moet er een klacht tegen Gilles zijn ingediend. Geen enkele ouder van de slachtoffertjes is bereid
zich daaraan te wagen. Ze zijn allemaal veel te bang voor Gilles en bovendien ook veel te bang voor de
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rechterlijke macht. Dus is “eerroof” noodzakelijk. Dat wordt mogelijk door kwade geruchten te verzamelen
die de ronde doen over een persoon, en ze te ondersteunen met zoveel mogelijk bewijzen en getuigenissen als
maar kan. Als dan de reputatie van de persoon voldoende is aangetast, kan justitie officieel een onderzoek
instellen en er een zaak van maken, ook als zij persoonlijk geen enkele klacht heeft ingediend. Zo gaat men te
werk in het geval van maarschalk de Rais, waar klagers ontbreken.
Om er zeker van te zijn dat alles volgens de regels gaat en om door zijn invloed en door de verhevenheid van
zijn apostolische aanwezigheid de angst bij de boeren weg te nemen, leidt Malestroit zelf de rogatoire
commissie in de domeinen van Gilles. Aanvankelijk krijgt men niets dan geruchten en anonieme verklaringen.
Dan durft één boer te getuigen, vervolgens twee, dan drie. Ze krijgen vertrouwen als zij horen dat de bisschop
hen steunt en beginnen te denken dat als Gilles aangevallen wordt door tegenstanders van zíjn kaliber, ze bij
kunnen dragen aan de val van Gilles zonder risico voor zichzelf. Bovendien heeft Malestroit gezegd dat hij de
getuigen met zich meeneemt naar Nantes om ze te onttrekken aan alle represailles. In Nantes schrijven de
griffiers de getuigenissen stuk voor stuk op en geven het volgende document uit, dat we in zijn geheel
citeren, omdat het ‘t meest theatrale, het meest verbijsterende deel van het proces vormt.
“Aan al diegenen die deze onderhavige brieven zullen zien, wensen wij, Jean, door goddelijke
toestemming en door de genade van de Heilige Stoel apostolisch bisschop van Nantes, heil in Onze
Heer en vragen wij geloof te hechten aan de onderhavige brieven.
“Door deze brieven doen wij weten dat doordat wij de parochie Sainte-Marie in Nantes hebben
bezocht, waar Gilles de Rais, hieronder aangeduid, vaak verblijft in het huis genaamd de la Suze en
waar hij parochiaan is van de genoemde kerk, en doordat wij ook andere parochiale kerken, hieronder
aangeduid, hebben bezocht, ons aanvankelijk algemene en talloze geruchten hebben bereikt,
vervolgens klachten en verklaringen van goede en discrete personen: Agatha, de vrouw van Denis de
Lemion; de weduwe van wijlen Regnaud Donète, uit de genoemde parochie van Nôtre-Dame; Jeanne,
weduwe van Guibelet Delit, van Saint-Denis; Jean Hubert en zijn vrouw, van Saint-Vincent; Marthe,
weduwe van wijlen Eonnet Kerguen, van Sainte-Croix-de-Nantes; Jeanne, vrouw van Jean Darel, van
Saint-Similien, vlakbij Nantes, en Tiphaine, vrouw van Eonnet le Charpentier, van Saint-Clémenthors-les-murs te Nantes, allen parochianen van genoemde kerken, die de synodale getuigen van
genoemde kerken en andere verstandige, discrete en onverdachte personen hebben gesteund.
“Wij, die deze zelfde kerken hebben bezocht, zoals het behoort in ons ambt, hebben de verklaringen
nauwkeurig laten onderzoeken en hebben daardoor onder meer andere zaken begrepen als voor ons
zeker, dat edelman Gilles de Rais, ridder, heer van genoemde plaats en baron, onze onderdaan en tot
ons rechtsgebied behorende persoon, met enkele van zijn medeplichtigen op een afschuwelijke manier
verschillende jonge, onschuldige jongens heeft gekeeld, gedood en afgeslacht, dat hij met deze
kinderen de misdaad van tegennatuurlijke wellust heeft gepleegd en sodomie, dat hij vaak de vreselijke
aanroeping van duivels heeft gedaan en laten doen, aan hen heeft geofferd en een pact met hen heeft
gesloten, en volhard heeft in andere enorme misdaden binnen de grenzen van ons rechtsgebied; en wij
hebben door de onderzoekingen van onze commissarissen en procureurs begrepen dat de genoemde
Gilles de bovengenoemde misdaden en andere uitspattingen heeft begaan en erin heeft volhard zowel
binnen ons diocees alsook op verschillende andere plaatsen die onder onze rechtsmacht vallen.
Met betrekking tot deze zelfde delicten was en is de genoemde Gilles de Rais nog steeds eerloos in de
ogen van ernstige en eerbiedwaardige personen. En opdat niemand nog hieraan twijfele, hebben wij
opdracht gegeven tot het schrijven van de onderhavige brieven en er ons zegel op laten drukken.
“Uitgegeven te Nantes, de 29ste juli 1440.
“Op last van de genoemde heer bisschop van Nantes.
“Getekend: J. Petit.”
Dit document, men ziet het, zegt alles, vat alles samen. Sociaal gesproken is het een bom, waardoor degene
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die voor het gerecht gedaagd wordt, verloren is. Maar de situatie is nog niet zo ver gevorderd dat het naar het
oordeel van Malestroit en de hertog openbaar gemaakt kan worden. De datum die men eronder schrijft, de
29ste juli, gaat een maand vooraf aan de inname van Tiffauges door Richemont, die op 24 augustus
plaatsvond, en deze inname gaat op haar beurt drie weken vooraf aan de arrestatie van Gilles, de 14de
september. De verklaring van eerloosheid moest namelijk voorafgaan aan de beide andere gebeurtenissen,
omdat zij door iedereen moest worden beoordeeld als tot de beide andere te hebben geleid, en niet andersom.
Malestroit en de hertog zijn wie ze zijn, maar in het scenario rond de val van Gilles en zijn terechtstelling
zullen ze geen enkele fout maken.
Het doet weinig af aan de gang van zaken dat de eerroof voorzichtigheidshalve voor het moment niet publiek
wordt gemaakt. Wat doet het publiek ertoe? Het heeft geen stem in het kapittel. De verklaring bestaat en
oefent in de schaduw alvast haar invloed uit. Ze hebben haar aan Richemont laten zien om hem te bewijzen
hoever het er al voorstond met de zaken en hem te doen besluiten Tiffauges in te nemen. En terwijl Gilles
nog ongerust bezig was met de zaak Saint-Étienne-de-Mer-Morte, die niemand meer serieus nam, zorgden zij
ervoor dat het proces kon beginnen, dat uiteindelijk tot zijn dood zal leiden.
De hele gang van zaken is zo minutieus voorbereid dat de hertog de 3de september, meer dan tien dagen
vóórdat hij Gilles liet arresteren, de notaris laat komen naar Plessis-de-Reczac-les-Redon om ten overstaan
van hem in een voorlopig geheim gehouden acte aan zijn eigen zoon een schenking te doen van de laatste
goederen van Gilles, die hij na zal laten als hij eenmaal dood zal zijn. Men ziet hoe de hertog niets aan het
toeval overlaat: hij beschikt bij voorbaat over de goederen, waarop hij nog niet de hand heeft gelegd noch de
rechten bezit en handelt ermee of het over een man gaat die al veroordeeld, geëxecuteerd en morsdood is,
terwijl hij nog niet berecht is, ja, niet eens gearresteerd!
Op 13 september oordelen de hertog en Malestroit dat ze klaar zijn en nemen ze politieke actie.
Malestroit roept Gilles dit keer in het openbaar op te verschijnen in de volgende bewoordingen:
“Wij, Jean, door de genade van God en de heilige apostolische Stoel bisschop van Nantes, aan allen
en iedereen....
“U moet weten dat wij laatstelijk... in ons genoemd diocees... meerdere malen ernstige klachten
hebben gehoord.... en vernomen hebben dat ridder messire Gilles de Rais, baron van het genoemde
land binnen ons diocees, heeft gedood, gekeeld... etc... met ongehoorde perversiteiten, die hier niet
kunnen worden uiteengezet vanwege hun afschuwelijkheid, maar die te gelegener tijd en plaats in het
Latijn zullen worden opgeschreven...
“Wij, die niet willen dat dergelijke misdaden en een dergelijke ketterse ziekte, “die zich verspreidt als
een kanker” als we hem niet onmiddellijk met wortel en tak uitroeien, stilzwijgend wordt toegelaten
door te doen of er niets aan de hand is of door achteloosheid; meer, die daartegen met grote spoed
geschikte geneesmiddelen wensen toe te dienen, verzoeken en gelasten u in deze exacte
bewoordingen, u allen en ieder van u, zonder dat de een het aan de ander overlaat of zich
verontschuldigt, om zonder tegenspraak te dulden een oproep te doen middels één enkel afdoend
bevelschrift om voor ons of onze officiaal59 in Nantes, op de maandag na het feest van de Opheffing
van het Heilig Kruis, te weten de 19de september, te verschijnen de genoemde heer Gilles de Rais,
ridder, onze onderdaan en door ons in deze zaak te berechten persoon, die wij aldus in deze exacte
bewoordingen oproepen voor ons alsook voor de promotor van rechtszaken aan ons hof te Nantes,
belast met de gerechtelijke vervolging, te verschijnen teneinde zich te verantwoorden ook omwille van
zijn verdediging in deze zaak van het geloof alsook van het recht; de facto willen wij dat deze onze
onderhavige brief door u of door iemand van u naar behoren wordt geëxecuteerd.
“Uitgegeven afgelopen dinsdag, 13 september, in het jaar des Heren 1440.
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(<lt. officialis) Priester die in naam van de bisschop aan het hoofd staat van het officialaat en
verantwoordelijk is voor de kerkelijke rechtspraak
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“Aldus getekend: in opdracht van de genoemde heer bisschop;
“Jean Guiolé
“die haar heeft ingeschreven.”
De publicatie van deze tekst heeft het beoogde effect. Onmiddellijk neemt Robin Guillaumet, priester-notaris
van het diocees van Nantes de zaak in handen en neemt volgens de regels de taak op zich om de dagvaarding
onmiddellijk te executeren. Men overhandigt haar aan de burgerlijke autoriteiten die stante pede een
gewapende troep naar Machecoul sturen. De volgende dag, woensdag 14 september, staat men voor de
muren.
Vóór de poort wachten de gewapende mannen van Gilles. Geen pijl wordt afgeschoten. De vaandeldrager
van de hertog van Bretagne komt op zijn paard als eerste naar voren. Dan lanceren de trompetblazers de
sommatie. De heraut ontrolt het perkament en leest plechtig:
“Wij, kapitein Jean Labbé, handelend in naam van onze Heer Jean V, hertog van Bretagne, en Robin
Guillaumet, notaris, die handelt in naam van onze Heer Jean de Malestroit, bisschop van Nantes,
gelasten Gilles, graaf van Brienne, heer van Laval, van Pouzauges, Tiffauges, Machecoul, Champtocé
en andere plaatsen, maarschalk van Frankrijk en luitenant-generaal van Bretagne, ons onmiddellijk
toegang te verlenen in zijn kasteel en zich als gevangene in onze handen te stellen om zich ten
overstaan van de kerkelijke en burgerlijke gerechtelijke instanties te kunnen verantwoorden met
betrekking tot de drievoudige beschuldiging van duivelbezwering, moord en sodomie.”
Men kan zich de diepe stilte voorstellen die volgde op de lezing. Het bondige document slaat diep in door de
hoge titels, waarvan er Gilles niet één ontzegd wordt (men erkent hem zelfs nog de soevereiniteit van
Champtocé, waarvan de hertog zich meester heeft gemaakt, en van Tiffauges, dat Richemont allang heeft
ingenomen! Men begroet hem nog als luitenant-generaal van Bretagne), met de korte en snijdende afroep van
de aanklachten, de zwaarste in die eeuw: duivelbezwering, moord, sodomie.
De heraut rolt zijn kostbaar perkament op. Nog steeds is geen enkel geluid te horen. De mannen zwijgen en
houden de adem in. Alleen het gerinkel van het tuig is af en toe te horen, als de paarden hun gewicht
verplaatsen van de ene voet op de andere.
Opnieuw brengen de trompetters hun instrument aan de mond en laten voor de tweede, vervolgens voor de
derde keer de sommatie horen.
Niets wijst erop dat Gilles zijn poort laat openen. En het is ook allerminst waarschijnlijk, omdat men de
moeite neemt hem brutaalweg aan te kondigen waarom men hem arresteert, namelijk om drie misdaden waar
driemaal de doodstraf op staat. Als hij zich overgeeft, weet hij dat hij zal sterven.
De mannen van de hertog van Bretagne zijn bang. De reputatie van Gilles om zijn wreedheid maakt dat zij
rekening houden met een ongenadige verdediging. En Machecoul is een zeer sterk kasteel, met hoge en
gladde muren, bijna onneembaar.
Ook is het goed voorstelbaar dat ook de handlangers van Gilles beven van angst. De muren zijn hun laatste
bescherming. Ze weten dat het kasteel goed bewapend is, dat de regenbakken vol water zitten, dat de kelders
volgepropt zijn met reserve-levensmiddelen en kruisbogen en munitie. Zij zijn er zeker van dat zij zich tot het
uiterste gaan verdedigen en vermanen Gilles dringend het bevel ertoe te geven.
Maar Gilles zal een keer te meer, in deze benauwde en voor hem beslissende omstandigheid iets doen wat
iedereen compleet verrast. Zonder te vechten, zelfs zonder plan daartoe, zonder te luisteren naar wat men
zegt, wat men hem toeschreeuwt, geeft hij opdracht om de poorten wijd open te doen: hij levert zich uit. Hij
stemt toe. Hoe weet je of kun je raden of hij misschien al niet veel langer verlangd heeft ermee op te houden,
verlangd heeft dat er een heraut zou komen die hem sommeerde halt te houden op de verdoemde weg, of dat
de komst van kapitein Jean Labbé nodig was om in zichzelf het nieuwe personage te ontdekken, het enige dat
hij nog niet gespeeld had: die van gevangene, en in zijn hart het eeuwige en tegelijk nieuwe gevoel: de wil om
te sterven.
Hoe het ook zij, de poorten gaan open, en de soldaten arresteren Gilles zonder dat hij zich verzet.
Met hem arresteren zij Poitou, Henriet, die erover denkt om zelfmoord te plegen onderweg naar Nantes,
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Prelati, Eustache Blanchet60, die uiteindelijk was teruggekomen op bevel van Gilles, en om hem te verraden,
want hij maakt zich niet ongerust terwijl hij als getuige optreedt, en la Meffraye, die zelfmoord pleegt in de
gevangenis.
De stoet komt aan in Nantes. Gilles is zwijgzaam. Iedereen wordt in het hertogelijk paleis achter slot en
grendel gezet.
Michel Bataille: 13

Het proces

Georges Bataille: Elk doodvonnis was tot voor kort een spektakel voor het volk, ter vermaak en om
angst in te boezemen. Net als in de tragedie was de dood een hoogtepunt in het leven van de mens.
Oorlogen en slachtingen, parades en processies, en doodvonnissen beheersten het leven van de
mensen, evenals de kerken en kastelen. Van daaruit werd de diepere zin van elk leven gedicteerd
(misschien ook het gebrek aan zin). Gilles de Rais was dus op het moment van zijn arrestatie bestemd
voor de menigte.
In één opzicht zijn Gilles en Jeanne bij de brandstapel te vergelijken: de emotie van de massa. Hoe
vreemd het ook klinkt, ook bij Gilles leidde de schrik die zijn misdaden inboezemden, mét het
spektakel van zijn tranen, tot medelijden. De heftige gemoedsbewegingen van het volk kunnen altijd
uitslaan ten goede en ten kwade: die dag was het publiek al vroeg aangespoord om zich in processie
naar de plaats van de terechtstelling te begeven, ondertussen God biddend voor Gilles en zijn
medeplichtigen. Zo leerde de menigte die dag dat deze hoge heer, die zou sterven, gelijk was aan ieder
van henzelf.
Wij weten niets van de reactie van Gilles op de dag van zijn arrestatie. Misschien dacht hij dat de fout
van Saint-Étienne nog wel goedgemaakt kon worden. Hij werd aanvankelijk met egards behandeld,
kreeg een kamer boven in het kasteel. De kerkelijke debatten, die nu werden gevoerd, waren zo
dramatisch dat daardoor het proces van Gilles een eminente plaats inneemt tussen alle criminele
processen. Van alle terechtstellingen in de Middeleeuwen was die van Gilles de Rais theatraal
gesproken het meest emotionerend. Zijn proces was één van de geanimeerdste, meest pathetische van
alle tijden.
Gilles was niet gewiekst, maar echt onnozel. Dat blijkt duidelijk uit zijn eerste reactie, de beledigingen,
die gevolgd werden door de ineenstorting, de tranen en de bekentenis.
Het proces komt zo stil en zo langzaam op gang dat het lijkt of Malestroit en de hertog verlegen zijn met hun
enorme vangst, en of zij er vanwege de verbluffend gemakkelijke arrestatie niet gerust op zijn of de
maarschalk iets in de zin heeft.
Nadat zij een stap voorwaarts hebben gedaan door Gilles eerloos te verklaren, hebben zij een stap terug
gedaan door die verklaring niet openbaar te maken, vervolgens doen zij opnieuw een stap voorwaarts door
Gilles te dagvaarden en te arresteren, maar eenmaal binnen hun muren doen zij weer een stap terug.
Ze laten hem vijf dagen zitten en dan, op maandag 19 september, leiden zij hem voor in de grote zaal van
de Tour Neuve van het kasteel in Nantes om hem voor te stellen aan zijn rechters, en daar, terwijl zowel bij
de eerloos-verklaring als bij de dagvaarding de hoofdpunten van beschuldiging met naam en toenaam
genoemd worden, vertellen ze hem dat hij slechts gehoord zal worden voor de achterhaalde affaire rond

60

Blanchet was naar Mortagne gevlucht, en had geweigerd terug te komen naar Gilles. De
maarschalk die ongetwijfeld beducht was voor deze hinderlijke getuige, verloor hem niet uit het oog:
uiteindelijk liet hij hem ophalen. Blanchet liet zich niet naar Saint-Étienne-de-Mer-Morte brengen - hij kende
het lot van le Féron en Fontenay - maar accepteerde terug te keren naar Machecoul.
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Saint-Étienne-de-Mer-Morte. Zijn ze bang, de hertog en Malestroit? Of willen ze Gilles uit zijn evenwicht
brengen, opdat hij zich niet verdedigt?
Natuurlijk is Gilles niet van plan om die uithaal in Saint-Étienne-de-Mer-Morte te ontkennen. Het is de
moeite niet. En het valt ook niet te ontkennen. Zou de werkelijke reden van deze start zijn dat het Malestroit
en Jean V opportuun schijnt om te beginnen met een onweerlegbaar feit, opdat het vervolg ook
onloochenbaar zou schijnen? Op die manier heeft Gilles nauwelijks de gelegenheid om zich te verdedigen.
Men maakt hem duidelijk dat hij zich naast het proces voor het burgerlijk hof vanwege zijn opstandigheid in
Saint-Étienne ook zal moeten verantwoorden bij de plaatsvervangend inquisiteur, Jean Blouyn, voor een
kerkelijk hof, dat wordt voorgezeten door bisschop Malestroit, voor de hoofdbeschuldiging van leerstellige
ketterij. Gilles vindt deze aanklacht wat hem betreft kant noch wal raken: men heeft hem zoveel te verwijten
dat hij niet inziet waarom men daar ook nog eens bij verzint dat hij afvallig is. Maar doordat zijn aandacht is
afgeleid, heeft hij het essentiële niet in de gaten, namelijk dat het hier gaat om een proces van de Inquisitie,
waarbij men volgens de regel geen advocaat heeft.
Men vraagt Gilles of hij de competentie van de rechters erkent. Hij is zo opgelucht dat er geen sprake is van
de moorden, het folteren van de kinderen, van sodomie, dat hij gretig instemt.
Terwijl men hem terugbrengt naar de kamer waar hij gevangen zit, heeft Gilles reden om te denken dat hij
goed gaat wegkomen. Als de rechters niet meer praten over de formidabele aanklachten, hebben ze misschien
geen bewijs. En als Gilles naar burgerlijk recht slechts beschuldigd wordt van een vergeeflijke rebellie, en naar
kerkelijk recht van denkbeeldige ketterij - bizarre beschuldiging die vroeg of laat moet vervallen - zou hij
kunnen ontsnappen aan de dood.
Is men bovendien niet vol consideratie met hem door hem alleen maar vast te houden in een luxe vertrek
boven in het paleis?
Daar laten ze hem nadenken, tien dagen, tot 28 september.
Maar buiten zijn weten en blikveld om zijn de griffiers druk bezig. Haastig verzamelen zij getuigenissen. Je
zou denken dat ze er wat laat mee zijn. Het omgekeerde is het geval: Gilles moest juist eerst gearresteerd zijn,
voordat de tongen los zouden komen. Ook de hertog kan nu doorstoten en tegen Gilles getuigen zonder
blootgesteld te zijn aan zijn toekomstige wraak, omdat hij als eerste gestorven zal zijn.
Pierre de l’Hospital, president van Bretagne (vriend en gelijke van algemeen schatbewaarder Geoffroy le
Féron, vernederd bij Saint-Étienne-de-Mer-Morte in de persoon van zijn broer Jean) leidt de actie bij het
wereldlijk hof en geeft de klerk Jean de Touscheronde de taak om een dossier aan te leggen van alle
aanklachten. Op 18 september, vier dagen na de arrestatie van Gilles en de avond voor zijn eerste verschijnen
voor het hof, waar men niet meer zal spreken over de kindermoorden, heeft men al het bewijs van de moord op de
kinderen van Péronne Loessart, de la Roche-Bernard en van Jamet Brice.
En het treurig defilé zal de dagen daarna onafgebroken doorgaan.
Georges Bataille: September 1438. Tussen Vannes en Nantes ligt het stadje La Roche-Bernard. Daar
komt Gilles de Rais uit het huis, waar hij de nacht heeft doorgebracht. Hij is in gezelschap van een
kind, dat de vorige avond door zijn moeder, Peronne Loessart, aan één van de dienaren van de hoge
heer is meegegeven. Soms is Gilles de Rais voorkomend, zelfs vertrouwelijk, maar in de verklaring die
Peronne Loessart als getuige aflegt bij het proces doet ze hem kennen als behept met een trotse
kalmte. Hij komt naar buiten met het kind, dat gelukkig is omdat het de avond tevoren de armoede
van zijn huis heeft kunnen verlaten. Als ze hen weg ziet gaan, loopt de moeder toe. Misschien is ze
verscheurt van verdriet. Ze doet een goed woordje voor het jongetje van tien dat achter hem aanloopt.
Zonder zich te verwaardigen om de moeder antwoord te geven richt Gilles zich tot de dienaar die de
prooi heeft aangeleverd en zegt enkel, rustig, dat het kind ‘goed gekozen’ is. En verder: “Hij is mooi
als een engel.” Enkele ogenblikken later huppelt het onschuldige slachtoffer op zijn kleine paard mee
in het escorte van de wrede wolf, richting kasteel van Machecoul....
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Op 28 september komen Malestroit en Blouyn, hetzij om op de verbeelding van het publiek in te werken,
hetzij om zichzelf moed in te blazen, de commissie voorzitten en versterken met hun aanwezigheid, terwijl zij
de menigte ontvangen in de kapel van het kleine bisschoppelijk slot. Tien getuigen laat men tegelijk binnen,
onder groot geschreeuw en smartelijke tranen klagen zij over het verlies van hun zoon of neef.
Jean de Touscheronde werkt aan één stuk door tot 8 oktober, d.w.z. 3 weken lang.
Georges Bataille: In het begin waren de rechters nog beducht voor hem, en zeer voorzichtig. Bij de
eerste zitting op 28 september lieten zij het essentiële weg: zij wilden eerst dat de beschuldigde hun
competentie erkende. Daarna lieten zij hem over aan de depressie van de eenzaamheid, voordat zij
hem op 8 oktober opnieuw lieten voorkomen. En deze keer was de beschuldiging meedogenloos. Het
ging niet meer om de schending van de immuniteit, maar om het aanroepen van de duivel, het
misbruiken en doden van kinderen, het offeren aan de duivel. Gilles ontstak in woede. Hij moet
hebben begrepen dat hij verloren was. Hij noemde zijn rechters onbevoegd. Rekte het proces in de
hoop op interventies. Maar de rechters waren resoluut, zij wilden onverwijld zijn vernietiging. De
13de oktober verscheen Gilles opnieuw: in machteloze woede schold hij weer zijn rechters uit voor
schoften, die zich aan simonie hadden schuldig gemaakt, en zocht steun bij de voorzitter van het
seculiere tribunaal. De rechters excommuniceerden hem.
In die tijd had excommunicatie een verpletterende macht. Gilles had zich boven de rechters kunnen
plaatsen, maar hij stortte in. Teruggekeerd in de eenzaamheid van zijn kamer, hervond hij,
verschrikkelijker dan ooit, de nachtmerrie, die hem in een ijltoestand bracht.
Een vreselijke afloop restte, nochtans op de maat van een bezetene. Van een onheil een hoog
oplaaiend vuur maken! Een vernietigend vuur, zeer zeker, maar spectaculair, een waanzinnig vuur aan
het slot: de menigte, over wie de schittering neerdaalde, zou geboeid toekijken...
In de loop van de lange hallucinatie die hij doorleefde, kwam de man van de ijdele roem die hij was,
tot het punt waarop de heftige beweging van zijn gedachte zijn arme grenzen overschreed. Terwijl hij
definitief ten onder ging, was er voor hem authentieke roem verbonden aan zijn misdaden. Maar hij kon
uit zijn misdaden slechts op één voorwaarde roem behalen: door ze huilend, wanhopig, bijna stervend
te bekennen, maar door er tegelijkertijd de gruwelijke grandeur van te onthullen, de grandeur
waarvoor men zou beven, sidderen.
Hij ging doen wat de christelijke weg hem leerde, de weg die hij ondanks alles altijd had willen volgen.
Hij smeekte om de vergeving van God en allen die hadden geleden onder zijn verachting.
Op zaterdag 8 oktober wordt Gilles geroepen voor een plechtige zitting. De zaak wordt met meesterhand
geleid door Malestroit en de hertog. De arrestatie van Gilles was bluf geweest. Men kon hem wel eerloos
verklaren, maar op dat moment had men nog vrijwel geen getuigenissen om hem te veroordelen, laat staan
om hem te berechten. Maar achteraf hebben ze de paar blaadjes in het al te dunne dossier kunnen aanvullen
tot een verpletterende massa.
Gilles van zijn kant heeft drie weken kunnen nadenken en zich in zijn eentje ongerust kunnen maken.
Eindelijk gedagvaard, weet hij dat het beslissende moment nu gekomen is en hij heeft zich in vol ornaat
gekleed. Voor één keer doet hij afstand van het rood, zijn geliefde kleur, hij is in het wit, draagt een grijze
hoed en witte leren tootlaarzen. Een witte hermelijnstrook - dat alleen de machtigste feodale heren dragen bezet de kraag en de mouwgaten van zijn wambuis en de voering van zijn hoofddeksel. Zijn houding is
kaarsrecht, hij wil niet eens de schijn wekken dat hij zijn hoed afneemt, hij houdt zijn hand brutaal op het
gevest van zijn dolk, die op zijn dij hangt in de schede, die overtrokken is met rood fluweel.
Hij laat zijn blik over het tribunaal gaan. Vandaag zijn alle kerkelijke rechters bijeen: o.a. ook Guillaume de
Malestroit, bisschop van Le Mans, en neef van Jean. Gilles glimlacht kil, bitter, met verachting in de blik. Dit
mooie proces begint een familie-onderonsje te worden voor het regelen van rekeningen. Al deze
hoogwaardigheidsbekleders kennen hem sinds lang, en hebben met hem een verleden van jaloezie,
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wederzijdse beledigingen en belangen. De beide Malestroits hebben zelfs een grondige hekel aan hem. Hoe
zouden zij zonder vooringenomenheid kunnen oordelen? Bijna allemaal zijn ze hem geld verschuldigd en
hebben dus belang bij zijn ondergang.
In deze grote zaal van de Tour Neuve van het feodale paleis zetelt ook in een hoek de president van Bretagne,
Pierre de l’Hospital, bijgestaan door zijn functionarissen en griffiers. Om een dubbele rechtsgang te vermijden
is er overeengekomen dat hij alle debatten van het kerkelijk hof bijwoont, om via dezelfde getuigenissen zijn
eigen processen-verbaal op te kunnen laten stellen. Het strafrechtelijk proces loopt dus gelijk op met het
religieuze proces. Iedereen wil dat het snel gaat.
Gilles staat rechtop, zwijgend. Een griffier leest een samenvatting van de definitieve acte van beschuldiging.
En Gilles is stomverbaasd, hevig geschrokken krijgt hij in de gaten welk juridisch bouwwerk er sinds zijn
hechtenis is opgetrokken. Hij begrijpt dat hij, door op 19 september de competentie van deze rechters te
erkennen (omdat de hoofdpunten van de beschuldiging waarmee toen gedreigd werd hem geen zorgen
baarden) zijn lot in handen heeft gelegd van deze onverzoenlijke mensen, die sterk genoeg waren om op dat
moment te doen alsof ze zwak waren, en intelligent genoeg om te accepteren dat ze een domme indruk op
hem maakten, om hem nu des te zekerder te gronde te richten. Hij heeft met zich laten sollen; hij heeft zijn
eigen graf gegraven.
Tot dit moment hadden de rechters hun sterkste troeven vóór zich gehouden. Nu leggen ze deze op tafel. En
bovendien laten zij de talrijke en sterke kaarten zien, die zij in de drie weken van hun aanvullend onderzoek
hebben weten te verzamelen.
Het verzet van Gilles is gebroken. Hij heeft geen beroep aangetekend tegen de voor hem tendentieuze
samenstelling van het tribunaal. Nu is het te laat.
In een flits begrijpt Gilles dat hij verloren is, dat het hem de kop kost. Hij zit in de val. Hij is erin geluisd. Als
een bezetene gaat hij tekeer. Maar terwijl het lijkt of hij niet meer bij zinnen is, laat zijn koelbloedigheid hem
zoals gewoonlijk niet in de steek. Hij valt zijn rechters aan op hun zwakke punt, zonder zijn tijd te verliezen
met zuchten en klagen. Zijn tienjarige ervaring aan het hof met zijn grote politieke en militaire belangen
hebben hem geleerd zich te beheersen en zijn aanval te richten op het ene beslissende punt waarop een
beslissing genomen kan worden. Gilles vecht niet op het niet te verdedigen drijfzand van zijn misdaden - hij
zal zich niet verlagen om ze ooit te ontkennen -, hij vecht alleen het recht aan om over hem te oordelen aan mensen
die ten opzichte van hem niet vrij zijn van bindingen.
Malestroit voelt de bui hangen en begrijpt dat hij niet moet aarzelen of zijn hele juridische bouwwerk stort in.
Als hij toegeeft aan Gilles’ bezwaar, verliest hij zijn gezicht. Dan moeten er andere rechters komen, en moet
hij zichzelf terugtrekken. En alles zal uitgesteld worden.
Als hij daarentegen openlijk weigert op het beroep in te gaan, komt het in de stukken en loopt hij achteraf
wegens arbitrair handelen de kans dat de zaak nietig wordt verklaard, zelfs al is Gilles in de tussentijd ter dood
gebracht. Zijn erfgenamen zullen zich er op storten, later, zodra plaats en tijd voor hen gunstig zullen zijn, en
wat heeft het voor zin je van Gilles te ontdoen, als er weer nieuwe schuldeisers op zullen staan?
Maar Gilles mag besluitvaardig zijn en behept met politieke zin, Malestroit is een vakman en met de rug tegen
de muur improviseert hij ter plekke een antwoord dat niet onhandig is. Omdat hij niet ja en niet nee kan
antwoorden, omdat ze beide evenveel nadelen hebben, geeft hij een zijdelings antwoord.
Hij verklaart het beroep niet ontvankelijk (dat is het wel, maar dat komt hem niet uit), maar ook verwerpt hij
het niet (een kind kon zien dat dat onterecht was), maar hij antwoordt dat het beroep “frivool” is ten opzichte
van de enormiteit van de beschuldigingen.
Als hij ziet dat Gilles uit het lood is geslagen door de handigheid van zijn weerwoord, buit hij zijn voordeel uit
door eraan toe te voegen, opdat de griffiers het vooral noteren, dat het beroep bovendien niet schriftelijk is
ingediend. Dit is zeer huichelachtig, want Gilles had vóórdat de zitting was begonnen geen enkele reden om
ervoor te zorgen dat hij een schriftelijk beroep bij de hand had, omdat het hem pas in de loop van de zitting
duidelijk werd hoe hij zijn proces was ingegaan. En aangezien hij geen advocaat had, had hij ook tijdens de
zitting niets waarmee hij iets op kón schrijven.
En direct, zonder hem de tijd te geven te antwoorden (er staat ook geen antwoord in het verslag van het
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proces) voegt Malestroit er quasi zachtmoedig aan toe dat noch hij noch de andere rechters helaas tegemoet
kunnen komen aan het beroep van Gilles, en dat hoeft ook niet, want het is echt niet vanuit een kwade
bedoeling dat zij Gilles hebben aangeklaagd en willen aanklagen. Zo, dat verplicht tot niets, en staat goed.
Oef, dat ging bijna mis.
Maar Gilles is ook geen kind. Koppig verklaart hij dat, als zíj zijn beroep verwerpen, híj geen eed meer aflegt
en niet meer zal getuigen. Dat is goed gespeeld.
Zoals Malestroit na zijn snedig antwoord een volkomen overbodige verklaring deed over zijn zogenaamde
goede bedoelingen, zo deed Gilles weer afbreuk aan zijn positie door teveel te praten. Er is hier, zo voegde hij
eraan toe, helemaal geen reden voor een proces. Hij heeft het sacrament van het doopsel ontvangen, hij heeft
dus aan de duivel verzaakt, aan zijn gesnoef en gemanipuleer, en is een waar christen gebleven. Niet onder de
indruk van dit protest, legt de promotor gewoon de eed af, zoals dat gebruikelijk is, en stelt hij Gilles in
gebreke als hij niet ook de eed aflegt.
Gilles die vasthoudt aan wat hij zojuist besloten had, weigert. Hij zal geen eed afleggen. Niet zweren. Men
sommeert hem opnieuw om het te doen, een derde keer, een vierde keer. Gilles weigert vier keer. En opnieuw
zijn de rechters in verlegenheid. Weer botst hun zaak tegen die muur van tegenspraak die Gilles is. Hij weigert
te liegen. Om het spel van het proces te spelen en tegelijk zijn kop te redden zou hij moeten ontkennen wat
waar is. Dat is beneden zijn waardigheid. Dus ontkent hij alles, ontkent hij het hele proces. Hij zwijgt en zegt
dat hij blijft zwijgen.
De rechters dreigen hem nu met excommunicatie. Hij volhardt vol minachting. Men besluit de zitting op te
heffen en stelt de volgende vast op dinsdag de 11de. De bewakers nemen Gilles weer mee.
Maar dinsdag de 11de voelen de rechters zich niet lekker. De felle botsing en het gebeurde op de 8ste gingen
hen niet in de koude kleren zitten. In plaats van Gilles bij zich te roepen, zoals in de bovenzaal was
overeengekomen, horen zij in zijn afwezigheid in de benedenzaal een nieuwe reeks getuigen. Het neemt de
vorm aan van wat wij tegenwoordig een ‘meeting’ noemen, hetzij doordat de functionarissen bij het proces de
getuigen de suggestie aan de hand hebben gedaan om tot een manifestatie over te gaan, hetzij, wat ook heel
goed kan, doordat ze een zenuwinzinking nabij alleen nog maar bij elkaar willen zijn om elkaar op te peppen
en te huilen en te vloeken. Ze roepen door elkaar, “vol smart en in tranen”, handenwringend, de vuist ten
hemel heffend en smeken de vice-inquisiteur en de bisschop, die niets anders willen, “om het noodzakelijke
en juiste recht te doen”.
De rechters, weer wat aangesterkt door deze seance, roepen Gilles donderdag 13 oktober opnieuw bij zich.
Nu komt het erop aan. Het tribunaal voelt dat er met vertragen niets meer te winnen valt. Jacques de
Pentcoëdic, officiaal van Nantes, wordt belast met het lezen van de integrale acte van beschuldiging. Het
document omvat 49 artikelen, zij beslaan 15 pagina’s. Dat is dus iets te lang om hier in zijn geheel te citeren.
Toch is dit, in tegenstelling tot de huidige juridische documenten die altijd saai zijn door hun jargon, boeiend
en opgebouwd als een filosofisch betoog: het gaat uit van een aantal onweerlegbare stellingen om over te gaan
op een argumentatie die op haar beurt onweerlegbaar lijkt, omdat ze voort lijken te vloeien uit de
onweerlegbaarheden van het begin, waar niets tegenin te brengen is.
I
In de eerste plaats, verzekert de genoemde Promotor, en hij wil het zo nodig bewijzen, is er sinds tien,
twintig, dertig, veertig, vijftig, zestig, zeventig, tachtig, negentig, honderd jaar, en meer, en zelfs zolang geleden
dat er geen herinnering meer is dat het anders was... in de stad Nantes een plechtige en notabele kathedrale
kerk geweest, die er nog steeds is.... aan wier hoofd een bisschop staat... en dat dat zo was en dat het waar is.
II
Zo ook, dat gedurende al die tijd het genoemde bisdom van Nantes precies omschreven grenzen heeft
gehad en nog steeds heeft... en dat er overlangs en in de breedte aan dat genoemde diocees een volk
toevertrouwd was, gevormd uit onderdanen uit haar rechtsgebied; en dat dat zo was en dat het algemeen en
onmiskenbaar waar is.
III
Zo ook, dat sinds de laatste twintig jaar .... de genoemde eerwaarde vader .... wordt gezien en
beschouwd als bisschop van Nantes...
IV
Zo ook, dat ... de genoemde eerwaarde vader, en huidige bisschop van Nantes, het recht heeft tot
heropvoeding, bestraffing en hervorming met betrekking tot het delict alsook de zonde van alle delinquenten
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en ieder afzonderlijk in de genoemde stad en het genoemde diocees van Nantes ...
V-VI-VII-VIII Precieze omschrijving van de macht van de Aanklager, overgedragen aan de vice-inquisiteur
hier aanwezig door broeder Guillaume Mérici, inquisiteur van Frankrijk.
IX
Zo ook, dat de genoemde Gilles de Rais, beschuldigde, was en is parochiaan van de parochie van de
Heilige Drie-eenheid in Machecoul, in het genoemde diocees van Nantes, en dat hij daarvoor altijd gehouden
is en ertoe gerekend wordt, algemeen en onmiskenbaar.
X
Zo ook, dat de genoemde Gilles de Rais, beschuldigde, sinds de tijd van zijn jeugd en adolescentie
onderdaan is en onder de jurisdictie valt van de genoemde heer bisschop van Nantes en de bovengenoemde
inquisiteur.
XI-XII-XIII Omschrijving van de macht van vice-inquisiteur Jean Blouyn, speciaal in verband met Gilles
de Rais.
XIV Zo ook, dat alles wat hierboven gezegd is, sinds lang algemeen bekend is.
Je kunt je voorstellen hoe Gilles in stilte luistert. Wat voor bezwaar zou hij kunnen maken? De dingen die
men opsomt zijn allemaal evident. En toch voelt hij in deze redenatie die schijnbaar nog geen directe aanval
op hem is dat zijn ondergang aanstaande is. En inderdaad, deze omhaal is enkel bedoeld om hem nu recht in
het gezicht te slaan.
XV
Zo ook, gelet op de geruchten die de ronde deden, vervolgens het geheime onderzoek geleid door de
genoemde eerwaarde vader heer bisschop van Nantes ... maar ook gelet op de aanklachten ... die verzekeren ...
dat genoemde Gilles de Rais, beschuldigde, de lichamen van deze kinderen op een verfoeilijke manier heeft
geofferd aan duivels; dat volgens verschillende getuigen de genoemde Gilles de Rais, beschuldigde, duivels en
kwade geesten heeft aangeroepen en aan hen heeft geofferd, en dat Gilles met de genoemde kinderen, zowel
jongens als meisjes, soms terwijl zij leefden, soms als zij dood waren, soms terwijl zij stierven, op
afschuwelijke en eerloze wijze de zonde van sodomie heeft bedreven en ontucht heeft gepleegd, waarbij hij bij
de meisjes het natuurlijke vat versmaadde: verklaart de genoemde promotor, en hij wil het zo nodig bewijzen,
dat het heel zeker is dat ongeveer veertien jaar voorbij zijn gegaan, waarin alle jaren, alle maanden, alle dagen,
alle nachten en alle uren van deze veertien jaar, onder het bewind van seigneur Martin, paus, de vijfde met die
naam, en ... de genoemde Gilles de Rais, vervuld van de kwade geest en zijn zieleheil vergetend (deze laatste
formulering, men heeft het herkend, herhalen letterlijk de termen van de pauselijke bul tegen Gilles) alles
heeft begaan wat hieronder en hierboven is verklaard...en ermee is doorgegaan..
XVI ... En desondanks is de genoemde Gilles de Rais, ondanks het feit dat hij de sacramenten van het
doopsel had ontvangen... en terwijl hij ze ontving, had verzaakt aan de duivel, aan zijn ijdelheden en zijn
werken, ... teruggevallen .... En ongeveer vijf jaar geleden liet hij in een benedenzaal van het kasteel van
Tiffauges, toebehorend aan zijn echtgenote, vallend onder het diocees van Maillezais, meerdere tekens,
figuren en letters, trekken door bepaalde meesters, zoals François Prelati, Italiaan, die zegt dat hij de verboden
kunst van de geomantie verstaat, en in een bos vlakbij het kasteel van Tiffauges liet hij dezelfde tekens in de
grond trekken door Jean de la Rivière, Antoine de Palerme, uit Lombardije, en ook door een zekere Louis en
andere magiërs ... (men ziet hoe exact het allemaal is).
Je kunt je voorstellen dat Gilles, die eerder al op zijn grondvesten schudde door de dreigende taal bij zijn
dagvaarding, - of was hij er misschien met zijn hoofd niet zo bij? - moet verbleken bij het horen van dit
verhaal. Hij verwaardigde zich niet te liegen, maar zoals de zaken er nu voorstaan, zou liegen al niets meer aan
de noodlottig afloop veranderen. De rechters weten teveel, en zij weten te zeker.
XXVII
... Te Nantes, in het genoemde huis dat ‘la Suze’ heet, gelegen in de parochie van NôtreDame, te weten in een bepaalde kamer boven, waar hij van tijd tot tijd de gewoonte had te verblijven en de
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nacht door te brengen, doodde hij honderdveertig kinderen61, jongens en meisjes, op een verraderlijke, wrede en
onmenselijke manier....
XXXVI
Zo ook, dat ongeveer vijf jaar geleden, terwijl de genoemde hertog van Bretagne het kasteel
Champtocé belegerde, dat bovengenoemde Gilles de Rais, beschuldigde, toen bezet hield, de genoemde Gilles
de Rais, beschuldigde, nog vóór het beleg van genoemd kasteel eruit liet verwijderen door genoemde Gilles de
Sillé, Henriet en Étienne Corillaut, alias Poitou, en plaatsen in koffers om door hen te worden vervoerd naar
het kasteel van Machecoul om daar te worden verbrand - uit angst dat de mannen van seigneur de hertog, zijn
officieren en andere personen ze zouden vinden - vijfenveertig hoofden, met de beenderen, van onschuldige
kinderen, die op onmenselijke wijze gedood waren door genoemde Gilles, beschuldigde, met welke kinderen
hij op een schandelijke manier de zonde van sodomie had bedreven en andere misdaden tegen de natuur...
XLV ... En dat het zo was en dat dit waar is, algemeen gezegd, geacht, geloofd, vermoed, gezien, gehoord,
beschouwd, algemeen, kennelijk en duidelijk.
Conclusie. - ...En de genoemde promotor geeft, zegt en levert van alle genoemde zaken en van elk
afzonderlijk het bewijs met de beste middelen waarover hij beschikt, en hij vraagt toestemming aan u om dit
bewijs te leveren....
Getekend: J. Delaunay, J. Petit, G. Lesné.
In deze voortgang voel je het hameren van het geweld. Alles lijkt zich te voegen in het ritme dat schommelt
tussen momenten van grote intensiteit en troosteloze stilte. Ook na deze Acte van beschuldiging zal er zo’n
stilte gevolgd zijn. Maar het is de stilte van de pauze, de worstelaars komen op adem om de strijd te hervatten.
Gilles moet nog op de knieën.
Vervolg notulen: “Toen ondervroegen deze zelfde seigneur bisschop en de plaatsvervangend
inquisiteur, op aandringen van de genoemde promotor, de genoemde Gilles, beschuldigde, om te
weten of hij wilde antwoorden op deze verklaringen en artikelen, of ze tegen wilde spreken, of
bestrijden. Deze zei en antwoordde, met trots en uit de hoogte, dat hij niet wilde antwoorden op deze
stellingen en artikelen, verzekerend dat de genoemde heren bisschop en plaatsvervangend inquisiteur
nooit zijn rechters waren geweest en ook nu niet waren en dat hij in beroep ging. Meer nog, terwijl hij
sprak op een oneerbiedige en schandelijke toon, verklaarde genoemde Gilles, beschuldigde, dat de
genoemde heer bisschop van Nantes en broeder Jean Blouyn, plaatsvervanger van de Inquisitie en alle
andere geestelijken zich schuldig maakten aan simonie en ontucht, en dat hij nog liever aan een touw
opgehangen wilde worden dan antwoord geven aan dergelijke geestelijken en dergelijke rechters, en
dat hij het voor ontoelaatbaar hield dat hij voor hen moest verschijnen. En toen de genoemde officiaal
van Nantes en wijze man meester Geoffroy Piperier, schatbewaarder van Nôtre-Dame van Nantes, in
naam van de promotor daartoe gemachtigd ... de beschuldigde bepaalde passages voorhield... sprak de
genoemde Gilles, beschuldigde, de officiaal en schatbewaarder oneerbiedig tegen en zich wendend tot
de genoemde seigneur bisschop, richtte hij tot hem deze woorden...
“- Ik doe niets meer voor u als bisschop van Nantes.
“... Toen zei en antwoordde deze zelfde Gilles de Rais, beschuldigde, dat hij niets wilde zeggen tegen
de genoemde verklaringen en genoemde artikelen.
“Waarop, op aandringen en verzoek van de promotor, de heren bisschop en plaatsvervangend
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Het wereldlijk hof komt met een ander getal: tweehonderd en meer. Er is geen enkele manier om
de getallen te controleren. Maar we herinneren ons dat er meer dan veertig lijken uitgegraven moesten
worden in Champtocé. Maar Champtocé was niet de enige verblijfplaats van Gilles, en ook niet de plaats
waar hij het langst verbleef. In feite stond de Middeleeuwse mentaliteit zelfs in een geval als dit onverschillig
tegenover de exactheid van de cijfers.
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inquisiteur de genoemde Gilles, beschuldigde, sommeerden, verzochten en aanmaanden en ook
aanspoorden één, twee, drie en vier keer, terwijl zij dreigden met excommunicatie, om antwoord te
geven.
“Hetgeen Gilles, beschuldigde, weigerde... verzekerend dat hij het katholieke geloof evengoed kende
als zij, die de genoemde artikelen tegen hem hadden ingebracht, en dat hij een evengoed christen en waar
katholiek was als zijzelf... En hij zei dat hij geen enkel privilege wilde genieten ... en verbaasde zich dat
genoemde meester Pierre de l’Hospital, president van Bretagne, toestond dat genoemde heren
geestelijken het bestonden om hem dergelijke misdaden voor te leggen en hem te betichten van
dergelijke verwerpelijke zaken.
(Gilles probeert hier de heren uit elkaar te spelen, hopend dat l’Hospital, die hij goed kent, zou kunnen
worden herinnerd aan een gevoel van solidariteit ten opzichte van hem, van wereldlijke bestuurders onder
elkaar, tegenover de religieuzen. Tevergeefs natuurlijk.)
“En op aandringen van de genoemde promotor, verklaarden de genoemde eerwaarde vader, seigneur
bisschop van Nantes, en de genoemde plaatsvervanger van de inquisiteur dat genoemde Gilles,
beschuldigde, in overeenstemming met de canon gemaand en weigerend te antwoorden op de
genoemde verklaringen en artikelen, beschouwd zou worden als duidelijk non-comparant; vervolgens
excommuniceerden zij hem schriftelijk, en lazen zij de excommunicatie voor en maakten haar
openbaar....
“Tegen welk decreet... genoemde Gilles, beschuldigde, eenvoudig in beroep ging, mondeling en niet
schriftelijk. (Nogmaals, de voorstelling van zaken van de rechters is bedrieglijk: Gilles heeft de
mogelijkheid niet om het schriftelijk te doen.)
“Op welk beroep, dat niet van kracht was, gelet op de natuur van de zaak en zaken van deze omvang
en ook van de zo afschuwelijke en enorme misdaden die deze zelfde Gilles ten laste waren gelegd, zij
niet wilden ingaan.” (Dezelfde situatie, hetzelfde handige antwoord als de eerste keer, zonder deze
keer met het zwakke argument te komen dat het beroep slechts mondeling was ingediend.)
De zitting loopt naar zijn eind. Door letterlijk te citeren wordt het beste duidelijk hoe kil de presentatie is
geweest en hoe heftig de beslissende confrontatie is gevoerd. Gilles de Rais staat nu met de rug tegen de
muur. Men beschuldigt hem zodanig dat de dood moet volgen. Hij gaat in de tegenaanval, gaat in beroep,
schreeuwt, kalmeert, duidelijk om de president van Bretagne te verleiden en te scheiden van de anderen, hij
scheldt zijn rechters uit en sluit zich weer op in koppig stilzwijgen.
De rechters lezen hem de lijst voor van alles wat zij te weten zijn gekomen en bewijzen hem dat zij hem
hebben ontmaskerd, dat zij hem tot op het bot kennen. Zij brengen hem tot zwijgen, verwerpen zijn beroep,
verklaren hem non-comparant, excommuniceren hem. Hij zwijgt.
En tot besluit van deze stormachtige zitting leest een griffier de machtigingsbrieven van de vice-inquisiteur
voor:
“.... Omdat volgens de apostel het kwaad van de ketterij zich verspreidt als een kanker en op een
achterbakse manier de simpele zielen verwoest, als hij niet op tijd wordt uitgeroeid door de gerichte
schoffel van de Inquisitie, is het gepast om heilzaam te werk te gaan met al de zorg en omzichtigheid
die de Inquisitie hanteert tegen ketters en hun verdedigers...”
Men heft de zitting op.
Op het moment dat Gilles het meest onhandelbaar is, staat hij op het punt te breken. Misschien dat hij het
zelf nog niet weet, maar diep in zijn hart is de beslissing al genomen. Hij heeft slechts een achterhoedegevecht
geleverd, grimmig als de gevechten waarvan men weet dat er geen volgende dag meer is.
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Hij gaat de strijd verliezen om twee redenen. Ten eerste omdat hij is wie hij is, en wij hem altijd weer hebben
zien handelen tegen de schijn van de verwachting in. Op het moment dat iedereen denkt dat hij zich fel zal
verzetten, wordt hij vreedzaam.
Hij gaat ook verliezen, omdat de rechters in hun strijd op goed geluk plotseling, waarschijnlijk per ongeluk,
het wapen hebben gevonden waarmee ze hem in het hart kunnen treffen, en dat is de excommunicatie. Onder
die schok wordt niet alleen zijn trots gebroken, maar is hij verdwenen, is hij opgehouden te bestaan. Heeft hij
nooit bestaan.
Gilles is terug bij de kern waarop hij gegokt heeft: zich overgeven aan zijn misdaden en tegelijk christen blijven
en uiteindelijk voor zijn zieleheil zorgen. Altijd, altijd heeft hij gedacht met deze illusie, deze hersenschim, weg
te komen. Geëxcommuniceerd ontdekt hij dat er geen sprake van is. De kerk schudt hem van zich af en werpt
hem in de armen van de duivel, de duivel die hij altijd gevreesd heeft, misschien omdat hij hem altijd in zich
droeg en om wie hij daarom altijd heeft gedraaid, gezworven, het demente ballet van de verleiding heeft
gedanst, omdat men zo aangetrokken wordt door datgene waarvoor men bang is.
Gilles heeft gespeeld met het onweer, en de bliksem over zich afgeroepen. Want hij speelde als een kind dat
niet het hoogste risico wil lopen en weet dat hij op het laatste moment, als de vijand hem op de hielen zit, kan
schuilen bij zijn vader, de Kerk, die hem verdedigt. Maar de kerk verjaagt en excommuniceert hem. Gilles
heeft geen vader meer.
Gilles ontdekt op zijn 36ste, dat hij te zwaar beladen is met ervaringen en misdaden, dat hij radeloos is als een
kind in de nacht. Wat doet een kind dan? Het roept om genade. Hij roept dat hij niet meer speelt, dat hij bang
is, het huilt.
En Gilles zal ook gaan huilen, vragen om barmhartigheid, om dezelfde reden, in dezelfde situatie. Gilles de
Rais is een kind, en zoals alle kinderen is hij in staat tot dezelfde plotselinge omschakelingen en misschien tot
dezelfde zuiverheid.
Door hem te bedreigen, terneer te drukken, en uit te dagen verspilde het wereldlijk hof alleen maar tijd. Juist
door in te gaan ‘op zijn spel’ dwong het Gilles zich te verdedigen, te schelden, terug te slaan.
Door hem te excommuniceren maakte het kerkelijk tribunaal een einde aan het spel. Van het ene op het andere
moment komt het lange en vreselijke avontuur van zesendertig jaar tot stilstand. Meer: het heeft nooit
plaatsgehad. Of Gilles is juist gestorven, of hij is zojuist geboren, in elk geval is hij een ander mens. Hij heeft
“de oude mens afgelegd”, zoals Paulus zegt.
Georges Bataille: Toen Gilles de Rais op 15 oktober 1440 opnieuw voor zijn rechters verscheen, was
de verandering die hij in die twee dagen in de eenzaamheid van zijn kamer had ondergaan, zo groot
dat zij vergelijkbaar was met de dood: alleen de dood bewerkstelligt zo’n ravage. Hij was gelaten. Hij
vroeg zijn rechters vergiffenis voor de beledigingen. Hij huilde. Hij bekende niet meteen alles, niet wat
voor de geestelijken het meest ernstige vergrijp was, maar wel meteen dat hij de kinderen had gedood!
Op zijn knieën, in tranen, “met diepe zuchten”, smeekte hij verlost te worden van de excommunicatie,
die de rechters over hem hadden uitgesproken. Dat gebeurde.
Dat hij aarzelde om de aanroeping van de duivel te bekennen zou kunnen betekenen dat hij dacht dat
het doden van arme kinderen aan een berouwvolle grand seigneur kon worden vergeven, terwijl op
het aanroepen van duivels de brandstapel stond.
Ik denk eerder dat de diepe verwarring hem bracht tot deze kronkelbeweging. Nog steeds was hij zich
vaag bewust dat de bekentenis van zijn stuitende misdaden zijn toehoorders zou fascineren. Kon hij
leven zonder te fascineren? Leven zonder te fascineren is leven zonder adem te halen! Wat als een
kramp in hem zat verlangde naar het moment waarop zijn toehoorders zouden sidderen! Het
exhibitionisme van criminelen - als tegenhanger van zijn zorg om alles te maskeren - komt vanaf het
moment dat de misdaad wordt gepleegd voort uit de verleiding om het te bekennen, omdat het bekennen
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zelf een oplaaiend alles vernietigend vuur is.62
Zodra twee dagen later, op zaterdag 15 oktober de zitting geopend is en zelfs voordat hij zijn mond heeft
opengedaan, bemerkt iedereen aan zijn houding dat hij fundamenteel veranderd is. Geen verkramping meer in
zijn lichaam, omdat er geen verzet meer is in zijn ziel. Hij vraagt het woord, spreekt kalm, rechtop staand, en
alsof het de natuurlijkste zaak van de wereld is, waar hij het altijd mee eens is geweest, verklaart hij dat hij de
competentie van zijn rechters erkent en dat de akte van beschuldiging geheel en al waar is. Hij ontkent niets,
bestrijdt niets.
“Hij bekent spontaan de misdaden en delicten te hebben begaan en erin te hebben volhard... en hij
vraagt nederig, eerbiedig en in tranen de genoemde heren... hem de beledigingen en kwetsende
woorden aan hun adres te vergeven...
“Dewelke heren... het verzoek om vergeving van de genoemde beledigingen inwilligen aan dezelfde
Gilles, beschuldigde, en hem vergeven om de liefde van God.”
Gilles’ tranen hebben niets sentimenteels of hysterisch, maar zijn de natuurlijke tranen van het lichaam dat
zich laat gaan na een periode van intense spanning.
Maar Gilles behoudt ook zijn koelbloedigheid, een rest van sluwheid, onschuldig dit keer. Hij bekent niet
alles. Hij geeft alleen de minder erge artikelen toe en somt de nummers op van de paragrafen, die toch niet
bestreden kunnen worden: dat hij parochiaan is van Machecoul enz. Hij ontkent brutaal dat hij een pact met
duivels heeft gesloten en biedt aan om de proef met het vuur te ondergaan als bewijs.
Verder blijft hij bij zijn standpunt dat hij niet aanwezig wil zijn bij de ondervraging van zijn eigen mensen. Hij
erkent bij voorbaat hun verklaringen als gegrond. Maar ook hier is de truc weer zichtbaar: Gilles weet heel
goed dat zijn mensen hem niet zullen belasten, omdat zij zich dan ook zelf belasten. Hun belangen zijn
gekoppeld en Henriet, Poitou en Prelati zullen de wandaden van Gilles zeker zo goed mogelijk afzwakken,
opdat hun eigen deelname eraan zo min mogelijk om het lijf heeft.
Ten slotte, in zijn nieuwe staat, zijn nieuwe kalmte ontwaakt, onthult Gilles heel rustig zijn verwachting dat
men hem het enige teruggeeft wat hem interesseert: de bescherming van zijn vader, de Kerk. Hij vraagt om de
opheffing van de excommunicatie.
Hij vraagt het simpel, op zijn knieën, maar daar hij nu, nu hij bekeerd is, niet nogmaals dezelfde fout wil
maken, vraagt hij om de vergiffenis op schrift vast te leggen. (Of gaat het hier om een vileine wraak voor het feit
dat men zijn beroep niet in aanmerking wilde nemen, omdat het niet op schrift gesteld was.) In elk geval
speelt het tribunaal ruimhartig mee en bezorgt hem de absolutie op schrift. Vervolgens “liet de seigneur
bisschop de absolutie in het openbaar en op alle plaatsen afkondigen.”
Zo komt Gilles, die hard op weg is naar zijn terdoodveroordeling, die avond tevreden terug in zijn luxueuze
cel. Opnieuw heeft hij de kans om zijn ziel te redden.
Ook de rechters hebben hun doel bereikt. Dit proces, waar ze zó tegenop hebben gezien dat ze het drie
maanden hebben uitgesteld, loopt naar zijn einde. Gilles is voor hun opzet door de knieën gegaan. Zijn
beroep is verworpen, en omdat hij van nu af aan zeker niet opnieuw beroep zal aantekenen, loopt het proces
ook weinig kans later alsnog aangevochten te worden. De bekentenis is zeker nog niet compleet, maar veel
vollediger dan ze die dag hadden verwacht. Nu moeten ze zorgen dat Gilles ook de rest nog bekent.
Binnen elf dagen is hij dood.
Georges Bataille: De beslissende bekentenissen vonden plaats op 21 oktober, de datum waarop
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Achter het bekennen zit het brandend verlangen weer opgenomen te worden in de schoot die je
zolang verstoten had. (Ad Beukering)
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besloten was tot foltering over te gaan. Gilles smeekte de rechters om uitstel. Hij wilde nadenken,
maar beloofde op voorhand dat hij hen tevreden zou stellen. Hij kreeg gedaan dat hij niet gehoord
zou worden door de geestelijke rechters, maar door de president van het wereldlijk tribunaal - waarbij
zich aansloot de bisschop van Saint-Brieuc. Gilles bekende nu alles.
De zitting van de 22ste werd beslissend: Gilles stalde voor de geestelijke rechters, en nog een hoop
anderen, zijn schanddaden uitvoerig uit. Ook de afgesneden hoofden die hij en zijn medeplichtigen
onderzochten om te beslissen welke de mooiste was, die hij dan kuste. Het geschater bij het zien van
de grimassen van de stervenden.
Dit exhibitionistisch vertoon was ondenkbaar geweest, als de grand seigneur er geen tranen bij gestort
had. Of als de huilende crimineel geen grand seigneur was geweest. De bekentenissen verschijnen in
een soeverein, ongewoon licht: de crimineel heeft een grandeur, die maakt dat hij op het moment dat
hij is blootgesteld aan de gruwel, ook is blootgesteld aan de geschrokken sympathie, het medelijden
van degenen die hem zien huilen, die met hem huilen.
Wat aangrijpend is bij de dood van Gilles, is het medelijden. Het schijnt dat deze crimineel, deels
vanwege zijn wreedheid, deels vanwege zijn adel en het feit dat hij huilde, zijn gehoor tot medelijden
heeft bewogen.
Na het doodvonnis spraken de president en Gilles enkele ogenblikken met respect voor elkaar, van
man tot man. Gilles vroeg hem om te bemiddelen bij de bisschop om een processie toe te staan die
hem zou begeleiden naar de plaats van de terechtstelling, om te bidden tot God voor hem, en voor
zijn medeplichtigen die na hem zouden sterven.
Die genade werd verleend.
Hem was al een eerdere genade verleend: omdat hij zou worden opgehangen, en meteen aan de
vlammen overgeleverd “vóórdat zijn lichaam geopend was en vlam had gevat”, had hij gewild dat het
werd weggehaald bij de vlammenzee, en in een kist geplaatst en naar de kloosterkerk gebracht van de
Carmelieten in Nantes.
De processie vertrok vanaf de Tour Neuve, onder het ritme van gezang en gebeden, en kwam aan op
een weide aan de overzijde van de Loire, die uitkeek op de stad.
Hij had als een dolle gehouden van de kerkzangen, die een glans gaven aan zijn dood, en waarvan hij
nooit genoeg kreeg. “Vrouwen van hoge komaf” schijnen zo gauw het kon de dode uit de vlammen
getrokken te hebben, en naar de kerk gebracht voor de vreedzame plechtigheid van een dodenmis.
Michel Bataille: 14

Het einde

De 17de en de 19de oktober laten de rechters nieuwe getuigen verschijnen. Zij moeten de acte van
beschuldiging versterken, zodat het voor Gilles onmogelijk is om zijn woorden terug te trekken en hij wel een
volledige bekentenis moet afleggen.
Op donderdag 20 oktober wordt Gilles opnieuw opgeroepen. De rechters vragen hem of hij nieuwe
verklaringen af wil leggen. Gilles antwoordt ontkennend. De rechters besluiten een datum vast te stellen voor
de openbaarmaking van de nieuwe getuigenissen. Gilles is verbaasd: waarom niet nu, als hij ze toch al gegrond
heeft verklaard? En terwijl hij een moment eerder nog weigerde te getuigen toen men het hem vroeg, kondigt
hij nu aan, nu de rechters hem niets meer vragen, dat hij nieuwe bekentenissen af wil leggen.
“Waarop de genoemde Promotor verklaarde dat hij, gelet op de bekentenis van de genoemde Gilles,
beschuldigde, gelet ook op wat de getuigen naar voren hadden gebracht, gezegd en verklaard, waaruit
de bedoelingen van beschuldigde in deze zaak duidelijk waren gebleken, dringend verzocht, teneinde
de waarheid verder te onderzoeken en aan het licht te brengen, dat de foltering of de pijnbank
toegepast zou worden op genoemde Gilles, beschuldigde, door dezelfde heer bisschop van Nantes en
broeder Jean Blouyn, zijn rechters.
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Waarop de bisschop en vice-inquisiteur overleggen met experts en besluiten tot foltering.
Het moest daar wel op uitdraaien. Ten eerste wilden de rechters de laatste verdedigingslinie om Gilles heen
opruimen, en verder wilden zij dat het eindelijk afgelopen was met die voortdurende afwisseling van
pathetische bekentenissen en wilde ontkenningen. Daarom: folteren. Daarna zien we verder.
De nacht gaat voorbij. De volgende dag, vrijdag 21 oktober laten de rechters Gilles voorkomen om gefolterd
te worden. In het theater van het leven is dit dé scène, schokkend en fataal. Het decor is indrukwekkend. Men
bevindt zich in de kelders van het paleis, bij het schijnsel van toortsen, de folterinstrumenten bij de hand.
Gilles hoeft niet verontwaardigd te zijn: hoeveel mensen heeft hij zelf niet gefolterd? Hij hoeft ook niet te
protesteren: de rechters hebben er genoeg van om Gilles te blijven volgen in zijn doolhof van beweegredenen
en hebben al meer dan één bewijs geleverd van hun eigen middelmatigheid, maar deze morgen laten zij hun
onverbiddelijke kennis van de menselijke natuur zien. Als Gilles uit eigen beweging al wil bekennen vanuit de
impuls van zijn hart, uit spijt, dan zal hij nog eerder en nog meer bekennen als hij gefolterd wordt. En is dat
niet de enige manier om echt zeker te zijn?
Gilles is bang, zeker. Wie niet? Maar ook ongeduldig, want op het moment dat het initiatief tot de foltering
wordt genomen, is zij voor hem al achterhaald. Hoe meer hij voelt dat hij juist handelt door zijn besluit om
alles te bekennen, hoe meer hij zich bevrijden wil door het snel te doen. Het is zijn enige wens. Waarom nog
al die poespas?
Gilles, die merkt dat zijn rechters niet gemakkelijk af te brengen zijn van hun voornemen om te folteren,
vraagt, deels om aan de pijn te ontkomen, deels om aan de ontknoping van het laatste bedrijf van zijn proces
zijn eigen mise-en-scène op te leggen, of de uitvoering van de foltering uitgesteld kan worden tot de volgende
dag: in de tussentijd zal hij volledig bekennen en kan alles afgesloten worden.
De rechters overleggen: zij willen wel gebruik maken van deze inschikkelijkheid van Gilles, want zij kennen
inmiddels zijn geest van tegenspraak, waardoor het nog wel eens heel moeilijk zou kunnen zijn om hem te
doen spreken tegen zijn wil in onder de druk van de foltering, terwijl het nu spontaan zou kunnen. Maar zij
willen ook geen gezichtsverlies lijden, noch de dreiging wegnemen. Zij weigeren dus uitstel van vierentwintig
uur, maar stemmen toe in de ochtend. Binnen veertien uur moeten de verklaringen van Gilles afdoende zijn,
anders zal hij voelen.
Deze keer neemt het proces een wending. Wéér is Gilles erin geslaagd, na een korte aarzeling, zijn wet op te
leggen aan de situatie waarin hij verzeild is geraakt. Deze keer tot de ontknoping toe. De fase van de
dwarsdrijverij, de incidenten, de nerveuze spanning is voorbij. Kalmte doet zijn intrede. En wat ook
verwonderlijk is zowel van de kant van Gilles - die desondanks gek is - als van de kant van de bestuurders die desondanks nogal geborneerd zijn -: men gedraagt zich plotseling waardig en met grandeur.
Men vindt dat Gilles het recht heeft om de bekentenis in alle rust te doen, d.w.z. privé. Ook zullen het niet de
rechters in functie zijn die zijn bekentenissen zullen horen, maar een commissie ‘buiten het gerecht om’. Zij
bestaat uit Jean Prégent, bisschop van Saint-Brieuc, die het kerkelijk tribunaal vertegenwoordigt, en Pierre de
l’Hospital, president van Bretagne en hoofd van het wereldlijk hof. Beiden begeven zich naar de kamer van
Gilles. Het proces wordt opgeschort tot de commissarissen terugkomen om verslag te doen.
Wij hebben het proces-verbaal van deze ‘bekentenis buiten het gerecht om’ op vrijdag 21 oktober van de
hand van notaris Jean Petit. Men geloofde zijn oren niet. Alles passeerde de revue tot in de kleinste details:
misdaden, sodomie, folteringen, aanroeping van duivels. Gilles vertelde dat het allemaal begonnen was in
Champtocé, tegen de tijd dat zijn grootvader gestorven was, maar in welk jaar precies wist hij niet meer, ook
niet hoeveel slachtoffers hij gemaakt had. Niemand had hem tot de misdaden aangezet. Hij had uit eigen
impuls gehandeld, zonder reden, voor zijn plezier.
Dan komt er een enigszins theatrale dialoog die alle biografen heeft getroffen en die vaak is geciteerd.
President de l’Hospital herstelt zich en valt ondanks zichzelf terug in de sleur van de gewoonte, hult zich uit
beroepsdeformatie in pompeuze zinnen en stelt Gilles enigszins dwaze vragen, in elk geval niet in verhouding
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tot de ontstellende scène die zich zojuist ontrold had.
Dan antwoordt Gilles, “alsof hij verontwaardigd is zó te worden ondervraagd”:
- Helaas! Monseigneur, u kwelt uzelf en mij daarbij.
- Ik kwel mezelf helemaal niet, maar ik ben zeer verbaasd over wat u mij vertelt en ik kan er niet
tevreden mee zijn. Ik wil en verlang van u de volle waarheid te kennen, om de redenen die ik u al een
aantal keren heb gezegd. (Die redenen, waarnaar de president zo nieuwsgierig is, zullen wij niet
kennen, maar eerder had hij aan Gilles gevraagd “met welke motieven, bedoelingen, met welk doel”
hij de kinderen had gedood.)
- Echt, gaat Gilles verder, er was geen enkele andere reden, doel of intentie dan ik u heb gezegd; ik
heb u ergere dingen verteld dan deze, en genoeg om tienduizend mensen te doen sterven.
Georges Bataille: We weten dat hij aanvankelijk brutaal en vol minachting tegenover zijn rechters
stond. Het was geen berekening, geen handigheid: zonder overgang gaat hij over van belediging naar
ineenstorting. Maar in zijn brutaliteit is hij geen dwaas. Hij hervindt een grandeur die bij hem past in
de kalmte van zijn ineenstorting. De durf en moed waarmee hij de foltering en de dood tegemoet
treedt staat lijnrecht tegenover de panische angst die hij voor de duivel heeft. Van die durf en moed
had hij blijk gegeven in de gevechten. Maar als niet alleen de dood in het geding is, zoals in de oorlog,
maar ook misdaad en verzoening zoals hier, dan wordt het een tragedie, dan wordt de tragedie de
uitdrukking van het lot zelf. In deze zin bereikt de dialoog tussen de rechter en de crimineel, tussen
Pierre de l’Hospital en Gilles de Rais een zeldzaam hoge intensiteit. Er is grandeur in deze dialoog,
reden waarom de griffier overgaat in het Frans, hetgeen hij elke keer doet als de debatten, die vaak
gebukt gaan onder juridische pedanterie, onverwacht pathetisch worden.
Tijdens de ondervraging buiten het gerecht om, waartoe op het laatste moment is besloten vlak vóór
de pijnbank die was klaargezet, vraagt de hoge wereldlijke magistraat aan Gilles “met welke motieven,
met welke bedoeling, met welk doel” hij zijn slachtoffers om het leven bracht. Deze had juist
uitgelegd dat hij bij zijn misdaden steeds naar zijn verbeelding tewerk was gegaan, dat niemand hem
raad had gegeven, en dat hij steeds zijn eigen zin had gedaan, alles voor zijn plezier en vleselijke lust.
Nu is hij in de war en geeft als antwoord: “Helaas, monseigneur, u kwelt uzelf en mij ook.” Het weerwoord
van Pierre de l’Hospital staat ook in het Frans: “Nee, ik kwel mezelf helemaal niet”, zei hij, “maar ik verbaas
me over wat u zegt en ben er niet tevreden mee: ik zou van u de zuivere waarheid willen weten. - Echt, er was geen
andere reden, doel of intentie dan ik u al heb gezegd; ik heb u veel meer gezegd dan dit alleen, g e n o e g o m
tie n d u ize n d m e n s e n te d o e n s te rv e n .” (Georges Bataille, 23)
De vraag is simpel en gesteld door een man die geleid wordt door de rede. Maar Gilles is zich alleen
bewust van een tragische, monsterachtige waarheid, waarvan hij de blinde uitdrukking is. Die behoefte
om te doden, die hem in de greep had, zoals de galop een op hol geslagen paard... Het interesseerde
de schuldige niets wat de oorsprong van zijn misdaden was. Voor hem waren deze misdaden een deel
van hemzelf geweest, iets diep in hemzelf, iets anders kon hij zich niet voorstellen. Geen verklaring.
Er stond geen maat op het immense delirium, dat hij had geleefd, behalve de boete, die vóór hem lag.
De boete was het enige antwoord dat in de geest van Gilles te geven was op wat de rechter wilde
weten: “Genoeg om tienduizend mensen te doen sterven!” Dat is het antwoord van de schuldige! Het
is onlogisch, maar bevat wel het punt waar het leven van de crimineel naartoe beweegt; tot het einde
toe moet Gilles gedrenkt zijn in de misdaad; op het moment dat hem in de gevangenis de
mogelijkheid is ontzegd om te moorden, bindt nog slechts de bekentenis hem aan hetgeen hij heeft
gedaan, de bekentenis die zijn misdaden toont aan het publiek, dat zal worden aangetrokken door de
enormiteit ervan, en het spektakel van de terechtstelling. Tot zijn laatste adem zal hij in de misdaad en
in de vergeving leven, die hij stervend en in tranen van God zal afsmeken. “Genoeg om tienduizend
mensen te doen sterven!” Is dit immense trots of immense nederigheid?
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Het verhaal over het afscheid van Prelati is ook beroemd geworden. Om de getuigenis van Gilles te
onderbouwen was Prelati een moment in de kamer toegelaten, en men vroeg hem of Gilles, waar híj bij was,
de duivel had gezien en of hij een pact met hem had gesloten. Prelati had eerlijk en moedig geantwoord dat hij
de duivel inderdaad vaak had aangeroepen, maar dat Gilles bij zijn weten nooit een verschijning had gehad en
hem dus geen enkel pact had kunnen overhandigen. Het was precies wat Gilles ook had gezegd. Het was dus
de waarheid. Men wil Prelati dus wegsturen.
Maar Gilles is opgestaan, omhelst hem en “zegt hem... in tranen en met veel zuchten:
- Adieu, François, mijn vriend! Nooit zullen wij elkaar weerzien in deze wereld. Ik bid God dat hij u
veel geduld en kennis geeft en wees er zeker van, mits u maar veel geduld en hoop op God hebt
gesteld, dat wij elkaar zullen weerzien in de grote vreugde van het paradijs! Bidt God voor mij. Ik zal
hem bidden voor u.”
Je ziet dat Gilles, nu zijn excommunicatie is opgeheven, zijn zekerheid heeft hervonden, of het nu dement is
of bewonderenswaardig. Zijn geloof dat zijn zonden zijn vergeven en dat hij gered is, is iets dat alle perken te
buiten gaat. Je kunt het veroordelen. Maar je kunt niet uitmaken of het schandelijk of subliem is. Het is in elk
geval één van de grootste bewijzen aller tijden van de macht van het christendom over de ziel van de mensen!
Het is ook het bewijs dat de katholieke kerk deze treurige wereld een metafysische teugel, een bit heeft
aangelegd, dat door geen enkele trap van een op hol geslagen paard kan worden afgeschut. Zij past zich aan
elke omstandigheid aan, aan absoluut elke, want Gilles mag met zijn verklaring dan gek zijn, maar hij doet
deze uitspraak wel in aanwezigheid van een bisschop in functie, een ervaren man, en deze maakt geen enkel
bezwaar.
Georges Bataille: Gilles herhaalt zijn wroeging. Maar vergis je niet: hij is een monster dat huilt, en de
spijt die hij betuigt is de spijt van een monster. De meeste mensen zijn vertederd om de vroomheid
van zijn laatste dagen, maar ook de volgende paar woorden zijn gênant. Zij zijn gericht, aan het einde
van het verhoor tot zijn jonge, Florentijnse magiër, François Prelati. We zeggen het maar meteen:
deze Prelati was een gewiekste komediant, een geleerde deugniet, die zonder twijfel zijn meester
verleidde (het heeft er alle schijn van dat hij zelf homoseksueel was), maar hem ook oplichtte. Hij
maakte tot het laatst toe misbruik van Gilles’ naïviteit. Maar onder de ogen van de rechters, toen hij
opnieuw met Prelati werd geconfronteerd, zei Gilles hem, op het moment dat hij de zaal verliet, onder
tranen: “- Adieu! François, mijn vriend! Nooit zien wij elkaar terug in deze wereld. Ik bid God dat hij
u geduld geeft en kennis, stel uw hoop in God dat wij elkaar weerzien in de grote vreugde van het
paradijs: bid God voor mij en ik zal voor u bidden!”
Weinig mensen hebben sporen nagelaten die hen na vijf eeuwen nog zó deden spreken, zó deden
huilen! Zo’n tafereel bedenkt geen schrijver. Zij gebeurt: en wordt enkel vastgelegd. Maar verbaas u niet:
ze is dubbelzinnig. De tragiek van dit afscheid neemt haar bespottelijkheid niet weg. Het was een kind
dat hier sprak.
Wie kan ontkennen dat de jeugd monsterlijk is. Hoe vaak zouden kinderen, als zij de mogelijkheid
hadden, een Gilles de Rais zijn? Stel je voor: de macht die hij had was bijna grenzeloos.
De onnozelheid en kinderlijkheid van Gilles zijn vrijwel steeds aan de aandacht ontsnapt. Dit aspect
van hem gaan we nu ook zoeken in de rest van zijn leven.
De beide commissarissen trokken zich terug. Ze hebben Malestroit verslag gedaan, die de volgende morgen,
zaterdag 22 oktober iedereen ter plechtige en openbare zitting bijeenroept.
Het is volgens de regels dat Gilles - maar hij heeft er trouwens expliciet mee ingestemd - zijn bekentenis voor
het hof herhaalt, het hof dat immers geacht wordt haar niet te kennen, daar zij ‘buiten het gerecht om’ is
gedaan.
Er is nu een grote menigte in de stad. Het proces van Gilles is de gebeurtenis van het jaar. Alle mensen
drentelen in afwachting van de aanvang van de zitting tussen de goochelaars en soldaten van de hertog van
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Bretagne. Ze zijn van ver gekomen om het debat en zo mogelijk de executie bij te wonen, want aan de
terdoodveroordeling twijfelt niemand. Als het moment daar is, stormen ze de trap van het paleis op en
haasten zich vervolgens de zaal in waar alles gaat gebeuren. De meesten kunnen er niet meer in. Zij die wél
binnen kunnen herkennen Gilles eerst niet omdat ze nergens een grote Heer zien staan op de plek van de
beschuldigden. Gilles draagt nu inderdaad de grove kleren van de gewone man, van dik rood laken. Iedereen
weet al dat hij heeft bekend.
Nu bestaat deze menigte niet uit onverschilligen, of uit nieuwsgierigen, noch uit mensen die bij het proces
hebben getuigd. Het gaat hier om slachtoffers van de maarschalk, slachtoffers zoals men niet erger kan zijn in
deze trieste wereld, omdat zij hun kleine kinderen hebben verloren. Toch mort deze menigte niet. Zij wacht.
Zij wacht tot Gilles met zijn getuigenis begint.
Wel, hij herhaalt zijn bekentenis niet alleen, maar hij “versterkt en verergert haar.” Het wordt een
verpletterende litanie. Het gaat te ver om elk detail weer te geven, de afschuwelijkheid ervan gaat op den duur
vervelen. Maar het is allemaal gezegd, juist voor deze mensen. Deze mensen, die deze eindeloze opsomming van
misdrijven die hen zijn aangedaan, hebben aanhoord, bleven zwijgen en gaven geen kik. Het is een wonder.
Geen kreet, geen gemompel, geen beweging. Deze stilte hield iedereen gevangen in een soort vreemde
intimiteit.
Gilles heeft het in de gaten en richt zich tot het publiek, zijn ware gespreksgenoot in dit debat, meer dan tot
de rechters. Hij geeft de vaders de raad om strenger te zijn voor hun kinderen, opdat het karakter van hun
kinderen niet bederft, zoals het zijne bedorven is.
Terwijl hij bezig is met zijn belijdenis, maakt bisschop Malestroit een mooi gebaar. Hij beseft dat wat hij te
horen krijgt onverdraaglijk is en het schiet hem te binnen dat er achter zijn rug een kruisbeeld aan de muur
hangt en hij voelt zich beschaamd om Christus deze smartelijke auditie aan te doen. Hij staat dus op, trekt zijn
mantel uit en hangt het over het gezicht van het Christusbeeld, dat al genoeg geleden heeft om dit er nog bij
te hebben.
En de menigte geeft geen uiting aan zijn woede of haat, maar is op de knieën gevallen en bidt, helemaal van
slag, zonder te weten of het voor Gilles of voor zichzelf bidt, in werkelijkheid biddend voor het heil van de
arme zielen van de mensen in het algemeen.
Deze eindeloze en aangrijpende seance komt ten einde. Men gaat uit elkaar. Het vonnis wordt vastgesteld tot
over drie dagen, op dinsdag 25 oktober.
Die dag worden volgens het ritueel de beide arresten gewezen. De eerste betreft de ketterij, de tweede de
tegennatuurlijke handelingen met de kinderen. Beide concluderen dat Gilles schuldig is.
En Gilles wordt opnieuw geëxcommuniceerd. De formule is fraai:
“Wij, Jean, bisschop van Nantes,.... zittend ter tribunaal en het oog hebbend op God alleen... gelet op
de spontane bekentenis die je hebt afgelegd ten overstaan van ons, gelet ook op de andere punten, die
wij in ogenschouw hebben genomen op dit onderdeel, dat ons tot in onze ziel heeft geschokt ...”
En Gilles wordt opnieuw geëxcommuniceerd. En verder:
“Besluiten wij dat jij de straffen van het andere hof hebt verdiend om je te straffen en je te corrigeren
voor je eigen heil...”
Hetgeen in gewone taal wil zeggen dat het kerkelijke tribunaal, om het aardig te zeggen, niet tussenbeide wil
komen in deze aardse aangelegenheid, en onaardig, zijn handen liever niet vuil maakt, en hem uitlevert aan de
wereldlijke arm om de doodstraf uit te spreken en uit te voeren.
Gilles knielt en vraagt nog een keer om het opheffen van de nieuwe excommunicatie en men stemt erin toe.
En broeder Jean Jouvenel, van de orde van de karmelieten van Saint-Malô, zal hem bijstaan tot zijn dood en
hem na zijn biecht het laatste sacrament toedienen.
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Daarop neemt men hem direct mee naar het gebouw waar de burgerlijke autoriteit gevestigd is, de Bouffay te
Nantes. In de menigte - ook hier haast het publiek zich naartoe - vindt Gilles Henriet en Poitou terug, de
enigen die volledig schuldig zijn bevonden behalve Gilles zelf (want het proces van zijn makkers heeft parallel
plaatsgevonden.)
Nogmaals moet Gilles zijn bekentenis herhalen en de juridische machine ronkt een beetje zonder dat men
begrijpt waar zij heen wil, en dan slaat de bliksem in:
“...Mijnheer de President en commissaris van de hertog heeft geoordeeld en verklaard dat de
genoemde Gilles de Rais moet worden opgehangen en verbrand. Daarna zei en verklaarde hij aan
genoemde Gilles, opdat hij God om genade zou smeken en zich zou voorbereiden om in staat van
genade te sterven, met veel spijt de genoemde misdaden te hebben begaan, dat het genoemde vonnis
de volgende morgen ten uitvoer zou worden gebracht om elf uur. Daarop bedankte de genoemde sire
God en Mijnheer de President hem het uur van zijn dood te hebben bekend gemaakt. Vervolgens
richtte hij het volgende verzoek tot mijn genoemde heer de President: daar hij en de genoemde
Henriet en Poitou, zijn dienaren, samen de afschuwelijke en enorme misdaden hadden begaan,
waarvoor zij ter dood veroordeeld waren, of het mijn genoemde heer de President mocht behagen dat
hij en zijn dienaren op hetzelfde uur en op dezelfde dag de voltrekking van het vonnis zouden mogen
ondergaan, opdat hij, die de voornaamste oorzaak was van de wandaden van de genoemde dienaren,
hen kon troosten, en hen kon spreken over hun zieleheil in het uur van hun executie en hen door zijn
voorbeeld kon aansporen om goed te sterven; hij vreesde, zei hij, dat als het anders zou gaan en de
genoemde dienaren hem niet voor hun ogen zagen sterven, zij in wanhoop zouden kunnen vervallen
en zich zouden kunnen inbeelden dat zíj zouden sterven, maar dat hij, die de oorzaak was van hun
wandaden, niet gestraft zou worden: hij hoopte daarentegen met de genade van Onze-Heer dat hij, die
hen de wandaden had laten begaan, waarvoor zij stierven, nu ook de oorzaak zou zijn van hun
zieleheil.
“Mijn genoemde heer President willigde het verzoek in en, rekening houdend met zijn diepe berouw,
schonk hij de genoemde Gilles ook nog deze gunst: wanneer de genoemde executie voltrokken zou
zijn op de bovengenoemde wijze, stond hij toe dat zijn lichaam, dat tevoren was geopend en in vlam
gezet door het vuur, in een kist zou worden gelegd en begraven in deze stad Nantes, en in de kerk die
Gilles mocht uitzoeken. Waarvoor deze mijn genoemde heer de President bedankte. Daarna vroeg hij
hem of zijn genoemde lichaam begraven mocht worden in de kerk van het klooster van Nôtre-Dame
van de karmelieten in Nantes. Mijn genoemde heer President toonde zich tevreden met deze
oplossing. En daarnaast vroeg de genoemde Gilles aan mijn genoemde heer President om de bisschop
van Nantes en de mensen van zijn kerk te willen verzoeken om een algemene processie te willen
houden om God te vragen dat hij en zijn genoemde dienaren goede hoop zouden houden op hun
zieleheil; hetgeen precies zo te gebeuren goed werd gevonden door mijn genoemde heer President.
Aldus getekend: de Toucheronde.”
Alles loopt nu naar zijn einde. Het drama heeft zijn noodzakelijke fases doorlopen, om te komen tot de
essentiële peripetie, de apotheose en onvermijdelijk slot: de dood van Gilles. Dat is wat iedereen verwacht,
om dat bij te kunnen wonen heeft het volk zich in stilte verzameld. Want als alles in deze wereld niet enkel
theater is, dan is het allemaal óók theater en moet elk lot vervuld worden en zijn “ontknoping” krijgen op het
moment waarop zijn binnenste knoop wordt losgemaakt, of preciezer: wordt doorgehakt als de Gordiaanse
knoop.
Gilles moet zich nu overgeven aan het theater van zijn dood. Het is zijn missie. Hij weet het en de menigte
weet het. Hij is matador en stier tegelijk. Zij sterven simultaan in hem.
Het publiek is stil geweest, niet uit medelijden, maar uit diep begrip. En nu, nu het eist dat ook deze laatste
proef doorstaan wordt, er wordt niet teruggekrabbeld, speelt ook zij het spel ten einde. Deze menigte, de
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bevolking van de stad Nantes, d.w.z. de mensheid, d.w.z. wijzelf, weet dat zij ‘in de ban’ is en dat zij in haar
rol blijft.
De ontketende handeling van het theater breekt door de muren van de kleine verstopte persoonlijkheid van
bisschop Malestroit en hij accepteert en schrijft zonder aarzelen de officiële processie voor, waarom Gilles
gevraagd had. Hij neemt daarmee een zware verantwoordelijkheid, want hij is de baas van alle gelovigen, dus
in de 15de eeuw, van iedereen.
Beukering: En dit was niet het enige weerzinwekkende. Gilles had aan de ouders van de kinderen, die
hij vermoord had, zijn spijt en medeleven moeten betuigen, en verder niets. Maar Gilles, die nooit tot
medeleven in staat is geweest, is puur egocentrisch met zichzelf bezig, en met zijn ziel, waarvan hij
vreest dat die gaat branden in de hel. Dat moet voorkomen worden, en het volk moet voor hem
bidden om dat doel te helpen bereiken. Dat volk waarvan hij zich nooit iets had aangetrokken. Dat
het volk verdriet heeft, houdt hem helemaal niet bezig. En dat houdt ook de bisschop, en de
geestelijken niet bezig. De bisschop is bezig met zijn macht over Gilles, die hij van zijn voetstuk
stootte door het uitspreken van de excommunicatie. De bisschop heeft het volk korte tijd nodig gehad
om de misdaden van Gilles te kunnen bewijzen. Nu is de bisschop weer net zomin geïnteresseerd in
het volk als weleer. Adel en geestelijkheid zijn in een machtsstrijd gewikkeld, de geestelijkheid haalt
een daverende overwinning, en het volk blijft alleen achter met zijn verdriet, erger: het legt er zich bij
neer dat zijn verdriet er niet toe doet. Dat het zieleheil van een man die gaat sterven het
allerbelangrijkste in de wereld is.
Wat een walgelijke lafheid en egoïsme van Gilles. Wat een weerzinwekkende machtswellust van
Malestroit. Wat een wanbeschaving, daar in die 15de eeuw. We snakken naar een lichtpuntje. Naar een
omslag. Want als er iéts niet had moeten gebeuren, dan was het de onderwerping van Gilles aan het
kerkelijk gezag, zodat alles bij het oude blijft, en niemand, hij ook niet, iets geleerd heeft.
Het volk was zo opgewonden dat het niet kon slapen. Het bad voor Gilles.
Hoe Gilles de laatste nacht doorbracht? Michel Bataille denkt dat hij sliep. Heel eenvoudig. De avond ervóór
had hij gebiecht. Hij voelde zich ongetwijfeld vredig, uiteindelijk, en misschien wel voor het eerst. Hij had zijn
levensavontuur ten einde gelopen. Er viel niets meer te doen. Ja, hij sliep kalm en zonder te dromen. Hij
hoefde alleen nog maar waardig te sterven. Dat was zaak voor de dag van morgen.
Voor de rest had de bevolking van de stad het verloop van de handeling overgenomen. Het bad terwijl hij
sliep. Hij hoefde zich maar te laten drijven in stilte, als een boot.
Woensdag 26 oktober 1440.
Precies om negen uur gingen de beide monumentale vleugeldeuren van de kathedraal wijd open. Bisschop
Malestroit kwam als eerste naar buiten, de gouden mijter op het hoofd, de gouden kromstaf in de vuist, witte
handschoenen, de zware bisschoppelijke ring om de wijsvinger. De kanunniken van het kapittel volgden hem,
vervolgens alle priesters. Daarachter liep de hertog van Bretagne, die zich niet aan de ceremonie kon
onttrekken, gevolgd door alle burgerlijke en militaire hoogwaardigheidsbekleders, en uiteindelijk, zijn
hofhouding. In het gevolg daarvan het volk, dat in aantal groeide bij elk kruispunt. Bij elke kerk die men
passeerde gingen de deuren open en sloot een nieuwe menigte zingende gelovigen zich aan bij de immense
stoet. Helemaal achteraan liepen de drie veroordeelden, omringd door soldaten.
Eindelijk waaierde de menigte uit in de weilanden van het eiland Biesse, aan de overzijde van de bruggen over
de Loire tegenover Nantes, waar de terechtstelling plaats zou vinden. Monniken klommen de eerste trappen
op van de schavotten om in het zicht van de menigte te blijven en met grote armgebaren de gezangen te
kunnen dirigeren.
De gardesoldaten brachten de schuldigen tot aan de voet van de galgen. Gilles sprak kalm met Henriet en
Poitou. Zijn woorden zijn opgetekend in het proces-verbaal. Gilles spoorde hen aan om rustig te blijven in
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deze laatste momenten, opdat God zich geheel en al over hen zou ontfermen. En verstandig te zijn, want hoe
groot hun misdaden ook waren, zij betekenden niets voor hem, als zij maar weer goed werden gemaakt door
hun diepe spijt. De vergiffenis van God voltrok zich razendsnel, nog vóórdat erom was gevraagd. Ze hoefden
zich alleen maar de goedheid van God voor de geest te halen, die hij getoond had aan hen alle drie: hij had de
bliksem op hen kunnen laten neerkomen op het moment van hun misdaden, en hen bloot kunnen stellen aan
de verdoemenis, en hij had het niet gedaan. Hij had hen ook nog langer kunnen laten leven, zoals de meeste
andere mensen, en hen bloot kunnen stellen aan het gevaar dat ze terug zouden vallen in weer nieuwe
zonden. Ook dat had hij niet gedaan. Hij had hen ertoe gebracht dat ze spijt kregen, en precies op dat
moment stemde hij erin toe om door executie een einde te maken aan hun leven, en stond hij hen toe op die
manier de hemel te winnen, omdat zij stierven in staat van genade. Het ging erom nog even moedig te blijven,
nog één moment het geloof te bewaren. Het ging erom weg te zinken zonder te falen in de liefde. En Gilles
huilde en smeekte Henriet en Poitou om vertrouwen in hem te stellen, hem te geloven, en te volharden in hun
overgave aan God’s wil, vanaf hun jeugd tot het einde toe. Hij verzekerde hen kalm dat hij in dit geval de
verplichting op zich nam om elkaar samen, in één moment, nadat zij de drempel waren overgegaan, terug te
vinden in het paradijs.
Henriet en Poitou waren ontroerd en bedankten hun meester. Ja, zij waren totaal ontredderd geweest tijdens
de lange reis van de gevangenis tot aan het veld van Biesse, maar de machtige en ernstige stem van
maarschalk de Rais, hun heer en meester, had hen weer tot leven gewekt. De oorlogsman van weleer had hen
door het overwicht dat hij op hen had in de misdaad meegesleept. Deze morgen, deze laatste morgen nam hij
hen opnieuw bij de hand, om hen te redden, zonder twijfel. Weer gaf hij hen het voorbeeld, doordat hij had
gevraagd om als eerste geëxecuteerd te worden, om voor hen de weg te effenen.
Hij beklom het verhoog dat naar de brandstapel leidde en richtte zich vandaar tot de menigte. Hij zei dat hij
de broer was van hen allen, omdat hij een christen was, en hij vroeg in het bijzonder hen, wiens kind hij had gedood, om
hem te vergeven en dat niet alleen: maar ook om voor zijn heil te bidden “om de liefde en het lijden van Onze Heer.”
Deze woorden, die stuitend zijn voor het gezond verstand, schenen op die plek van een perfecte
welvoeglijkheid en op het voorbeeld van de priesters viel de ganse menigte spontaan op de knieën en begon
te bidden.
Gilles sprak zijn laatste gebeden, waarin hij Monseigneur de heilige Jacobus, “voor wie hij altijd een
bijzondere devotie had onderhouden,” en de heilige Michaël, soldaat van de hemel en beschermheilige van de
soldaten op aarde, vroeg om te bemiddelen voor hem bij God. “Hij vroeg ook nog of het aan Monseigneur de
heilige Michaël zou behagen om op het moment dat zijn ziel van zijn lichaam zou worden gescheiden haar te
ontvangen en aan God voor te stellen.”
Vervolgens gaf hij kalm het teken dat men hem nu ter dood kon brengen. De beul legde de lus van het
henneptouw met de schuifknoop om de hals. Een helper stak de takkenbossen van de brandstapel aan met
een toorts.
Ik denk, zegt Michel Bataille, dat Gilles op dit moment moest glimlachen, dat hij voor de eerste keer gelukkig
was. Alles was volbracht. Voor het eerst was hij niet meer alleen. Het was het eerste geluk in zijn leven. Aan
het eind van de gevechten, aan het eind van de misdaden, aan het eind van de spijt had hij vrede gevonden.
Hij hoefde niet meer te vechten, hij hoefde zichzelf niet meer te bewijzen dat hij bestond door te laten zien
“dat hij de slechtste mens van de wereld was”. Hij was er, eindelijk, en dat was alles. Hij was. Onder zijn
voeten voelde hij de takken van de brandstapel, voelde hij de gebeden van de mensen, die hem droegen. Het
hout vatte vlam.
In deze man, die in z’n eentje de oorlog was geweest, moet een laatste gevecht hebben plaatsgehad, tussen de
ondraaglijke pijn die omhoog kwam vanaf zijn voeten, zijn benen, die al in brand stonden63 en de vreugde,
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Michel Bataille schrijft in de kantlijn dat de ophanging vooraf ging aan het vuur. Dat eerst de
verstikking leidde tot de dood, en dat vervolgens het vuur - de gestrafte werd over het algemeen boven de
brandstapel gehangen - het lijk verbrandde.

pag. 112
waarin een moment eerder zijn hart nog baadde, en die haar schild ophield tegen het zwaard van de pijn.
Gevangen in de confrontatie tussen deze twee krachten, het lijden en de vrede, moest Gilles, net zoals in de
oorlogen van vroeger op klaarlichte dag, met Jeanne de Lotharingse, het ondoordringbaar masker vinden dat
hoort bij zulke uitzonderlijke omstandigheden. De beul hief zijn hand en gaf het teken dat er opgehangen kon
worden. En de menigte zag hoe het rokende lichaam van messire de Rais ten hemel steeg, boven het
struikgewas van de vlammenzee. De katrol piepte en zweeg, en men hoorde alleen nog het knisperen van de
vlammen.
“Voordat het vuur zijn lichaam en ingewanden had geopend”, werd het overschot van de dode Gilles de Rais
weggehaald uit het vuur en in een kist gelegd door vrouwen en gedragen naar de kerk van de Karmelieten in
Nantes, waar zij ter aarde werd besteld.
Henriet en Poitou werden ook opgehangen en verbrand “zodanig dat zij tot as werden herleid”. Zij hebben
niet meer pijn gehad dan Gilles: alle drie waren zij dood vanaf het moment van ophanging. Van Henriet en
Poitou verdween elk spoor. Gilles daarentegen ontving bij zijn grafsteen gedurende meer dan drie eeuwen het
bezoek van talrijke pelgrims.
Tijdens de Grote Revolutie werden de kerken van Nantes ontheiligd en werden de resten van maarschalk de
Rais samen met die van de anderen in de Loire gegooid.
Deze scène van de drie galgen doet sterk denken aan Golgotha, maar dat is niet de schuld van Gilles.
Gilles had geen nageslacht. Zijn dochter Marie de Rais trouwde enige tijd later, maar kreeg geen kinderen.
Bricqueville, erkend crimineel, kreeg van Charles VII ontslag van rechtsvervolging.
Eustache Blanchet heeft waarschijnlijk de koop van Judas gesloten met Malestroit en de hertog. Hij werd
voor de schijn in de kerker opgesloten, maar vervolgens gespaard.
Prelati heeft mogelijk zijn leven gered door zich voor te stellen als een geducht magiër. Zo hoopte hij een
nieuwe mecenas te vinden. Dat gebeurde. Men ‘vergat’ hem in zijn cel, tot René d’Anjou hem eruit haalde en
hem aanstelde tot zijn persoonlijke alchemist.
De kastelen van Gilles de Rais werden geleidelijk ontmanteld, sommigen veel later op bevel van Richelieu,
toen hij de provincies in zijn greep kreeg.
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IV

Wat Claus deed met de historische feiten, zoals vermeld in de notulen van het kerkelijk proces
(Beukering)

Het toneelstuk Gilles! (1988) van Hugo Claus, een jaar later gevolgd door een iets ingekorte versie Gilles en de
Nacht voegt zich vrij nauwkeurig bij de historische gebeurtenissen. Wel brengt Claus het aantal zittingsdagen
terug van 8 naar 5, doordat hij 19 en 28 september (scène I), 8 en 13 oktober (scène II) en 15 en 20 oktober
(scène IV) samenvoegt. De nachtelijke scène III, waarin Gilles eenzaam aan zijn doodsangst is overgeleverd
en een metamorfose ondergaat, is door Claus toegevoegd. De bekentenis ‘buiten het gerecht om’, die Gilles
doet op 21 oktober wordt bij Claus scène V64, de volledige bekentenis op 22 oktober wordt bij Claus scène
VI. De laatste zittingsdag, waarop het vonnis wordt uitgesproken, 25 oktober, is bij Claus scène VII.
In de versie Gilles en de Nacht worden scène V en VI ingekort tot één scène V.
De inkortingen ten opzichte van de oorspronkelijke versie van Gilles! zijn verbeteringen.
Het weglaten van de oorspronkelijke regieaanwijzingen is een nodeloze verarming.
Claus heeft in zijn monoloog ten opzichte van de historische feiten niet alleen een volledige nieuwe
nachtelijke scène toegevoegd, maar het standpunt van de rechters (de griffiers) veranderd in het standpunt
van Gilles. We kruipen in de huid van Gilles.
Om dit te doen introduceert Claus het procédé van: de gedachtenstemmen, ofwel monologues interieurs.
Aan het slot van de eerste scène raakt Gilles voor het eerst in gedachten. En eigenlijk is deze zin meteen fout.
Gilles is geen man die in gedachten raakt, het is geen mijmeraar, hij heeft niets van een filosoof.
Als Gilles in gedachten raakt, dan spreekt hij. Tegen Barron. Tegen Jeanne. Tegen zichzelf. En in zijn
herinnering tegen zijn grootvader Jean de Craon.
Claus houdt van verrassingen en de eerste keer dat Gilles zijn binnenwereld openbaart roept hij - in de cirkel
van licht - een kring van duivels op, in de hoop dat de meester zelf, Barron, zich laat verleiden om te
verschijnen. (Barron is een geest en een geest laat zich niet weerhouden door muren. Op de illustratie op de
titelpagina is bovendien te zien dat het raam openstaat.)
Terwijl de - beperkte - akte van beschuldiging wordt voorgelezen, heeft Gilles de tijd om - verborgen voor de
bisschop en de inquisiteur, maar openlijk voor het publiek - de duivel aan te roepen, meteen de grootste
zonde die een mens tegenover de Kerk kan begaan.
En het wordt nog erger wanneer blijkt dat de aard van de band met Barron een erotische is. Gilles heeft
namelijk een heel concreet, ideaal beeld van hem.
De Middeleeuwer leeft in grote gemeenzaamheid met duivel en heilige. Zijn geloof is half magischprimitief, half religieus. Niemand heeft het verschil tussen beide begrippen beter verhelderd dan Sir
James Frazer in The Golden Bough (1922). De magische belevingswereld is die van de 'primitieve
volkeren' over de hele wereld. Honderdduizenden jaren was het de manier waarop de mens de hem
omringende natuur zag: bezield met krachten die hem te boven gingen, en die hij zich niet anders dan
antropomorfisch kon voorstellen. Deze magische beleving raakt langzaam aan het wankelen door de
opkomst van de religieuze, die als kerngedachte komt met de idee van een onsterfelijke geest, die zich
los kan maken van het lichaam en die niet alleen meer voor de goden maar ook voor de mensen geldt.
De magische wereld is animistisch, horizontaal, op de voortplanting gericht, de religieuze wereld is
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Maar de dialoog die buiten het gerecht om plaatsvond tussen Gilles en Pierre de l’Hospital op 21
oktober is bij Claus in scène IV (pag. 60) terechtgekomen.
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spiritueel, verticaal en op de onsterfelijkheid van de geest gericht.
Als het schrift ontdekt wordt, in Mesopotamië, en de tot dan mondeling overgeleverde verhalen
samenklonteren tot één verhaal: Gilgamesj, rond 2700, is de kentering in volle gang. De koningszoon
Gilgamesj wordt in dat gelijknamige verhaal 'voor tweederde god, voor éénderde deel mens' genoemd.
Het herinnert natuurlijk meteen aan Christus: half god, half mens. Het verschil is dat Gilgamesj aan
het eind van zijn lange en uitputtende, wijs makende wereldreis nog definitief tot de slotsom komt dat
de onsterfelijkheid slechts voor de goden, niet voor de mens is weggelegd.
Met Christus komt de 'verlossing'. De blijde boodschap.
Frazer ziet met de Verlichting een derde belevingswereld ontstaan: de wetenschappelijke, die de vorige
werelden gaandeweg vervangt.
De drie belevingswerelden eindigen en beginnen niet abrupt, het zijn drie lagen die over elkaar heen
liggen. De magische is sterk op zijn retour, maar is in de Europese Middeleeuwen met name op het
platteland nog overal vitaal aanwezig en wordt door de inmiddels goed georganiseerde katholieke
hiërarchie tot bijgeloof en zonde bestempeld en fel bestreden. Maar door de Verlichting en met name
door de evolutieleer van Darwin wordt op zijn beurt de religieuze belevingswereld aan het wankelen
gebracht.
Voor ons doel is het belangrijk te wijzen op een zeer kenmerkend verschil tussen de magische en
religieuze rituelen en eredienst. Magie, zo concludeert Frazer door analyse, werkt door nabootsing en
door aanraking. Hij geeft honderden voorbeelden. Wij noemen er van elk één:
- de tovenaar of magiër giet boven zijn hoofd een emmer water leeg ten teken aan de Regengod dat
hij regen moet geven: nabootsing;
- de jonge krijger die een leeuw doodde, bekleedt zich met de huid van het dier om zich te verzekeren
van zijn kracht: aanraking.
Beide vormen van ritueel gaan gepaard met woorden, die formules zijn, of bezweringen. Zij leven nog
lang voort in de vorm van de christelijke 'schietgebedjes', die op magische wijze gevaar afwenden, of
de hulp inroepen van een beschermheilige.
De katholieke eredienst bewaart de magische karakteristiek zelfs nog in de hoogtepunten ervan: de
consecratie en de communie. Door de eeuwig herhaalde formule van de consecratie worden brood en
wijn omgezet in het lichaam en bloed van Christus, en door het eten en drinken daarvan wordt de
gelovige zelf het goddelijke deelachtig.
Het protestantisme is een modernere vorm van christelijk geloof, het verlaat deze magie en maakt nog
slechts gebruik van het Woord en de Bijbel.
In de magie komt het dus aan op herhaalde, rituele gebaren en herhaalde woorden ofwel formules. De
gebaren en formules hebben op zichzelf de kracht iets te bewerkstelligen, ja zelfs af te dwingen. De
priester offert en smeekt, de magiër eist, dwingt.
In de Middeleeuwen is de religie, de kerk, bezig af te rekenen met de magische praktijken, die tot
bijgeloof en afgodendienst worden bestempeld, met excommunicatie, ophanging en hellestraf als
sanctie tegen wie zich toch eraan bezondigt.
Nu, op 19 september 1440, is Gilles gevangen en staat hij in de Tour Neuve te Nantes alleen voor zijn
rechters en verkeert hij in de hoogste nood. Voor Claus is dan in zijn monoloog het moment gekomen
waarop Gilles zich rechtstreeks, zonder bemiddeling, richt tot Barron. Hij opent met een formule: Xerion,
Ariem, Moroes, Mizxaoul... Volgens de boeken moét de duivel daarmee gelokt worden. Dat gebeurt natuurlijk
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niet. Maar wat er wel gebeurt is dat wij, toeschouwers, kijken in de voor iedereen verborgen ziel van Gilles.
Hij heeft een extatische ervaring gehad op zijn twaalfde, een homo-erotische, zeer verboden, die hij aan
niemand anders kan en aan niemand minder dan aan Barron wil toeschrijven. Sindsdien is het leven voor hem
een woestijn. Maar tot op het laatst blijft hij trouw aan Barron en blijft hij geloven dat Barron zal wederkeren
en opnieuw verschijnen als de bliksem en hem redden in de nood.
Er gebeurt niets. Het smeken helpt niet. Nooit had hij hulp harder nodig. Even kolkt de woede van de magiër
in hem op. En die van het kind dat zijn zin niet krijgt en dat van jongs af ook van zijn grootvader had geleerd
dat als het niet goedschiks kan, dan kwaadschiks:
"Barron, waar is mijn goed? Je hebt het beloofd, ik heb geofferd, ik heb aan jou geofferd, zwarte
minnaar."
Zijn uitval is kort, het is een opwelling die hij snel weer intoomt, uit angst Barron op zijn beurt kwaad te
maken en een argument te bezorgen om weer niet te verschijnen. Zo maakt de dwingeland snel weer plaats
voor de afhankelijke smekeling.
Of om het wat hoogdravend en abstract te zeggen: de magiër maakt snel weer plaats voor de priester.
Mentaal bevindt Gilles zich tussen twee werelden, de magisch-primitieve en de religieus-christelijke.
De toeschouwer van Claus' Gilles! heeft aan het slot van de eerste scène weet van wat de rechtbank zo graag
wil weten, dat Gilles de duivel aanroept. Als dat bekend wordt is Gilles verloren. De zwaarste straf hangt hem
boven het hoofd.
Met de slotzin: "Ja zeker, heren, noteer het in uw schrift, Gilles de Rais zegt dat hij erkent... dat jullie zijn
gerechtigd", loopt de naïeve Gilles in de val. Hij, die nog bezit had dat buiten de jurisdictie van de bisschop
van Nantes viel, erkent hier zijn rechters als bevoegd, omdat de beschuldigingen op deze eerste zittingsdag
tamelijk licht zijn uitgevallen. Gilles denkt dat hij er, zoals steeds weer, met een geldboete vanaf komt. Op de
tweede zittingsdag, 13 oktober, komt hij erachter dat hij zich hopeloos heeft vergist. Hij heeft zijn
tegenstanders onderschat.
Maar Claus laat in een volgende gedachtestem nóg een indringende jeugdervaring plaatsvinden, waarin de
kiem wordt gelegd voor Gilles' latere neigingen. Het moet ook rond zijn twaalfde zijn gebeurd, want hij richt
zich tot zijn grootvader, die dan zijn voogd is. Gilles is in gewetensangst, omdat hij een moord heeft gepleegd:
'Grootvader, ik heb een zonde gedaan, een doodzonde...'
'Ach, wie niet? Wie zonder zonde is...'
'Grootvader, ik wil biechten, want mijn ziel zal branden'
'Jongetje, ga met de bikkels spelen'
'Maar ik heb Robin van de houthakker in zijn hals gestoken met een riek'
'En toen, en toen?' De oude man loeide van het lachen.
'Ik heb hem onder de mesthoop begraven.'
'Goed zo, stro erover, stront erover, mest voor het land'
We kunnen ons het volgende indenken: Gilles had wel een broertje, René, maar die was drie jaar jonger, dus
zocht hij vertier bij een vriendje uit de buurt, Robin, de zoon van een houthakker. Ze kregen ruzie en Gilles,
opvliegend, gifkikker, grijpt de riek en steekt de jongen in de hals. Na de daad volgt de ontzetting, de angst
voor de ontdekking, en hij moffelt het lijk van Robin onder de mesthoop. Grootvader leert hem dat hij zich
niet druk hoeft te maken over het leven van een gewone houthakkerszoon.
Maar waarover kregen zij eigenlijk ruzie? Wat was er zó erg dat Gilles in zijn drift naar de riek greep?
Hoe komt het dat het samenzijn van de jongens zo abnormaal uit de hand liep?
In scène IV wordt het duidelijk, wanneer Claus een gedachtestem toevoegt, waarin hij Gilles terug laat komen
op het voorval met Robin:
'Grootvader, ik heb gezondigd'
(stem van grootvader)
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O ja, jongetje? Heb je aan je worteltje getrokken?
Én aan dat van Robin?'
'En daarna heb ik hem onder de mesthoop begraven.'
'Altijd alles goed achter je opruimen, Gilles. (63, 64)
Het is dus de seksuele nieuwsgierigheid van de puber Gilles geweest die uitliep op een ruzie tussen beide
jongens. Waarschijnlijk wilde Robin afhaken. Gilles, die in alles altijd zijn zin kreeg, kreeg deze keer zijn zin
niet en grijpt in zijn gifbui de riek, met dodelijk gevolg.
In deze passage met Robin zien we hoe het patroon van de latere kindermoorden compleet gegeven is. Gilles
heeft deze traumatische gebeurtenis nooit verwerkt. Berents maakt het zeer aannemelijk dat de latere pederast
en narcist steeds weer terug lijkt te willen keren naar deze periode in zijn leven.
De kerkvader Hiëronymus.
Guy de Laval, de vader van Gilles de Rais, had twee priesters aangesteld om de jongen kennis bij te brengen.
Grote invloed kan dat niet op hem hebben gehad, althans we zien Gilles bepaald niet volwassen worden als
een belezen man of intellectueel. Maar er waren een paar boeken in zijn omgeving en dat daar het werk van
de kerkvader Hiëronymus bij was, is geen vergezochte veronderstelling. Er is een moment dat Gilles aan het
lezen is, opnieuw in de nabijheid van de grootvader, dus in zijn puberteit. Weer is hij totaal in de war:
'Grootvader, de kerkvaders zeggen dat de vrouw de poort van Satan is, de weg van de
ongerechtigheid, de angel van de schorpioen.'
(Met de stem van zijn grootvader:) 'Wie zegt dat, jongetje?'
'De Heilige Hiëronymus.'
'Nog een van de orde van de holkevers65. Doe wat ik je zeg, doe je
plicht, jongetje.'
Met dit laatste zinnetje bedoelt Jean de Craon: de plicht om te trouwen met
de vrouw die ik je aanwijs.
Hiëronymus was, met Augustinus, één van de grote kerkvaders uit
de 4de eeuw. Hij vertaalde het Oude Testament uit het Hebreeuws
in het Latijn, een bijbeluitgave die bekend stond onder de naam
Vulgaat. Hij was een groot voorstander van een ascetische
levenswijze. Hij had een heftig karakter en bond met iedereen de
strijd aan.
Hiernaast een afbeelding uit 1521, zoals Albrecht Dürer hem zich
voorstelde. Hier waarschuwt hij de mens op zijn sterfelijkheid:
memento mori. Op het denken in de late Middeleeuwen had hij een
grote invloed.
Ook hij was een kind van zijn tijd, maar achteraf kunnen we stellen dat hij niet goed bij zijn hoofd was: hij
lijdt aan een schromelijke overschatting van de geest. In zijn dualistisch wereldbeeld acht hij de geest het
onsterfelijk deel van de mens en in staat zich bij de dood los te maken van het sterfelijke lichaam. Zijn leer is
ascetisch en niet op de aarde gericht. Dat was nieuw ten opzichte van het magisch-primitieve wereldbeeld, dat
ik boven besprak, dat gericht was op overleving en voortplanting. Aangezien de vrouw kinderen baart, wordt
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Jean de Craon, die niets moest hebben van de geestelijkheid, had heel goed begrepen dat de
verachting van de vrouw en de verheerlijking van het celibaat tot verborgen homoseksualiteit leidde bij
monniken en priesters. Hij wist niet dat hij met zijn scheldwoord ook zijn kleinzoon in het hart trof.
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zij in dit vroeg-christelijk wereldbeeld geassocieerd met lichaam, vleselijke lust, aarde, voortplanting,
sterfelijkheid, en: poort van Satan66. En zo wordt de man geassocieerd met geest, hemel, onsterfelijkheid.
Wat dus begon als de triomfantelijke ontdekking van de geest ontaardde in een afschuwelijke discriminatie
van de vrouw, verspreidde zich over de drie monotheïstische godsdiensten, christendom, jodendom,
mohammedanisme. De discriminatie leidde op zijn dieptepunt tot de vrouwenbesnijdenis en de totale
omhulling van het vrouwelijk lichaam. Zij leidde tot de mannenmaatschappij, waarvan onze huidige
samenleving pas aan het herstellen is.
Deze drie gedachtestemmen bij elkaar zijn schitterende, bondige, poëtische evocaties van Claus over wat
Gilles in zijn jeugd kon leren over de samenleving van zijn tijd.
Belangrijke noties: ridders tellen, gewone mensen en hun kinderen niet; de vrouw is voor de man niets dan de
regelrechte weg naar het kwaad en de zonde; huwelijk heeft enkel tot doel het bezit uit te breiden.
Met behulp van de gedachtestem in de 2de scène komen we te weten dat Gilles zelfs een pact met de duivel
heeft gesloten, waarop onherroepelijk de doodstraf staat:
... wij hebben een contract, Barron, jij en ik, ik heb je ervoor betaald met...onmenselijke offeranden...
ik en jij hebben een overeenkomst, met mijn hand geschreven, met mijn bloed, in het Latijn, ... dat ik
alles voor jou zou doen, jouw voorwaarden zijn onherroepelijk onverbrekelijk de mijne... behalve dat
je mijn leven niet zou verkorten en dat je mijn ziel zou sparen...
Gilles is deze weg opgegaan, omdat zijn seksuele verlangens verboden zijn en tot duivelswerk verklaard. Hij
heeft geen keuze: of levenslang verplicht celibaat, of een pact met de duivel.
Daarnaast heeft de duivel kennis van het slijk der aarde, het goud, dat Gilles weer het aanzien terug kan geven
dat hij verloren heeft.

Aan het eind van scène 2 wordt de excommunicatie over Gilles uitgesproken. Wat hij ten koste van alles wilde
voorkomen, gebeurt nu toch: hij wordt uit de schoot van de kerk geworpen, van zijn moeder de kerk. Zijn
ziel, die hij buiten het contract met Barron had gehouden, kan nu niet mee naar het hiernamaals. Hij valt
flauw met de kreet 'moeder'.
En met vrijwel hetzelfde woord opent scène 3, eigenlijk één grote gedachtestem. Maar nu is Gilles alleen, in
zijn cel, de kamer boven de rechtszaal.
"- Jeanne, mijn kind, mijn moeder..."
Nu blijkt dat Gilles nog een tweede kapstok heeft voor zijn ziel: Jeanne d'Arc. Zij is voor hem de onschuld.

66

Over de vrouwenverachting in de ME: Reliquet, De magie van het kwaad. Gilles de Rais en de
Middeleeuwen, 1404 - 1440, pag. 213 en Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen, pag. 180, 312, 406. Zij leggen
helaas het verband met de religie niet.
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Heel even trad zij al uit de schaduw in scène 2:
Ik mag niet zweren... er moet één wit vlekje zijn... een sneeuwvlok...
als een scherf van Jeanne's wit harnas (slaat een kruis)
niet bespat door de modder van de meineed...
sneeuw...
Gilles heeft Jeanne d’Arc zeker ontmoet in Chinon, toen zij de dauphin Charles VII overhaalde om de
Engelsen te verjagen bij Orléans. Toen het Franse leger optrok, koesterde men de maagd Jeanne d'Arc als een
levende vlag en fetisj ter bescherming in het gevecht. Zolang zij er is, overkomt niemand iets. Daarom is zij
ook voor Gilles als een moeder.
Maar van oorlog en strategie heeft zij geen verstand. Daarom is zij voor Gilles, die één van de generaals was,
ook een kind.
Een merkwaardig kind, waarvoor ook hij diepe bewondering koesterde om haar moed, en overtuiging.
In zijn cel denkt Gilles terug aan de herdenking van de slag bij Orléans in 1435, een mysteriespel waarin de
slag werd nagespeeld, en dat hem zoveel geld had gekost dat hij zich bijna ruïneerde. Een mysteriespel waarin
hij de grote held was. En waarvoor hij zich in de verbeelding van Claus, vijf jaar later, diep schaamt, hier, in
zijn kamertje, nu hij echt van alles is beroofd, van zijn laatste bezit en glorie.
Het is bekend dat toen Jeanne in Compiègne gevangen werd genomen door de Bourgondiërs en aan de
Engelsen overgedragen in Rouen, dat Gilles in de buurt was. Maar hij heeft geen poging gedaan om haar te
bevrijden. Hij verwijt het zich zijn hele leven, als ontrouw, als lafheid.
Er is wel gedacht aan een liefdesrelatie tussen Jeanne en Gilles (Hubert Lampo.) Iemand als Berents twijfelt
daar sterk aan, en met reden. Als Jeanne in bewonderende termen spreekt over de mannen die haar omringen,
heeft zij het nergens over Gilles.
Jeanne, Barron. Uiterste tegenpolen. Gilles vereert hen allebei. Zij zwijgen allebei.
Dan, in scène 5 komt er plotseling een barst in de onverbrekelijke band tussen Gilles en Barron, als Barron
aan Gilles lijkt te verschijnen als de stem van zijn geweten, die zich onverwacht tegen hem keert:
Barron, de rechters naderen, snuffelen, ruiken.
Dat van de kinderen kunnen zij wellicht vergeven, daar zijn zij de dienaars van Christus voor die moet
vergeven, hij háát de lauwen en verkiest de ergste zondaar die berouw toont.
Wat? De molensteen rond de nek? De molensteen voor wie aan de kleinsten raakt?
Gilles schrikt zich ongelukkig. Even later is de breuk niet meer te herstellen:
Maar Barron, zijn goedheid is onmetelijk, de ergste misdaad heeft grenzen, zijn mededogen niet, zijn
wet is liefde en die wet moeten zijn dienaren volgen...
... alleen jij bent niet... nooit te vergeven... jij, mijn ongenaakbare zwarte engel, zijn vijand, het andere
kind van Bethlehem, zijn slechte broertje... jij die beloofd hebt mijn lege huis te vullen met je
vervloekte liefde...
Barron, koppig zwijn! Laf bedrieglijk ongedierte! Geen antwoord? Goed. Dan verdien je wat ik nu ga
doen. Ik zal je Judas zijn... zoals ik Jeanne verraden heb door mijn laksheid zal ik jou verraden als
wraak...
Barron, de geest, die hij zich zo concreet en aanwezig had voorgesteld is nu herinnering voor hem geworden,
de kramp van verlangen om zijn verschijnen is gebroken.
Zijn liefste vriend is nu vijand geworden, zijn vijanden.....
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De gedachtestemmen zijn van nu af verdwenen.
Gilles legt de volledige bekentenis af (wat het publiek weet, weten nu ook de rechters).
De golven van zijn gedachten zijn onstuitbaar. Zijn geest draait op volle toeren. De gedachtestemmen zijn
verdwenen, hallucinaties komen op. Hij hoort de stemmen van het kinderkoor.
De rechters zwijgen. Zij zwijgen steeds meer. Zij verdwijnen uit zijn bewustzijn. Uit dat van ons.
Gilles bekent. Hij, die in een eerdere gedachtenstem al had gepreludeerd op de moord op Bertrand (pag. 37):
In de duinen. Een kleine Apollo. In het bebloede zand. Kevers, kapotte schelpen. 'Heer, ik ben bang.
Heer, mag ik bidden?' Bertrand...
vertelt het hartverscheurende verhaal van een moord die tegelijk nooit harder om liefde schreeuwde:
... en toen gezocht naar een offerande die Barron waardig was... elk kind is steeds hetzelfde kind
... maar dit moest het mooiste zijn, het gaafste zijn... dat offer heette Bertrand... in de duinen...
'Wat doe je hier, jongetje, zo laat? De zon gaat al onder.'
'Schelpen zoeken, heer.'
'Zal ik je helpen zoeken, jongetje?'
'Als u dat genoegen doet, heer.'
En ik viel op hem en duwde hem tegen het zand... een vlucht meeuwen daalde en de meeuwen pikten
naar mij alsof zij mij wilden beletten... te doen wat ik moest doen... en het kind Bertrand lag op zijn rug
te trillen als een konijn, het goud van de lage zon op zijn gladde wangen, hol van de honger.
'Ben je bang, jongetje?'
'Zeer bang, heer.'
'Hoe heet je, jongetje?
'Bertrand, Sire.'
En toen viel de nacht.
Schelpen zoeken, helpen zoeken. De woorden paren, als de lichamen. Claus, de meester.
De laatste gedachtestem aan het slot is nog verrassender dan de eerste.
Gilles spreekt hier: tegen zichzelf. Hij is geen kind meer. Hij heeft zijn ziel terug, hij is innerlijk van niemand
meer afhankelijk is:
de afwezige god laat ik niet meer toe... in de ziel die de mijne is...
Ni Dieu, ni maître.
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Het kruis dat splijt en valt
En toen viel de nacht.
Zoals vaker na een moord.
Het lijkt minder op de nacht van de slaap als op die van de bewusteloosheid.
Claus geeft zijn Gilles een geest, die niet zelden was in de Middeleeuwen, een geest die gevoelig is voor
hallucinaties, vooral bij hevige opwinding. De dijken breken door, delen van het bewustzijn liggen stil, zoals in
de slaap, er is een visioen, een bliksemschok. Een val in de bewusteloze toestand.
Gilles denkt zomaar wraak te kunnen nemen op Barron. Maar Barron neemt wraak op Gilles. De geest van
Barron die 24 jaar lang door Gilles is opgeroepen laat zich niet zomaar uit de geest van Gilles verdrijven. Als
Gilles zijn meest ellendige geheim heeft opgebiecht, dat van het allermooiste jongetje Bertrand, dat hij gedood
heeft, als de moordenaar ziet dat hij de liefde doodt, dan ziet de moordenaar plotseling zichzelf, die doodt, en
die de dood verdient, hij ziet het in de gedaante van Barron die hem bespringt en het kruis dat valt.
Hij valt.
Hij staat op.
Hij is verlost van de spoken, de geesten.
Hij ziet zichzelf.
Averechtse bekering
In de Inleiding hebben we al het slot van Claus’ monoloog verraden, dat afwijkt van wat er in werkelijkheid
gebeurd is, waar Gilles zichzelf heeft onderworpen aan de macht van geestelijkheid en God. Bij Claus bekeert
Gilles zich, innerlijk consistent en toch totaal onverwacht, tot ongeloof. Ik noem het zijn ‘averechtse bekering’.
Dit is de essentiële verandering die Claus heeft aangebracht, dit moet het “idee” geweest zijn, de inval en reden
waarom hij dit stuk heeft willen schrijven, dit stuk dat als de theatrale verbeelding beschouwd kan worden van
zijn lijfspreuk: ‘ni Dieu, ni maître’.
Dit slot bevat de moraal van het stuk. Hij luidde steeds: God verkiest de ergste zondaar, mits hij berouw heeft.
Nu is het: het grootst is de triomf om het inzicht van de ergste misdadiger dat de mens voor zichzelf
verantwoordelijk is.
De wisseling van het standpunt, de gedachtestem en de averechtse bekering zijn de structurele veranderingen
die Claus heeft aangebracht.
Een ander structuurelement: de deelname van het publiek aan het proces is in díe zin niet nieuw, dat het in
1440 in Nantes al de opzet was van het hele spektakel.
De beide Batailles hebben meerdere malen met nadruk gewezen op het theatrale gehalte van het kerkelijk
proces. Het volk van Nantes nam deel aan het proces vanaf het moment van de openbare bekentenis en
verder in de processie naar de terechtstelling.
Zo maakt Claus eerst van de dialoog een monoloog, en vervangt vervolgens de rechters door het publiek. Het
publiek wordt rechter, en de acteur richt zich dus tot het publiek67, niet als publiek, zoals Gilles toen hij zich
rechtstreeks tot het volk van Nantes richtte, maar als de rechters van toen, die nu als het ware in het publiek
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Zelf heb ik in mijn regie een tussenvorm gekozen. Er stonden vóór de eerste rij van de tribune vijf
lege, met toplicht beschenen zetels, waarnaar de acteur zich richtte.
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zitten.
Misschien dat het publiek hierdoor zachtjes gemanoeuvreerd wordt om afstand te nemen van Gilles en zich te
vereenzelvigen met het standpunt van de rechters. Maar het publiek wil dat niet. Het is voor Jan Decleir
gekomen, en wil zich identificeren met Gilles. Dat lukt aardig totdat de gruwelijkheid van de kindermoorden
begint door te dringen. Dan begrijpt het publiek niet meer waarom het zoveel sympathie voelt voor zo’n
afschuwelijke pederast. Het publiek zit met zijn gevoel op slot. De slotmonoloog heeft voor de meeste
toeschouwers wel een louterende, bevrijdende werking, en toch verlaat iedereen de zaal met een vod in de
strot.
Je hebt even je geloof in alles verloren.
Wat een verdoemde tragedie.
Ik eindig mijn beschouwing met een tweede motief dat Claus invoegt: dat van de Kinderkruistocht.
Ik citeer:
(schreeuwt) De kinderen zijn op weg naar Jeruzalem! (30)
(schreeuwt) Zij zijn naar Jeruzalem, om te schreien bij het Heilig Graf! (35)
(ongeduldig) Waarom hebben die brallende ouders hun mond niet opengedaan al die maanden en jaren,
waarom niet één keer de hemel of de rechtbanken aangeroepen toen het aldus zogezegd volgens hun
zeggen gebeurde? Waarom hebben zij niet op hun kinderen gelet zoals ze wel op hun kudde schapen
passen... als ik iets bezit dat me na aan het hart ligt, dan let ik daar op, zorg ik daarvoor, koester ik het!
Zij gillen nu onder mijn raam, de verontruste ouders die genoegdoening zoeken en boete eisen, maar
hun kinderen zijn terecht gevlucht voor dergelijke onachtzame ouders... zij zijn door het land gevlucht,
verloren, rennen snel, maar honger en ziekte halen hen in, de snelsten bereiken de Middellandse Zee
en de boten naar Jeruzalem. (38)
Ook Gilles zelf heeft op het allerlaatst nog even serieus gespeeld met de gedachte om te vertrekken:
- en verteerd van berouw besloten om naar het Heilig Land te vertrekken... als een pelgrim... mijn
paarden, koetsen, koffers stonden klaar... om bij het Heilig Graf de muren van het oude Jeruzalem
weer op te bouwen...(56 - 57)68
Tot drie keer toe gaan Gilles’ gedachten uit naar de legende van de Kinderkruistocht naar Jeruzalem, die
historisch gezien een tocht betrof in 1212 vanuit het Rijngebied (én de Vendôme) van enkele duizenden op
drift geraakte, uit verpauperde agrarische milieus voortgekomen jongemannen en -vrouwen, onder leiding van
een zekere Nicolaas, (resp. ene Stephanus), die ‘Gods roepstem hadden gehoord.’
Claus voegt dit motief toe als iets wat sterk op de verbeelding van Gilles zou kunnen hebben ingewerkt.
Zijn leven leven zou Gilles dan zijn achtervolgd door de gedachte dat hij daarbij had willen zijn.
Hij wiens leven een woestijn van eenzaamheid is.
Hij wiens geest terugverlangt naar de periode in zijn leven dat hij zelf nog kind was en onschuldig. Omdat hij
zelf nog de geest heeft van een impulsieve puber, die gedreven wordt door zijn gemoedsbewegingen.
Hij die met het vertrek van de kinderen is achtergebleven met een gevoel van gemis, het gemis van liefde dat
alleen nog in de vorm van een eindeloos verlangen bestaat.
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Hij bedoelt: ".... weer op te laten bouwen door werkslaven, terwijl hij de vijand op afstand houdt. Ik
kan me niet voorstellen dat Gilles bereid was om zélf te werken, iets waar de ridders altijd zo op neergezien
hadden!
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De volksbeweging moet gezien worden tegen de achtergrond van de in de 12de eeuw ontstane
overbevolking en werkeloosheid. Vele ontheemde jongeren hebben in de kruisvaartbeweging een
ontsnappingsmogelijkheid gezien uit hun misère.
Na de mislukte “heilige oorlogen” die de ridders hadden ondernomen, herleefde in de lagere kringen de
hoop op een vreedzame bevrijding van Jeruzalem in een boetetocht van armen, die door God waren
uitverkoren. De benaming ‘pueri’, die in de oudste berichten geen betrekking heeft op de leeftijd, maar
op de sociale afkomst van de deelnemers, heeft reeds bij de middeleeuwse kroniekschrijvers de legende
doen ontstaan dat het hier uitsluitend kinderen betrof.
(Tekening van Gustave Doré)
(Encarta Encyclopedie Winkler Prins)
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Hij wil begraven worden in de parochiekerk van de Carmel
Dit zijn de laatste woorden die Gilles richt tot de bisschop. Hij, die op het laatste moment ontheffing kreeg
van de excommunicatie, wil in de schoot van de kerk begraven worden naast de grafstenen van de roemruchte
ridders die voor God en voor Frankrijk gestreden hebben.
De volgende zin is een gedachtestem: "En ik wil voor het laatst in de ban van de kerk geslagen worden, want
er verbergt zich niemand achter de grote wolken..."
Claus laat tot het laatst de genotuleerde feiten intact.
Maar dat betekent wel dat Gilles bij Claus zichzelf finaal ontdubbelt.
Naar buiten toe speelt hij de perfecte zondaar, die zich op het laatste moment bekeerde, precies zoals de kerk
het zo graag zag.
Naar binnen toe verbant hij God en de hemel uit zijn geest. Terwille van het behoud van zijn ziel.
Het behoud van zijn ziel is niet de verzoening en onderwerping aan god, maar de zelfveroordeling. Hij ziet
zichzelf als een god, die een zwarte stinkende wind voortbracht. (Geen fakkeldrager dus, als Lucifer!) Maar
diezelfde wind zal - een wensdroom - een einde maken aan de kaarsvlammen, gedragen door de
processiegangers, die de god van het eeuwig licht vereren.
Hij die Jeanne aanbad om de vlam in haar ogen.
Gilles is "iets van de aarde" zoals Claus ooit dichtte.
Maar díe fictieve Gilles is de eerste loot, de achteraf bekende, van de Renaissance.
Díe Gilles is verlaten, eenzaam en onbekend.
Het "immorele" van Claus' stuk.
Toen ik Rutger Verhoeven en Jeroen Helmer vroeg om mij te assisteren bij licht, geluid en dekor, en hen
bekend maakte met de monoloog, vroegen zij waarom ik zo'n stuk wilde spelen, dat zoveel weerzin wekt.
Waarom de aberraties van een psychopaat uitstallen?
Omdat het gebeurd is, zei ik. Wat werkelijk gebeurd is, wil je weten.
Het was natuurlijk een afweerreactie. De bekende. Een die ikzelf ook wel voelde. Naderhand vond ik haar
terug in de afweerreactie van de bisschop die de handen voor zijn ogen slaat, wanneer Gilles vertelt over de
kindermoorden, en hoe hij een zwarte doek over het hoofd hangt van het beeld van de gekruisigde Christus.
Claus laat Gilles schreeuwen dat hij zich niet moet verstoppen, dat hij moet blijven kijken, als hij de lef ervoor
heeft.
Het is niet alleen, omdat het waar gebeurd is. En het is zeer zeker niet, om begrip voor Gilles te kweken of om
verzachtende omstandigheden aan te dragen. Er was toen geen advocaat, en die is er nu ook niet.
"Ik vraag niet om liefde, of om begrip voor liefde, van jou niet, Barron, van jou niet, Jeanne."
Maar het is wel zo dat de aandacht van de toeschouwer verschuift van Gilles, de moordenaar, de beschuldigde,
naar zijn rechters die, schuldig als zij zelf waren, nooit zijn rechters hadden mogen zijn.
Maar het belangrijkste is dat het moorden, de destructie van Gilles, méér is, uitwijst buiten zichzelf, dat het de
onvoorstelbare, toegespitste destructie is van de destructie waarmee iedereen bekend is die zijn verdriet om
wil zetten in woede.
Niet het zaad, maar de kennis.... (Lucifer)
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Hugo Claus, Gille s ! en Gilles en de Nacht

Hugo Claus

Gilles en de nacht
1989
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Voor Jan Decleir

I - 126
Scène I.
Het Requiem van Johannes Ockeghem69 wordt gezongen door een monnik in pij, het gezicht verborgen onder zijn kap. Hij
steekt, rechtsvoor, een grote toorts aan.
Een lichtkring ontstaat.
Men ontdekt op de voorgrond een rudimentaire troon met versierselen. Een rijke brokaten lap dient als kussen.
Op de achtergrond: een gedrapeerd gordijn met gouden lelies op een blauw veld.
Links een gaaf gepolychromeerd Romaans kruisbeeld.
Daarnaast een geblokt tafeltje.
Gilles komt op in een weelderig gewaad met verbrede schouders, op verhoogde hakken.
Hij is overdadig geschminkt, zijn klisharen zijn donkerblauw geverfd en hangen tot op zijn schouders.
Hij aarzelt.
Aangemaand door de onhoorbaar blijvende stem van zijn rechters - die zich in het publiek, het publiek van Nantes in 1440,
bevinden - komt hij in de lichtkring.
- Gilles.
- Heer de Rais, ridder en baron, graaf van Brienne, heer van Champtocé en Pouzauges, maarschalk van
Frankrijk.
- Maarschalk. De titel werd mij niet afgenomen.
- Geboren in 1404.
- Wat ik eerst en vooral...
- (feller) Eerst en vooral... vóór jullie gekwekkel...
- Nee. Ik word hier beschuldigd... onrecht dat naar de zeven hemelen schreeuwt... Ik ben in uw handen, in
uw netten, ik ben het lam... nu dertien dagen opgesloten, daarom mijn vraag: waar zijn mijn vrienden, mijn
priesters Blanchet en Prelati?
(dringend) Wáár is Prelati?
- Eerwaarde heer bisschop, eerwaarde heer vicaris70 van de inquisiteur van de ketterij in het Koninkrijk
Frankrijk, eerwaarde heer promotor71 van het Koninklijk Hof, heren notarissen, ik bid u, behandel
François Prelati goed, kwel hem niet; wat hij ook moge misdreven hebben, ik heb het gedaan, eigenhandig.
- (knorrig) Kan er niet gezorgd worden dat ik in mijn kamers kruidenwijn krijg of tenminste wijn van
Gascogne in plaats van die schrale pis die mijn maag verschroeit?
(grijnst) Ik wil wel verschroeien maar pas na mijn natuurlijke dood op aarde, als mijn tijd... als God over
mijn tijd op aarde beschikt... niet eerder en niet door de zure druiven van mijn vijanden.
(luistert. Ondertussen onderzoekt hij de vloer, loopt langs de uiterste rand van de lichtkring. Hij wrijft doorlopend zijn handen
schoon, slaat stof weg.)
- Zeker, ik begrijp het72, zeker, ik kan lezen en schrijven... vanaf mijn zevende jaar. Alleen kon ik niet zo
goed tellen. Nooit gekund. (grinnikt.)
- Getrouwd.
- Daar heeft de oude man voor gezorgd. Toen ik dertien was...
'Grootvader, de kerkvaders zeggen dat de vrouw de poort van Satan is, de weg van de ongerechtigheid, de
angel van de schorpioen.'
(Met de stem van zijn grootvader:) 'Wie zegt dat, jongetje?'
'De Heilige Hiëronymus.'
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'Nog een van de orde van de holkevers. Doe wat ik je zeg, doe je plicht, jongetje.'
En hij verloofde mij met Beatrix de Rohan. Gelukkig stierf zij... de stuipen.. . Toen ik zestien was trouwde
de oude man mij met Catherine de Thouars, de rijkste, haar landerijen lagen o zo toevallig naast de mijne,
maar omdat zij mijn nicht was steigerde de kerk. Ook dat regelde de oude man, de Paus van Rome kreeg
een koets vol juwelen en goud en (schamper) 'dat de God van Israël u verenige en bij u blijve, hij die
medelijden heeft met zijn kinderen.'
(grijnst)
(luistert. Zijn gezicht betrekt.)
- (smalend)73 Doctrinaire ketterij? Ik? Is dat de beschuldiging?
Gilles de Rais, een ketter? (blaast als een kat)
Boerebisschop! Zijn dit de tanden die je mij wilt laten zien?
Denk je dat je mij aan het schrikken kunt maken met zo'n bek vol brokken? Het land kent mijn vroomheid,
elke dag laat ik door mijn priesters een mis opdragen in de kapel van mijn kasteel, mijn kanunniken74
zegenen mij bij dageraad en zonsondergang, ik biecht elke morgen en krijg elke morgen de absolutie. In
elke gang van mijn burcht hoort men mijn koor, mijn liturgisch geklede kinderen, de lof van Jezus de
Heiland zingen.
Ik heb in Machecoul75 een kathedraal opgericht die haar weerga niet kent in het Westen vanwege de
schittering van haar ceremonies, de rijkdom van zijn clerus; dit alles voor de zegen en het heil van mijn
ziel,... mijn koor ter herdenking van de heilige Onnozele Kinderen... met een vicaris, een deken, een
aartsdiaken, een kapittel, een college van papen die ik bij God renten en inkomsten heb verzekerd tot in de
lengte van hun armzalige dagen! Heren notarissen, zoekt de contracten op, daar in uw berg paperassen vol
hinderlagen.
- Ja, ik geloof in God en zijn heiligen, en zijn moeder, de Heilige Maagd. Dat heb ik in mijn bloed, het
bloed van de oude man, Jean de Craon76... mijn grootvader die elke dag op zijn blote knieën lag te stinken
van angst en bad... hij heeft mij... alles... geleerd... de ploert...
- (nijdig) Dit doet hier wél ter zake. Jullie beschuldigen, ik verklaar. Basta!
(Stapt uit de kring, gaat naar achter, in het halfduister waar zich het tafeltje bevindt, schenkt zich daar wijn in.
Drinkt overvloedig; maakt een grimas. Komt terug.)
(hautain) Ketterij,... en wat nog méér? (luistert)
De onschendbaarheid van een priester aangetast. Zozo...
(zucht diep.) En wie, wat was die priester? De ondoorgrondelijkste hemelse genade heeft een mestkever de
priesterlijke toog aangetrokken, heeft een straathond de kruin geschoren... dat ongedierte schenden was een
werk van barmhartigheid.
- Vergiffenis? Hoezo? Ik beken. Ik heb dat ding dat daar in de kerk scharrelde bij de haren getrokken en
een schop gegeven... Ik beken... Sinds wanneer wordt iemand die een hond schopt aangehouden? Heeft de
kerkelijke administratie niets beters te doen?
- Ach, jullie weten alles toch al. Jullie luisteren naar kraaien, kwezels77, tandeloze boeren. Jullie hebben
spionnen en verklikkers door mijn gebied gejaagd en het bitter gekeuvel van strontrapers bij elkaar
gebracht, daar, in jullie paperassen. Als een zwarte kat over de weg liep, als een tak brak, als de bliksem
insloeg in het dak werd er genoteerd: De Rais is een tovenaar.
- Onder ede? Het volk zweert wat jullie willen... Met buikloop van angst... Ik zweren? (hautain) Als hij mij
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behaagt.
- Jean de Ferron. Ja. Jean de Ferron, zo heette die priester.
(Gaat drinken. Komt terug met de wijnkruik.)
- Mijn kasteel... één van de laatste die ik bezat, de rest hebben jullie... - (fel) Ja, jullie, knechten van de
hertog, lakeien van de bisschop, voetvegen van de koning... mijn kasteel van Saint-Etienne-de-Mer-Morte
had ik verkocht aan Geoffroy de Ferron... ja, de broer, (geïrriteerd)... of kent u hem niet, de schatbewaarder
van Bretagne... voor een schandelijk belachelijke prijs... (lacht) zoals alles wat ik verkoop... strontvliegen...
Geoffroy de Ferron betaalde een voorschot... weet ik veel... iets van niets... en nam bezit van mijn goed,
wandelde, paradeerde in mijn domein... 'Ferron, wanneer betaal je? Ferron, ik heb het geld nodig, wij
hadden afgesproken...' 'Ach, later, goede Gilles, later.' En Gilles de Rais, goedgelovig, wachtte... En wat
deed hij, Ferron, schatrijk, schatbewaarder? Hij eiste belastingen van de boeren en de pachters van mijn
erfgoed! Wie niet betalen kon, folterde hij, hing hij op... (drinkt gulzig).
Nu wou de heer de Vieillevigne, een van mijn neven, voor dit niet-betaalde kasteel een goede prijs, een
oprechte, eerlijke prijs betalen, omdat het ooit aan zijn familie had toebehoord...
Ik zei: 'Ferron, betaal je schuld.' 'Ah, goede Gilles, later'...
Er kwam geen later... ik ben er naar toe gegaan...
- Nee, hij was er niet. Jeán de Ferron wel... zijn broer...
- In de kerk... in de mis...
- Ik heb niet gevochten... als ik gevochten had leefde de luis niet meer...
- Met zestig man...
- Ja, gewapend...
- Hem uit de bank gesleurd... bij zijn haren...
- Jajaja, met een bijl gezwaaid... geschreeuwd.
- (luistert, herhaalt) 'Ik zal je morsdood vermoorden.' Zoiets.
- In het kasteel opgesloten... onderaards... in een valkuil...
- Het was Pinksteren... nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen...
- Het oord was gewijd... en de celebrant had de tonsuur...
- Het was tijdens een goddelijk officium78...
- Het was dom... Nee, daarmee heb ik mijn kasteel van Saint-Etienne-de-Mer-Morte niet teruggekregen...
zeer spits opgemerkt, Eminentie...
- Toen is Louis gekomen, de Koninklijke snotneus...
- (fel) Wat ik zeg: snotneus, druipneus, zadelneus, een aardje naar zijn vaartje die ik op de troon heb
geholpen tot zijn koninklijke kont vastgeschroefd zat op die troon... (drinkt) Hij houdt niet van Gilles, de
dauphin... water in de aderen... geen vriend van Gilles... Kwam aankondigen dat Gilles onder toezicht
stond... o... o... Majesteit had Gilles in de gaten... elk ogenblik kon de genadige koninklijke hand van Gilles
weggetrokken worden... (fel) ik die met Jeanne d'Arc (slaat een kruis) dat waggelend koningshuis overeind
heb gehouden... en natuurlijk veroordeelde ook de hertog van Bretagne, onze meester, mij... een boete van
vijftigduizend gouden écus, een dure priester... Ik kon niet betalen... de hertog wou ook niet dat ik
betaalde... had liever dat Gilles in zijn vangnet bleef... ik er heen, naar de hertog, in de burcht van Josselin79,
een armoedig gat, een krot op rotsen... was niet op zijn gemak, de hertog. 'O Gilles, ben je in
moeilijkheden?'... alsof dat iets nieuws was... De hertog van Bretagne houdt niet van Gilles... Mijn fortuin,
mijn praal... vroeger... werkten op zijn zenuwen... mijn kastelen staken hem de ogen uit... mijn hazewinden
hadden mooiere juwelen rond hun nek dan zijn vrouw... Hij houdt van... terechtstellen... de hertog van
Bretagne... hij stuurt zijn volk naar de verste dorpen om tovenaars en heksen te vinden... ze vinden er
altijd... en de hertog ondervraagt ze... tot ze branden...
En omdat ik niet kon betalen... is hij... mijn huis binnengevallen... werd mijn kasteel Tiffauges ingenomen...
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Heren, mij werd onrecht aangedaan!
(drinkt)
... Zijn er geen andere beschuldigingen?...
- Voorlopig niet? Hoezo, voorlopig niet?
Is er niets overgebleven van al die geruchten... door jullie verzonnen en verspreid... snuffel-snuffel bij mijn
volk... aantijgingen, vermoedens? Nu al weken... mijn volk opgestookt... bedreigd... (kwaad) tot drie
trompetten voor de poorten schalden en de heraut stond te brallen tegen de wanden van mijn kasteel, dat
ik beschuldigd werd van schandelijkheden tegen de natuur en ketterij...
Ik had mij kunnen verweren, de muren van Tiffauges80 zijn dik, glad, niet in te nemen... heb ik één hand
geheven tegen mijn arrestatie?
- Of ik de bevoegdheid van dit gerechtshof erken?
... Moeilijke vraag... bevoegd?... wie is bevoegd op deze schamele aarde?... ik acht u zeer... u bent...
misschien... gerechtigd over mij te oordelen.. wie weet... gerechtigheid die niet van God komt...
ik ken jullie... soms zijn jullie goede mannen... zelf zou ik daar in uw plaats niet willen zitten... mijn
evennaaste naar de keel vliegen...
... mijn schuld is dat ik dom ben geweest... slordig... niet aandachtig genoeg... niet zoals jullie...
- (nijdig) Wacht, ik moet de vraag wikken en wegen... gerechtigd... het is niet niks... Overigens... (sipt)
(malicieus) Zouden jullie... je weet nooit... niet al geoordeeld hebben? Hebben jullie mij hier nog nodig? Het
is een vraag... beschuldigde mag ook een vraag stellen... Heilige mannen, ik lees in jullie gezichten... ik ruik
het vanuit uw rechtvaardige rechterkleren... Gilles is allang schuldig, driewerf schuldig bevonden!
- Nee? Echt niet?
(bits) Waarom heeft de hertog van Bretagne op drie september, meer dan tien dagen voordat hij mij liet
arresteren dan de notaris bij zich geroepen in Plessis-de-Reczac-les-Redon om per geheime akte aan zijn
eigen zoon een donatie te doen? Donatie van alle laatste bezittingen van Gilles de Rais als Gilles de Rais
dood zal zijn, (crescendo) bezittingen die hij niet heeft, die hij niet in recht bezit? Dit vóór ik aangehouden
ben, vóór ik berecht ben? Heren, ik ben al schuldig en geëxecuteerd en morsdood. En overbodig.
(glimlacht) Ja zeker erken ik u als bevoegd, als gerechtigd.
(fel) En waarom zijn hier geen officieren die met mij op het slagveld waren... die kunnen oordelen wat ik
waard ben geweest voor God en voor Frankrijk, waarom geen edelen van mijn rang, niemand van mijn
familie, (crescendo) alleen maar prelaten?
(luistert)
- (grinnikt) Omdat het een kerkelijk proces is, juist, juist. Onder ons.
Juist, lees maar de akte, ik luister...
(Het licht verandert; wat volgt is Gilles' gedachtenstem)
(murmelt)
Xerion Ariem Moroès Mizxaoul Emtal Phorel Phéréel Narcissou Xumapncé Saraphaël Belzebouël
Maunochoth Alaël Muso81...
Barron, mooie Barron, gladde lenige onbekende lachende almachtige donkere zoete demon Barron,
hoor je 't gezemel en gezeur?...
je lacht, je tanden gevijld als messen, je tong gekloven,
je welriekende adem, je heupen van zwart ivoor...
ik ben gevangen, is dat wat je wil?
Is dat de voorwaarde voor je je vertoont?
Mijn mirre... mijn meester...
al die jaren dat ik hunker naar je
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om hier te belanden... hoor je de papenstem die haar
touw rond mijn nek slaat...
al die tijd... Barron, die woestijn zonder jou
al die tijd van toen ik twaalf was
en door de velden joeg op mijn schimmel
krijtend: 'Vang me, pak me, dierbare duivel'...
Barron, ik zit in een nest vol adders...
slinger je bliksem in mij... verschijn...
Barron, waar is mijn goud?
Je hebt het beloofd, ik heb geofferd, ik heb aan jou geofferd, zwarte minnaar...
(schrikt wakker, het licht als in het begin)
(gewone stem)
Ja zeker, heren, noteer het in uw schrift, Gilles de Rais zegt dat hij erkent... dat jullie zijn gerechtigd.
(Het licht verzwakt. De monnik zingt.)
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Scène II
(Dezelfde zaal. Ander licht. Gilles komt op in een gewaad dat nog weelderiger is dan het vorige. Hij groet de aanwezigen met
zwier)
Geloofd zij Jezus-Christus, heren, Eminentie82. Gegroet, heren. Eerwaarde heer bisschop, ik kan u helaas
niet gelukwensen met uw keuze van de kruidenwijn die u mij liet geworden. Hij was muf, verschaald.
(Gaat zitten) Bij dageraad al krijste er volk onder mijn raam. Schel. Ondraaglijk. Opgehitst. Vrouwen die
huilden, mannen die mij vervloekten. Jarenlang heb ik van deze wezens geen klacht gehoord, alleen
dankbaarheid. Zonderling dat deze vulkaan thans openbarst... nu hun meester gevangen is... mijns inziens
heeft de clerus mijn volk toch niet voldoende onderwezen dat de zegen van god onzeker is, dat zijn
weldaden in ongelijke mate over ons dalen en dat wij de redenen van zijn grillige genade niet kunnen
achterhalen.
(Hij vangt een vlieg, onderzoekt haar)
- Ik luister. (Hij doet zijn ogen dicht.)
- (Komt plots overeind) Herhaal dit. (Sterker) Herhaal dit!
(luistert, zijn gezicht vertrekt van woede) Dus toch!
Niettegenstaande... voorlopig... en dat zeg jij, heer promotor van het kerkelijk hof83, dat spreek jij uit in
mijn gezicht, in het gezicht (wijst) van de Heiland...?
- 'het kelen en doden van onschuldige kinderen'...
- 'en de tegennatuurlijke zonden van ongehoorde perversiteit.'
- ik wil dit niet horen... (slaat zijn handen rond zijn oren, perst)
(Gedachtenstem) Barron, sta me bij!
Heer Jezus, mijn moordenaars komen naderbij.
(gewone stem): Dit is een samenzwering, een hinderlaag.
(luistert)
'De weerzinwekkende aanroeping van duivels...'
'offeranden aan diezelfde duivels'
'doctrinaire ketterij die de goddelijke majesteit beledigt'
'vervorming van het enige ware geloof'
- Welke offeranden? Bewijzen! Wie heeft die offeranden met eigen ogen gezien?
Zeggen mijn knechten dat?
Poitou, Sillé? Nooit!
Welke offeranden? Aan welke duivel? Dat weet je niet, kwezel?
Hoe heette die duivel?
Samaël de slang? Sakhar die de troon van Salomo innam? Pucel de hertog van de hel, Picollus die altijd
lacht, Ouikka, Botis, Ozie de gekroonde luipaard? Barron de jongeling? Kies er één uit, verzin een naam.
Bewijzen!
Schiet jou geen naam te binnen?
Onkunde, onbenul, onzin, onmacht. Jullie hebben nu zelf het bewijs geleverd van jullie incompetentie...
Ik beroep me daarop... ik wens in hoger beroep te gaan, deze rechtbank is onbevoegd.
(luistert) Kan niet? Waarom niet? Het is mijn recht om...
- (nors) Natuurlijk heb ik dit niet schriftelijk aangevraagd en geen geschreven akte ingediend, ik kom het
toch net te verklaren... heb je drek in je oren?
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(luistert) O nee? Jullie willen mij niet bezwaren, jullie hebben geen kwalijke intenties? (sneerend) O, nee?
- Ik zweer op de ogen van mijn moeder... niet één van deze aantijgingen... (schreeuwt) Ik zál een geschreven
akte indienen!
- Wat? Wordt toch niet ontvankelijk verklaard?
- deze zaak... de oorzaak... (roept blijkbaar door de tekst van de rechter)
- er is hier geen materie voor een proces...
- ik heb het sacrament van het doopsel ondergaan en dat is heilig, ik ben geen heiden...
- heilig heilig driewerf heilig is mijn geboorte in de Heer...
- en ik heb aan de duivel verzaakt en zijn pomperijen...
- de Kwade heeft mij in velerlei vormen bezocht zoals u allen... zoals elk mens op aarde en ik heb hem
verjaagd...
- ik heb hem nooit ontmoet, nooit... gestreeld... nooit...
- ik ben en was en zal een goed Christen zijn
- ik laster niet
- de waarheid onherroepelijk ondoordringbaar waar
(luistert) ik zweer niet... daar hoef ik geen reden voor op te geven, mijn redenen zijn geloof, hoop en liefde
(snauwt) Ik wil geen eed afleggen
(Gedachtenstem)
Ik mag niet zweren... er moet één wit vlekje zijn... een sneeuwvlok...
als een scherf van Jeanne's wit harnas (slaat een kruis)
niet bespat door de modder van de meineed...
sneeuw...
(gewone stem) Excommunicatie? Je moet het woord 'excommunicatie' niet ijdel gebruiken, bisschop, er niet
ijdel mee dreigen... je neemt het mij te makkelijk in de mond, dat woord...
... ik erken niets en ik weiger de eed en sta hier en kan niet anders
... ten derde male, ik vereer de godheid te zeer om te pas en te onpas, omdat het in jullie rechtskraam te pas
komt, zijn naam te gebruiken, op zijn doornenkroon te zweren...
(behoedzaam)
Kinderen? Wat is er met die kinderen?
Mijn kinderen? Waar heb je 't over?
- Honderdveertig kinderen?
Aha, waarom niet vijfhonderd? Duizend? Waarom niet honderdduizend, verspreid over de weiden en
duinen van Frankrijk?
Waarom niet alle Franse kinderen... in de handen... in de poten van de boze wolf, allemaal Roodkapjes...
(hij lacht schel)
Wie zijn kinderen?
- O, de namen staan geschreven? (smalend) Van het doodsarchief van de dorpskerk overgeschreven zul je
bedoelen...
Wie zijn kinderen?
De kinderen creperen waar zij lopen, aan flarden van honger, van schurft, van de zwarte koorts, bedelend,
op de drempel van de kerk vallen ze omver en hun hart barst en hun oog breekt, terwijl de christenen te
communie gaan en kaarsen branden voor de gouden kalveren van de heiligen...
- ik laster niet... jij lastert en wurgt de kinderen van het koninkrijk Frankrijk, want jij hebt zilveren gespen
op je schoenen, een gouden kruis rond je speknek...
Hoe kun je mijn rechter zijn... hoereerder... handelaar in miswijn... sjacheraar met aflaten... makelaar van
luchtkastelen?... Usura, woeker stinkt uit je bek en die bek zou recht spreken over iemand die zich
honderden keren in een bos van Engelse bijlen en pieken en degens heeft gewaagd om de christenheid te
verdedigen?
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Jeanne, mijn zuster in de wapens (slaat een kruis) kermt nu in de wolken van woede en pijn als zij ziet hoe
Gilles door een meute van bloedhonden wordt belaagd... (blaft uitzinnig).
(drinkt) Bisschop van Nantes, veroordeel mij zonder enig bewijs en hang mij op, maar bespaar mij de
vertoning van dit misselijk passiespel... en draag morgen een mis op voor mijn nagedachtenis en vergeet
hoe je tijdens mijn leven bij mij geflikflooid hebt om gunsten en voorrechten...
- ik weiger nog verder te antwoorden op deze aanklacht... (drinkt)
- ik ken de katholieke leer net zo goed als zij die deze artikelen tegen mij inbrengen
- als ik de dingen had gedaan zoals hier voorgelezen dan was ik van het enige ware geloof afgeweken
het verbaast mij dat u de goddelijke gerechtigheid niet vreest terwijl u deze laster verspreidt... straffeloos
mijn naam met teer besmeurt... (drinkt)
- precies, als ik u niet meer antwoord kunnen jullie mij bij verstek veroordelen... ga je gang... ik ben er niet
meer...
- ik kan mij niet verweren, dit zijn mijn wapens niet, ik ken de argumenten niet van het kerkelijk of civiel
recht... ik heb, heren, niet gestudeerd, ik moest oorlog voeren... om jullie studies te vrijwaren van Engels
kwaad (grijnst)
(luistert) Nog meer? nog meer... (drinkt)
(gedachtenstem)
De oude man zou hier weg mee weten, wetteksten afraffelen, hen om de oren slaan met artikelen
van het wetboek... zijn vijanden schrokken zich rot, verwachtten dit niet van het oude hondsvot...
en hij bleef maar graaien, rapen, verzamelen... land, goud, huizen. De oude man lacht mij uit... hij
staart dwars door het dak naar mij met zijn spottend dof begerig grauw oog.
Grootvader, je Gilles zit in het nauw
(met de stem van zijn grootvader) 'Gilles, onnozel kind, veel te goedgelovig, veel te week, je lijkt wel een
meid, je laat de papen over je heen rijden.'
(sluit zijn ogen, leunt achterover) 'Grootvader, je Gilles is moe en doet zijn oogjes toe'
'Grootvader, ik heb een zonde begaan, een doodzonde...'
'Ach, wie niet? Wie zonder zonde is...'
'Grootvader, ik wil biechten, want mijn ziel zal branden'
'Jongetje, ga met de bikkels spelen'
'Maar ik heb Robin van de houthakker in zijn hals gestoken met een riek'
'En toen, en toen?' De oude man loeide van het lachen.
'Ik heb hem onder de mesthoop begraven.'
'Goed zo, stro erover, stront erover, mest voor het land'
(drinkt) (luistert)
Prelati. Je noemt daar: Prelati. Goeie man, Prelati.
Zeer wijs, zeer mooi. Wit haar, witte baard en pas vierentwintig. Houdt van Gilles. Melkmuil. Minnaar.
Van-alles-wijsmaker. Goeie familie. Onbetrouwbaar. Florentijn.
En geduldig. Moet je zijn. De alchimist moet zijn als de valkenier, vol aandacht, geduld, oneindig geduld.
En Prelati was aanwezig bij de misdaden tegen de natuur? Heb ik dat goed gehoord? Verklaart Prelati dat?
Ga met de bikkels spelen!
- Misdaad tegen de natuur? Ben ik geen natuur? Heeft de Almachtige Gilles niet geschapen als onderdeel
van zijn onmetelijke natuur? En naar zijn beeltenis? Kan de natuur iets tegen zich krijgen dat niet van haar
eigen aard is, dus ook natuur?
Is in de landen waar de mensen zwartgeblakerd zijn de krokodil van een misdadige natuur als hij de eieren
met zijn kinderen erin opeet?
Kan de natuur van de vulkaan anders zijn dan misdadig als zij vuur spuwt en hele streken onder haar vurig
spuwsel bedelft?
- Dit heeft wèl betrekking op de ondervraging.
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- (snauwt) Wilt u mij niet met Gilles aanspreken, vicaris?
Zijn wij samen naar een bordeel geweest?
Ik wil geen voorkeursbehandeling, ik wil geen genade maar mijn recht. Geen verzachtende
omstandigheden, ik ben wat ik heb gedaan.
- Die kinderen (ongeduldig) die kinderen... zij zwerven door het land, ergens weet ik wáár, zij worden
weggejaagd door de armeluizen die zelf geen homp brood hebben... Waar zijn die vele kinderen? Op den
dool, zij eten de rauwe knollen van het veld en hun darmen begeven, zij bloeden leeg uit al hun openingen,
zij zwijmelen en vallen in de struiken, de prooi van de wilde zwijnen. En zij die overleven, de mooisten, de
sterksten, worden door de Engelsen meegenomen als speelgoed voor hun leger of door de officieren
meegenomen84 naar Engeland als pages... Zij zijn er over het water beter aan toe dan hier... of... of...
(schreeuwt) De kinderen zijn op weg naar Jeruzalem!
(stilte)
(moe) Mijn woord tegen uw woord...
Betekent het woord van een Maarschalk van Frankrijk niets meer? Waarom heeft Charles de zevende mij
tot Maarschalk verheven toen ik drieëntwintig was? Waarom heeft die koning bij zijn plechtige kroning in
de kathedraal van Reims mij aangewezen om hem het flesje aan te reiken met de heilige chrisma85 die
sinds eeuwen dient voor de koninklijke zalving?
Jeanne, mijn zuster, (slaat een kruis) viel huilend aan de koning zijn voeten en kuste zijn knieën.
De koning huilde. Ik ook.
Om de vlam die laaide in haar pupillen.
(drinkt gulzig.)
En die koning is het die mij uitgeperst heeft, die mij beurs en rot als een peer van zijn koninklijke tak heeft
laten vallen...
... en de hertog van Bretagne en zijn hovelingen en priesters hebben gestookt tegen mij bij die fletse
koning... en hij is gezwicht voor hun laster en kruiperij en heeft mij mijn erfenis, mijn goed, mijn rechten
ontnomen... men is voor mijn kastelen, Champtocé, Pouzauges, Tiffauges, de horens komen blazen en
komen schreeuwen dat de verkwister Gilles de Rais zijn recht op bezittingen had verbeurd...
die koning, die kramp, die krolse kikker... omdat ik, rijker dan hij, mijn rijkdom toonde, niet schaamtelijk
verborg in muffe zakken in kelders, onder het koninklijk bed waar zijn twintig wijven in krioelen... mijn
rijkdom heeft gediend tot glorie van God... (grinnikt)... en van mezelf, geschapen naar zijn beeld...
(luistert, zijn ogen vallen dicht) Ach...
(gedachtenstem)
Barron, zij luisteren niet naar mij, zij lezen die ellenlange rij van woorden die allemaal
beschuldigingen zijn... en ver... onder... beneden... de waarheid... woorden die mij willen strikken...
en zullen strikken als je mij niet - eindelijk - bijstaat, mijn satanische schuwe zoete vluchtige geest...
... ik geloof in jou als in de Heer Jezus en zijn maagdelijke moeder, ik geloof dat je zult komen,
eindelijk, één teken na al die vergeefse gebeden van mij... wij hebben een contract, Barron, jij en ik,
ik heb je ervoor betaald met...
zoals zij daar aan het voorlezen zijn... onmenselijke offeranden... ik en jij hebben een
overeenkomst, met mijn hand geschreven, met mijn bloed, in het Latijn.
... Dat ik alles voor jou zou doen, jouw voorwaarden zijn onherroepelijk onverbrekelijk de mijne...
behalve dat je mijn leven niet zou verkorten en dat je mijn ziel zou sparen... zij is niets, die ziel,
voor jou... maar mijn enige... kostbaarheid... op de mestvaalt van deze wereld... een strohalmpje van
de mesthoop...
Mooie Barron, engel van het onderaardse, sta mij bij... Barron... verminkte zuigeling van God...
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De groene kleur duidt op een toevoeging in Gilles en de Nacht.
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(normaal) (log)
Weet je... Eminentie... jij zult nooit weten wat glorie is... je hebt van vaderland gewisseld als van hemd, de
Engelsen, de vijand, opgevrijd als het je goed uitkwam...
en bij de vervaarlijke storm die Jeanne en ik (slaat kruis) hebben doen woeden over het land, heb je je heil
bij de Franse koning gezocht en na ons... na Jeanne en mij... heb je weer getold als een dol geworden
windvaan... Ja?... niet waar?... niet schaamteloos de weelde van Frankrijk omgezet in dividenden?
- ... Nee... ik niet, bisschop... want ik ben... ik ben de oorlog... dat is mijn glorie... was mijn glorie... en toen
kwam Rouen... (slaat kruis) Eminentie, je krijgt nog geld van mij. Ik kan het gerust zeggen in het openbaar.
Mijn financiën zijn openbaar, iedereen kent alle cijfers voor mijn ondergang... veel beter dan ik... ik ben
bijziende voor cijfers... ooit eens de bril opgezet van Prelati om cijfers te lezen... nee, dank u wel, liever
niet... ik krijg er hoofdpijn van... Hoeveel krijg je van mij? Hoeveel? Kom nou, je weet vast het bedrag uit je
hoofd tot de laatste stuiver...
Sprakeloos?
Vreemd voor een bisschop die tegelijkertijd de kanselier, de minister van de hertog is... de hoogste
autoriteit, kerkelijk en wereldlijk zit daar met zijn mond vol tanden... Sliep, sliep! (giechelt)
Omdat ik nog geld van hem krijg! Eminentie, dacht je dat ik gek geworden was, dacht je werkelijk dat ik in
mijn dolle driestheid vergeten was dat je de mooie landerijen van Prigné en de Vues en de parochie van
Saint-Michel-de-Sénéché van mij gekocht hebt voor twaalfhonderd écus, een peuleschil, en dat je een
voorschotje hebt gegeven en sindsdien nog geen stuiver betaald?...
Hoe kan Gilles vergeten, rechter, dat op je wapenschild staat geschreven: 'Non male stridet86 qua numerat
nummos'... Voor de onschuldigen hier in de zaal aanwezig die het Latijn niet machtig zijn: 'het klinkt niet
slecht waar geld geteld wordt'.
Usura in zijn wapenschild!
(gilt) Duizend écus... (wijst) van hem!... (drinkt) Zou dit jouw oordeel niet beïnvloeden...
Geloof je 't zelf? Ja?
Is het niet de geur van mijn laatste restjes fortuin dat jullie naar mijn bossen heeft gelokt als varkens naar de
zwarte truffels87?
Als ik een armeluis was geweest... wie had zich om mij bekommerd?... Jullie hebben mij al verdeeld, mijn
lijf en have en goed, onder elkaar, onder schuilnamen... verscholen in ranzige paperassen, lig ik
gevierendeeld, aan flarden gerukt door diefstal en heling...
- ik hou niet van geld... (grijnst) zei de rijke...
- mij is een andere honger beschoren... een heftiger lust... verterend... maar ik herken jullie gretigheid... van
kindsbeen af heb ik het ondergaan, want vergeleken bij de ouden man zijn jullie... kinderen... hebben
houden helen graaien klauwen vergaren... hij had jullie lessen in gretigheid gegeven... ach, hij had jullie
opgeslokt en verteerd bij het ontbijt...
Waar of niet, bisschop?
Mijn enige vreugde is dat ik de oude man met mijn praal, mijn zwier, mijn verspillingen zo'n hartepijn heb
bezorgd dat hij er nu nog onder lijdt... nu hij, God geve het, roostert in de eeuwigheid...
alhoewel hij... tegen het einde... toen hij merkte dat... ik... dat ik... uit de hand liep... verdwaalde... een
zonderlinge vroomheid toonde... meneer kreeg inkeer... de laatste ziekte...
(luistert) Nog meer artikelen?
- Negenenveertig?? Zet 'm op...
lees maar verder... ik heb de tijd... tegen mij...
Namen, namen, voornamen, familienamen, kindernamen...
Jean Hubert, veertien jaar, Olivier zeven, Didier, wie was dat? Marc, Robin, Michel, Pierret, Colin...
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(schreeuwt) Zij zijn naar Jeruzalem, om te schreien bij het Heilig Graf!
(Hij wendt zich af, zit voorovergebogen. Af en toe schudt hij woest zijn hoofd. Dan reageert hij op iets in de zaal.)
- Zo, daar bent u ook, Meester Pierre de l'Hospital, president van Bretagne?... Nee, u bent nog niet te laat
om Gilles te horen beledigen door ecclesiastische heren. Gegroet, meester. (diepe buiging)
U zier er nog ongezonder uit dan laatst, toen ik u mocht ontvangen op mijn kasteel in Tiffauges met Louis,
de zoon van onze koning, dat vieze ventje van zestien met zijn muizesnufferd...
(met de stem van de Dauphin) 'O, mijnheer de Rais'
Weet u nog, meester? (lacht grimmig)
'Ja, Hoogheid?'
'O, mijnheer de Rais, wat is toch die zwarte damp die van Tiffauges neerdaalt over de weiden in de
omtrek?'
'Roet, koninklijke Hoogheid'
'En waar komt dat roet vandaan, mijnheer de Rais? De bloesems van de boomgaarden zijn zwart.'
'Vanuit een verre vulkaan, koninklijke Hoogheid, ziet u de wilde wolken niet die vanachter Tiffauges uit het
zuiden naar ons jagen?'
'Dat zie ik niet, mijnheer.'
'Dan is het iets anders, dan is het de zwarte stank, het vettig roet van het verzengend lijk van Jeanne d'Arc,
mijn zuster op de brandstapel in Rouen, het is de geur van Jeanne in uw snoet'.
Hij trok zijn neus op. Prelati lachte zich blauw, al merkte je 't in het begin niet, maar toen kon hij zich niet
meer inhouden, Prelati, mijn Florentijn, mijn hoop en mijn verderf, hij kreeg een Italiaanse slappe lach en
de Dauphin Louis moest niezen en verdween, uw gluiperige meester, de zoon van een gehoornde slapjanus
en een hoer.
Want onder ons, meester, wij zijn niet gezegend in ons klootloze koningshuis...
(luistert, heft bedarend zijn hand) Het is het ogenblik niet, dat weet ik, eerwaarde heer Vicaris, maar nog
armzaliger dan mijn beschuldiging hier is het spektakel van de Franse kroon die waggelt op dat bange
koningshoofd.
(luistert)
Goed. Ik luister. Terug naar... (scheef glimlachje) onze schaapjes...
- Wie, Bertrand? Bertrand Regnant, dertien jaar. Ja, ja, een bakkertje...
(gedachtenstem) (In de verte is een kinderkoor hoorbaar)
In de duinen. Een kleine Apollo. In het bebloede zand. Kevers, kapotte schelpen. 'Heer, ik ben
bang. Heer, mag ik bidden?' Bertrand...
(gewone stem)
- Didier, acht jaar, plukte appels in de boomgaard van kasteel Machecoul. Het zal wel. Alle boerenkinderen
mochten in mijn boomgaarden spelen.
(ongeduldig) Waarom hebben die brallende ouders hun mond niet opengedaan al die maanden en jaren,
waarom niet één keer de hemel of de rechtbanken aangeroepen toen het aldus zogezegd volgens hun
zeggen gebeurde? Waarom hebben zij niet op hun kinderen gelet zoals ze wel op hun kudde schapen
passen... als ik iets bezit dat me na aan het hart ligt, dan let ik daar op, zorg ik daarvoor, koester ik het! Zij
gillen nu onder mijn raam, de verontruste ouders die genoegdoening zoeken en boete eisen, maar hun
kinderen zijn terecht gevlucht voor dergelijke onachtzame ouders... zij zijn door het land gevlucht,
verloren, rennen snel, maar honger en ziekte halen hen in,
de snelsten bereiken de Middellandse Zee en de boten naar Jeruzalem.
- Nee (schudt verwoed zijn hoofd)
- Voor de laatste keer, ik antwoord niet op deze veronderstellingen... deze fabels... ik wens een andere
rechtbank in hoger beroep...
- Ik ben gedoopt en daardoor van de erfzonde witgewassen... ik heb aan de eerwaarde heer Blanchet, mijn
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biechtvader, mijn biecht gesproken en van hem de absolutie gekregen... ja, dat volstaat...
- Ik ben een kind van de Moedermaagd
- Doe met mij wat jullie willen, uw dreigementen laten mij ijskoud...
- Willen jullie mij betichten als Jeanne, mijn zuster? (slaat een kruis) Jullie hebben haar ook leugenachtig
genoemd!
Zestien beschuldigingen! Heel bevend Frankrijk heeft ze gehoord:
'Leugenachtig, gevaarlijk, bedrieglijk, tovenares, bijgelovig, godslasterend, hoogmoedig, ongelovig, God
tartend, ketters, wreed, bandeloos, duivels aanroepend, scheurmakend, afvallig...'
en haar toen in brand gestoken!
Takkebossen opgestapeld, takkebos op takkebos een huis hoog... en zij zei, mijn zuster, aan de priesterlijke
beul die haar in lichterlaaie zou zetten, 'Pas op, mijn vriend, doe het snel, anders zou je je nog verbranden'.
En haar niet gewurgd bij de eerste walmen... zoals het de gewoonte wil, uit christelijk mededogen... maar
haar daar gelaten tot haar vel siste en zwol en spatte...
(luistert)
(Als door de bliksem getroffen, helemaal in de war)
Nee. Ik... hoor slecht, het tocht hier...
Dus toch... Toch... En heeft u het op schrift gesteld?...
Het staat geschreven... excommunicatie... dat vreemde ... dat dodelijke ... woord?
Uit de schoot van mijn moeder geworpen...
(kreet) Nee. Alstublieft. Herroep dit. Snel. Dat het woord niet zwelt en jongen krijgt.
(wanhopig) Jullie wurgen mijn ziel... jullie gooien haar op de mesthoop... maar... het kan niet... beulen...
Mijn ziel die eeuwig moest leven in de armen van mijn moeder, de kerk van Christus zonder wie geen
ogenblik zaligheid kan zijn.. heren... alstublieft... ik kan niet in het hiernamaals... in het duister... in de
eeuwige donkerte... zonder mijn gevlekte geschonden ziel, mijn strohalm... de molensteen rond mijn nek,
ja, maar niet zonder mijn ziel... moeder...
(valt achterover in zwijm)
(Het licht verzwakt, de monnik zingt)
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Scène III
(Een andere ruimte. Een traliewerk duidt een gevangenis aan. Gilles zit in een hoek in het donker. Hij komt in het licht.)
- Jeanne, mijn kind, mijn moeder...
Zij hebben gedurfd... zij hebben het uitgesproken en stokten niet, haperden niet bij het woord dat
verdoemt tot de duisternis zolang de wereld bestaat, (fluistert onhoorbaar) excommunicatie...
zij spraken het uit alsof het om de verkoop van vee, om een trouwbelofte, om een handelsbalans ging, een
zoveelste transactie, is het zo dat onze moeder de Heilige Kerk spreekt in deze nieuwe tijden...?
Lauwe klerken... (maanlicht valt in de kamer)
De maan... Vrouwelijke ster van de nacht... koud water... het kwade oog... zoals zij opkwam toen ik met
Prelati wachtte bij de laaiende ovens tot een van haar stralen het lood zou aanraken met haar
doorschijnende vingers... en de... modder goud zou worden...
De maan nu over mijn velden, braak, verwoest...
Jeanne, ik ben bang, ik kan het niet wegpraten, je ziet mij, ik heb nooit iets voor jou kunnen verbergen...
'Gilles, lieg niet'
'Gilles, mijn vriend, waarom vlucht je in fabels en dromen... in leugens... doe dat niet...' (Stilte)
...Ik mis je, zusje...
Mijn zon die... brandde... mijn ziel... die men mij ontnomen heeft... Mijn ziel kan niet branden... zij is er niet
meer... in het onmetelijk rijk van het niets gejaagd... niet eens een smeltende sneeuwvlok meer...
(Hij bonkt met zijn hoofd tegen de tralies)
Het kan niet... het mag niet... ik kan niet zomaar herleid worden tot de rang van het laagste dier zonder
ziel...
Ik ben een dier geweest... en ook de bliksem die op een zomeravond in het dier slaat... in het verschrikte
schaap, in het bevend kind...
Hield je nu mijn hand vast, Jeanne... 'Gilles, wees niet bang'...met je boerinneverstand dat het kwade weer
verjaagt met je geloof in de Heer...
Je kon in de gezichten lezen... wat ze waren, wat ze logen... je keek in mijn gezicht... las je toen al de tekens
van de toekomst?... Waarom zei je niks?... kijk naar mij, zeg iets... jij hoorde stemmen... waarom hoor ik de
jouwe niet?
(schamper) Omdat ik geen maagd ben!...
(Stilte)
Je kon niet liegen... je ging recht op die kale kinkel van een koning af, recht en soepel als een wandelende
berk, in je jongenskleren... de hovelingen, de generaals proestten het uit en je zei in je boerse klemtonen:
Çharles, ik zeg u bij God dat gij de ware erfgenaam van Frankrijk zijt en de zoon van een koning en dat ik
gezonden ben om jou naar Reims te leiden om daar uw kroning en uw zalving te ontvangen.'
Waarop dat koninklijk schijthuis matrones van zijn hofhouding riep en jou liet onderzoeken of je vrouw of
man was, zij stroopten je broek af en betastten je witte , volle geheime lichaam en verklaarden dat je maagd
was... (Stilte)
Jeanne, mijn verkapt jongetje... Zusje, ik mis je...
En hij werd gekroond, hij trilde op zijn reigerpoten, Charles de Zevende werd hij, zoon van de
krankzinnige Charles de Zesde... alhoewel: zijn zoon?... ik zou er geen goud op verwedden met die moeder
van hem, die drel van een Isabeau... en jij stond links van hem en ik rechts met mijn buikig flesje olie dat de
heilige Rémi kreeg uit de bek van een raaf om Clovis te zalven, de eerste Franse koning... en jij stond tussen
de hertogen, die lafbekken en verraders en vaandelvluchtigen, en je klemde je banier vast, die met Jezus in
de wolken met de witte lelie en de tranen lekten over je wangen, je viel en kuste zijn trillende knieën...
'Lieve koning,' zei je, 'de wil van God is volbracht'... en toen heeft God, diezelfde God tegenover zoveel
glorie geknarsetand en zijn gezicht van jou afgewend...
Ik ook... ik had je kunnen redden... ik heb het niet gedaan...
mijn eeuwige zonde, mijn eeuwige echte zonde... ik mis je zo...
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het doet zo'n pijn...
en van die dag af...
wat er mij gebeurd is... het is jouw schuld...
jij brandde en ik wilde... ik moest door eenzelfde brand...
een andere maar even erg, even dodelijk... om mijn ziel...
wat daar nog van overbleef... te kennen... niet te redden...
maar te verderven... te verwoesten...
minder kon ik niet... om die God die zich van jou had afgewend uit te dagen...
maar hij liet zich niet tarten... de afgewende God liet mij begaan...
wou niet... wat ik ook voor gruwelijks beging, hij bleef zijn gezicht van mij af keren... keerde niet terug als
de maan... hij was de maan die drie dagen in de maand dat zij... dood... donker is...
(Stilte)
De dag dat ik... afscheid genomen heb van jou... dat ik ophield dag en nacht aan jou te denken, was in
Orléans... tijdens de processie die jou herdacht, in het jaar vijfendertig...
...toen het mysteriespel werd opgevoerd dat het Beleg van Orléans verbeeldde, ons krijgsspel nadeed... (stoot
een misprijzende lach uit)
Ben je er nog? Ga niet weg, lieve. Alsjeblief. Doe, doe alsof je er bent, mijn kameraadje... mijn engel... Ja, je
bolle wangen, je boerse tandjes, je rattehaar... mijn ziel...
(Stilte)
De vlaggen, de stellingen, het volk, vijfhonderd acteurs die ons gevecht speelden... met gezwaai van bijlen...
en geschreeuw in splinternieuwe kostuums... geen twee keer gebruikt... ik heb alles betaald... op onze
verjaardag... brokaat en goud... zelfs de bedelaars droegen het fijnste gescheurde laken... alle toeschouwers
kregen het fijnste eten... wijn... en toen de overwinning werd gevierd liep ik in de processie... met mijn
standaard... gouden lelies op azuren veld... en jij was er niet... het gezang, het geloei, gegil, gebral van
hymnen... je triomf was er, je naam, je beeld, maar jij was er niet en toen... heb ik mij verbeeld dat ik jou
was... vergeef mij... ik heb jouw banier gedragen... ik had jouw wit harnas aangetrokken als ik er in gekund
had... ik straalde, mijn soldaten, balorig dronken als alle soldaten... herkenden jou in mij, zij juichten, ik
was... onvergelijkelijk... aan jou gelijk, en verblindde mezelf en zong zoals jij toen je de aanval leidde: (zingt)
'Veni, creator Spiritus...'
en toen hield de processie halt bij de oude muur...
weet je nog?... die ingestorte muur in de wijk van Sint Marcus waar je gevallen bent... en ik zag je val alsof
het onder mijn ogen... opnieuw... gebeurde... weet je niet meer?
(glimlacht) Dit zul je nooit vergeten...
Je bleef in een schermutseling steken, pieken alom naar je gezicht gericht en je hakte verwoed met je
sporen in de flanken van je paard, je zat geklemd in je te zwaar... te onhandig melkwit harnas dat je pas
cadeau gekregen had van de Koning... je wiekte met je armen en je paard steigerde... mijn lomp
herderinnetje... je plofte van je paard, bij de oude muur, en bleef liggen... spartelen als een reusachtige
melkwitte kever met sprietels, hulpeloos, hopeloos en ik kwam naar je toe... en hielp je overeind... en weer
schreeuwde je: 'Kom op, kom op, vrienden!' en weer zong je hard en vals: 'Veni creator'
Op die verjaardag, jaren later... hoe kon ik ooit jou zijn? Ik schaamde mij... dronken van een praal die nooit
van mij kon zijn... jouw glorie... ik was een verdorven slet die onrechtmatig jouw glorie usurpeerde...
rotter... stinkender dan ooit onze koningin Isabeau... en ik heb mijn rug gekeerd naar het hol... stompzinnig
theater zonder jou... een kapmantel van de straat geraapt... aangetrokken... tussen het volk dat juichte en
vrat en dronk... (wrang lachje) op mijn kosten, het heeft mij de ogen uit mijn kop gekost, mijn lieveling,
honderdduizend écus op zijn minst, ik heb er landerijen voor verkocht... mijn koffers leeg... zelfs de gouden
kandelabers88 van mijn kapel verpatst... zelfs mijn harnassen... zelfs mijn liefste hengst Cassepoix...
Ik liep daar tussen het volk in de wijk van de timmerlieden, en zag een dode merrie, een opgeblazen,
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feestelijk getooid gezwollen beest dat men in het vuur van het spel, van het namaakgevecht... had gedood...
een of ander hoerejong van een soldaat had het bewerkt met zijn lans... zoals soldaten zijn... en van tussen
het brokaten... fluwelen dekkleed van het dode paard kwam... de omstanders brulden van het lachen...
dronken van de wijn en jouw triomf... uit het paard trachtte een levend veulen te kruipen, het wurmde eruit
met zijn voorste hoefjes, de dronkemannen trokken eraan, het spartelde, hinnikte, viel half uit zijn
bloedende moeder en sperde zijn ogen en deed ze dicht en stierf...
(Stilte)
Nog geen spoor van de dageraard. Of toch... daar die lichtblauwe sliert licht.
Ik babbel maar... laat mij ratelen, want ik ben zo bang, Jeanne.
Voel mijn voorhoofd. Geef me je vingers. Voel toch. IJspegels. Voel. Mijn slagader, hier.
Zij is er niet. Zij is er niet. Zij heeft mij gehoord en gezien, hoe ik loog... verzweeg... sprookjes vertelde uit
angst... en vol afschuw voor zo'n huichelachtige ridder is zij weggerend... op haar paard geklauterd... terug
naar... naar... waar? Jeanne!
Je bent hier nooit geweest... Die harde eeltige hand van jou... bedarend in mijn nek... zij is hier nooit
geweest...
Er is niets meer van je over... sedert je zenuwen en klieren en vetlagen en je geraamte zijn verbrand is geen
sliert, geen spikkeltje as is overgebleven... er is geen spoor meer van jou in de zeven hemelen van God...
en niet één dode zal ooit verrijzen, niet één soldaat van Orléans of Azincourt, ... niet nooit terug... ook niet
één verbaasd kind... verbaasd om zoveel pijn...
(Stilte)
Mijn gedachten lopen weg... Water... vunzig... ik durf niet meer te denken... er is niets... nergens... ik moet...
Jeanne... laat mij hier niet alleen... niet in de steek... in deze kou van het niets... de ijsvlakte waar niets is...
behalve... nee... niets... zelfs ik niet...
(slaat zich in het gezicht, krabt in zijn wangen, schopt tegen de muren, bonkt zijn hoofd tegen de tralies, valt, kruipt overeind)
O, mijn God...
Het tocht hier... ik mag niet ophouden met tetteren, raaskallen... die ijswind... er waait iets in mij naar
binnen (stopt zijn neusgaten, zijn oren dicht) in mijn neusgaten... mijn oogballen bevriezen... O, mijn God...
nee... het is jouw lucht... geen zwavel, geen pek... maar ijs, ijs, mijn Barron eindelijk... de enige die heerst
over het rijk van het niets...
Barron... zonder vorm... geen donkere meesmuilende jongen... vingers in mijn nek... de jouwe...
Heer van de duisternis, jongen van de nacht... uit de maan voorovergestort in mijn nek... Nog...
Ik heb jou... offerandes gegeven... vleermuizen, wezels, een pasgeboren lam... mijn zaad... en toen die éne
keer... Prelati was je boodschapper... Prelati vertaalde wat je mij beval... die éne keer de offerande in een
linnen zak... Bertrand...
O, jij kwaad broertje van Jezus dat in het donker speelt met de zielen...
dat je er nu bent... ik ben zo vaak bedrogen... alleen maar voor de gek gehouden... ik onmondig... onnozel
kind... dat je er nu zou zijn... ik krijg het heet... om jou... ik begin helemaal te gloeien...
(Stilte)
Je was hier toch... daarnet!... Barron?
Jeanne... heb jij hem weggeslagen, verjaag je mijn vriendje Barron?...
Barron, zie je haar terwijl je zwerft in het domein van God rond zijn hemelse gebouw?... want jij mag daar
zwerven, want je bent... familie van God... verstoten weliswaar en geteisterd en getreiterd en gekweld...
maar je mag toch dwalen in zijn jachtterrein, in al zijn provincies... want jullie strijden... kijken wie het
sterkst, het slimst... het listigst is in het overrompelen der zielen...
Zie je haar niet, Barron? Kijk dan... verziend... alles doorborend loeder... Een plompe meid in een harnas...
of heeft ze dat uitgetrokken? Zij speelt in haar hemd met schapen, drinkt karnemelk... of stoeit met de
engelen... de sloerie... nee... zij kan niet lachen... kon het ook niet op aarde... stuurs... 'Gilles, gedraag je!'
'Gilles, denk aan je rang!...'
Het lot van het Christendom en van Frankrijk verteert haar...
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(vangt een vlieg) Heer van de vliegen, zend je je ruiterij?
Om mij te verwoesten, mij, korenveld onder de maan... ik bazel...
Barron... ik eis... ik beveel... Waarom heb jij je in menselijke gedaante aan Prelati laten zien en niet aan mij...
ik die het offer heb gebracht?... Niets. Niets meer. Nooit geweest...
O, ik ben geboren in een zwarte toren.
Ik die alles wou worden... iets boven de mensen... onder de mensen... onmens... ben niets...
(klappertandt. Zoekt iets op de grond. Loopt in een cirkel, stapt er in)
(prevelt)
Ik moet zijn van... van... ik moet hebben... (citeert) 'Een onoverwinnelijke koppigheid. Een geweten verhard
in de misdaad en geneigd tot wroeging. Een blind geloof in hetgeen niet gelooflijk is. Een valse voorstelling
van God almachtig.'
- Prinsje van het helse rijk. Kom in de kring.
(brult) Ik moet zout hebben. Breng me zout en zwavel.
(reciteert) Abominatie89, walg, levende planeet, komeet, wapenknecht van Beelzebuth die de legioenen van de
hel commandeert. Ik heb het recht te bezitten wie ik wil, te kwellen, te steken, te roosteren, te doorboren...
want ik heb een overeenkomst gesloten... geofferd...
(klaaglijk) O, Jeanne, ik ben het niet die dit uitspreekt.
(Stilte)
Er is voor mij geen verrijzenis.
Ik die zoveel wilde tere grillige zielen had in één ziel, ik ben...
ontvolkt.
Ik heb gemoord in de oorlog én gemoord in de oorlog die men een voorlopige vrede noemt. God heeft dat
gewild, anders had hij mij niet verwekt uit de klei... (vertwijfeld)
Ik moet mijn ziel herwinnen...
Ik zweer dat ik niemand meer zal aanraken, ooit, geen paard, geen hond... geen kind.
(hij bijt als een razende zijn vingernagels af)
Jeanne... die vuurhaard in mij en die ijzige koorts, genade.
Waar je ook bent Barron... Jeanne... genade...
(Hij rukt zijn mantel af, scheurt zijn hemd)
Ik moet terug naar mijn staat van genade...
ooit... vroeger...onbesmet... onnozel kind...
Gilles wil een huis voor zijn ziel in een van de zeven hemelen... en daar wonen voor zijn dood...
(zingt vals en hard) 'Veni creator!
(Het licht verandert, de monnik zingt)
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Scène IV
(Decor als in I. Het licht is anders. Gilles komt op. Onherkenbaar. Zijn gezicht is ongeschminkt, zijn haar is grauw. Hij
draagt een grauwwit boetekleed. Op blote voeten. Hij beeft.)
(buigt diep)
- Eminentie, heer Vicaris, heer Inquisiteur...
Eerwaarde heer meester rector en promotor...
- Geloofd zij Jezus Christus
- Nederig kom ik voor u staan, de nederigste parochiaan van de parochie van de Heilige Drievuldigheid te
Machecoul, diocees90 van Nantes.
- Mijn voorkomen? Mijn kale schedel?... Ik heb mijn hoogmoed afgelegd... ik ben een bedelaar... Ik heb
afgezien van spijzen... en van wijn...
- Uw onderdaan en uw rechtspraak behorende, Eminentie... mijn kasteel en mijn burcht bevinden zich in
het gebied van uw diocees... inderdaad de artikelen door u opgesomd hebben betrekking op mij... ik erken...
beken...
(luistert) Ja, de beschuldigingen, van de kant van uw parochianen, mijn evennaasten, richten zich tot mij...
dat erken ik volmondig...
- Ja, mijn handlangers, ik noem ze: Sillé, Roger de Briqueville, Poitou, Rossignol, Henriet... hebben mij
bijgestaan in het kwaad... de kinderen aangedaan...
- (traag, vol schaamte) ... onmenselijk gekeeld... in stukken gehakt... en verbrand... en daardoor verschrikkelijk
gekweld...
- aan de duivel geofferd? Nee, dat niet, nee, niet op de vervloekte manier geofferd - al beweren honderd
getuigen dat onder ede - nee, geen duivels of andere kwade geesten opgeroepen... wel... met gezegde
kinderen de zonde van ontucht en de doodzonde van sodomie bedreven... soms terwijl zij leefden... soms
na hun dood... soms terwijl zij bezig waren te sterven...
(slaat de handen voor zijn gezicht, knielt)
(Een fragment van een kinderkoor is hoorbaar)
(Komt overeind, luistert)
Ja, het is bewezen dat in feite gedurende een tijdsspanne van veertien jaar min of meer, gedurende al die
jaren... alle maanden, alle dagen, alle nachten en alle uren van die veertien jaar onder de regering van
Martin, paus, vijfde van die naam, van Eugène, paus, vierde van die naam, van Philippe, aartsbisschop van
Tours en van, hier aanwezig, Jean, bisschop van Nantes, Gilles de Rais door de kwade geest vervuld en zijn
zieleheil vergetend voornoemde dingen heeft gedaan...
Maar wel verzaakt heeft aan de werken van de demonen... verzaakt...
- want, nee, niets ondernomen op het domein van de verboden zwarte kunsten... wie vertelt dat? Zegt
Prelati dat? In welk bos? Wáár is Prelati?
- ... Niet één keer, geen minuut in al die tijd met de demon Barron gesproken, in geen enkele gedaante
gezien, nooit iets van hem vernomen!...
(luistert) Zoontje van Jean Lavary (knikt langdurig). Het hoofd van zijn lichaam gehakt en bewaard... het lijf in
de beerput van zijn huis... dat is gebeurd en waar...
- Sillé, mijn slechte vriend, opstoker, trawant en toeverlaat heb ik weggezonden met de opdracht
duivelsaanroepers te vinden die mij... nee, niet magische zwarte kunsten zouden leren... nee... geen duivelse
toverij... maar mij behulpzaam zouden zijn bij mijn alchemistische proeven die niet verboden zijn door de
kerkelijke wet daar zij alleen beogen het vervaardigen van goud...
... dat zweer ik in de naam van de Heer, niet in de naam van Satan...
- Jawel, op Allerheiligen een feest gehouden voor de dorpelingen en aalmoezen rondgestrooid voor wie
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ook maar kon grabbelen... maar niet in naam van Satan...
- (knikt)
Ja, dikwijls de Heer aangeroepen en met bitterheid en wrok toegesproken, hem gevraagd: 'Heer, zeg mij,
waar komt de algemene ravage over de wereld vandaan? Komt die van u?... en hij antwoordde niet... En
omdat ik van in mijn kindertijd ononderbroken in hem geloofde heb ik dergelijke vragen meermaals aan
hem gesteld, en hij antwoordde niet. Ik geloof nog steeds in zijn almacht... waar ik thans voor buig en kniel
en mij in het stof werp... ik heb niet aan hem verzaakt... maar soms getwijfeld aan zijn ondoorgrondelijke
daden...
- (knikt) Ja, ik dronk dure wijnen, kruidenwijn en aftreksel van druivenmoer91 met honing... at onmatig elke
dag verschillende malen het delicaatste voedsel... om méér, makkelijker, wellustiger... te...
(Het kinderkoor is hoorbaar)
- vijfenveertig hoofden gevonden... van kinderen...
- honderdveertig kinderen... u zegt het...
- de hemel met de gruwelijkste modder van de sodomie bespat? Ja.
- en verteerd van berouw besloten om naar het Heilig Land te vertrekken... als een pelgrim... mijn paarden,
koetsen, koffers stonden klaar... om bij het Heilig Graf de muren van het oude Jeruzalem weer op te
bouwen... gezworen en beloofd aan God en zijn heiligen... aan Jeanne, mijn zuster (slaat een kruis) voor altijd
en helemaal de zonde af te zweren... maar... teruggevallen en teruggekeerd als de hond naar zijn kots, naar
de tegennatuur waardoor hierbeneden aardbevingen en pest en hongersnood ontstaan... teruggekeerd naar
de kinderen... (Het kinderkoor).
(Het koor klinkt luider, hij roept er dwars doorheen)
en opnieuw de kinderen... dat is waar, algemeen gezegd, erkend, geloofd, vermoed, gezien en gehoord,
berucht en overduidelijk, opnieuw de kinderen!
(kinderkoor stopt abrupt)
(Stilte)
... (schudt zijn hoofd)
Nee, geen ketter, geen aanroeper van duivels, geen tovenaar of afgodeling of apostaat.
- Eminentie, Heer vicaris, Heer inquisiteur, niemand erkent nederiger dan ik dat u zijn bevoegde rechters...
bent...
- Ik vraag u vergiffenis... Dat ik zo onbescheiden... brallerig...
kwaadaardig tot u gesproken heb... wil mij mijn schuld, mijn beledigingen en kwetsende woorden
vergeven... Gilles schaamt zich diep...
- U vergeeft me?... Dank, dank, ik kus uw handen.
(luistert) ... ik verklaar me schuldig wat betreft het eerste, tweede, derde, vierde, achtste, negende en
veertiende artikel die betrekking hebben op... de kinderen... de andere artikelen aangaande de kwade
geesten verwerp ik als onwaar, niet gebeurd...
- natuurlijk... zeker... ik heb een boek gekregen van een ridder die gevangen zat in Angers... een boek van
de Verleider in de Duisternis... en daarin gelezen... de formules, de bezweringen, de zonderlinge talen, de
Egyptische psalmen... maar ik kwam er niet uit, Gilles is niet geleerd en daarom heeft hij geleerden laten
komen om de raadsels te ontcijferen... uit alle streken...
er waren dronkaards bij... charlatans... waanzinnigen... zij liepen met mijn geld weg... of zij stierven...
en toen heb ik mijn biechtvader naar Italië gestuurd om een godgeleerde te halen, bedreven in de alchemie,
en hij is teruggekeerd met François... Francesco Prelati. Wij... François... en ik, hebben proeven gedaan...
ovens gebouwd... dezelfde proeven als Paus Sylvester de Tweede heeft gedaan... kwikzilver bevroren tot
het puur zilver werd... elementen uit het kwik gehaald om het te veranderen in goud...
- nee, die ovens zijn vernietigd, kapotgeslagen en vermorzeld met de retorten... met al het materiaal...
omdat Louis, de zoon van de Koning, op het onverwachts op bezoek kwam... en omdat Zijne Majesteit
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onwelwillend staat tegenover de kunst van de alchemie...
- dit en niets meer. Geen kwade geesten...
- Barron? ... Barron, heb ik jou ooit aangeroepen? ... Barron, heb je ooit geantwoord... Barron béést (in
crescendo) Barron huichelaar... Barron uitzuiger... bedrieger... Als je bestaat... geef mij een teken... Nee... ik
pleeg geen meineed... de waarheid in al haar clausules en artikelen is wat ik zeg... ik wil mij onderwerpen
aan u en aan de vuurproef... de veroordeelde vraagt het... nu... nu...
(hij loopt naar de toorts en steekt zijn hand erin) mijn hand verschroeit, ik zal nooit meer mijn rechterhand
kunnen gebruiken... voor het kwade of het goede...
(schreeuwt het uit van de pijn)
(De monnik komt aangelopen, rukt de brandende hand weg en wikkelt haar in een vod, kust Gilles' linkerhand en gaat af)
- Dank u, broeder.
- Heren, haal uw liefde niet weg van Gilles... Gilles smeekt u... Gilles wil de christelijke weg volgen... de
boete...
(buigt diep, luistert. Richt zich op. Stottert onhoorbaar. Tranen vloeien over zijn wangen.)
Gilles dankt u... De ban van de Heilige Kerk wordt geheven?
de muilband valt van mij af?... absolutie?... de sacramenten... ik ben weer in de schoot van mijn moeder
opgenomen... (knielt, snikt, overdadig, richt het hoofd op)
- Dank, dank... ik kan weer adem halen...
- (komt overeind)
- ik wil niemand van de getuigen ondervragen... de getuigen zullen getuigen naar hun geweten...
- (knikt) Ja, ik heb deze voormelde misdaden bedreven, maar... volgens... mijn eigen verbeelding zonder de
raad van wie dan ook... naar mijn eigen zin... volgens mijn lust.
- Waarom?
Waarom?
Ah, Monseigneur, u kwelt u zelf met een dergelijke vraag en mij erbij!
- Er is geen andere oorzaak, doel of intentie dan hetgene ik gedaan heb. Ik heb genoeg gezegd om
tienduizend mannen te doen berechten en sterven.
- Geen reden. Als een beest... ja. Ik ken de oorsprong van mijn schuld niet... tenzij God de oorsprong is
van alle goed en kwaad en lauwte en hitte op aarde...
De schuld ben ik, ik kan me niet buiten mijn schuld stellen.
- Ik verzaak... dat het u behage... ik verzaak aan mijn burchten, mijn kastelen, mijn landerijen, mijn kapel en
goud en metalen, manuscripten, miniaturen92, bossen en hoeven en munten, juwelen, zegels, email en
aardewerk, harnassen, textielen, tapijten... Jezus zei: 'Geld is last'... daarom heb ik het merendeel van mijn
bezittingen verkwanseld... voor een tiende van de waarde... tot Cassepoix, mijn liefste hengst...
(zijn stem wordt schor, hij schraapt zijn keel)
... en wat er nog rest, neem het... verdeel het onder u, ik wil niets meer, alleen dit boetekleed... meer zal ik
niet nodig hebben in het eeuwig leven... dat u mij teruggeschonken hebt... o nobele goedhartige rechters.
(zijn stem laat hem in de steek. Hij babbelt verder zonder geluid.
De monnik komt op en geeft hem een kruik wijn. Monnik af. Gilles sipt van de wijn.)
- Uw huiswijn, Eminentie? Teveel kruidnagel... te weinig kaneel...
(zet de kruik neer) Dank u. Nee. Ik mag niet... mijn versterving is begonnen...
(Stilte. Zijn gedachten dwalen af)
Ik mocht niet drinken van Jeanne (slaat een kruis)...
de engel begreep niets van soldaten... zij kon ze leiden ja, ophitsen... maar de oorlog zelf... die niet in dienst
stond van God en Frankrijk... daar wist zij niets van... soldaten hebben doorlopend honger... naar de
vijand... naar bloed... naar eten... naar vrouwen mannen en... kinderen, naar bloed... en de dorst... de oorlog
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veroorzaakt dorst... ondraaglijk... de dagelijkse staat in de oorlog is dorst...
soldaten worden krankzinnig... doorboren zwangere vrouwen die stervend vruchten baren... vruchten
zonder doopsel... wij roosterden de vijand... sloegen zijn tanden uit... een slagveld vol open buiken...
Fransen, Engelsen... vreemdelingen voor elkaar... die elkaar de strot afsneden... elkaar opaten... sinds
eeuwen. Onze leerschool: beestachtigheid... dorst... en wij ridders speelden oorlog... waren de oorlog... en
dit spelen wordt nu allengs vervangen door een andere oorlog... met rede, berekening, discipline...
wetenschap... tactiek... gevoerd door een nieuw soort gewapende vreemdelingen... even wreedaardig maar
flets uitgedokterd... steeds voorpostgevechten... gepland... verschoven... gewogen als met schaakstukken...
de ridders verdwijnen... bedolven onder waardepapieren... hypotheken... zij die speelden... alles... hun leven
verspeelden... een spel dat alleen waarde had omdat de vernietiging hun enige winst was... maar de ridders
waren nog nodig,
Maar de koning had mijn harnas nodig, en Jeanne had mijn woede nodig, mijn dorst naar bloed... zij hield
van mij omdat ik geweld was... een uitzinnig spel... daarom wilde zij mij... om niets anders...
ik heb Jeanne gediend (een zwak kruisteken) en daarna... werd ik blind en doof... afwezig... verzadigd van haar
dood...
(afwezig drinkt hij van de kruik)
wij, machtigen, zijn misdadig... maar wie ontneemt ons het recht daartoe...?
De koning, van vlees en bloed zoals de andere mensen, beschikt over leven en dood... geeft ons... zijn
onderdanen... bevelen en wij moorden... als zijne majesteit hoest wordt er onthoofd... en als hij niest wordt
er gekeeld... in zijn naam... (drinkt)
Ik heb niets meer te zeggen... alles gezegd... niets meer in geschriften of in woorden...
(luistert) Ik zou meer willen zeggen... niets liever... wat u ook maar vraagt. Maar ik kan niet... (stem begeeft
weer)... kán niet!
De oude man lacht mij uit... hij knijpt mijn keel dicht... zoals vroeger sta ik in mijn hemd voor hem...
'Grootvader, ik heb gezondigd'
(stem van grootvader)
O ja, jongetje? Heb je aan je worteltje getrokken?
En aan dat van Robin?'
'En daarna heb ik hem onder de mesthoop begraven.'
'Altijd alles goed achter je opruimen, Gilles.
(Vettige lach) Hoeveel kinderen heeft Robins vader?'
'Zeven, drie jongens en vier meisjes.'
'Dan zal hij Robin niet missen. Anders maakt hij maar een nieuwe Robin. Die boeren zijn net konijnen.'
(Gilles' stem, wegebbend) En Robins moeder kreeg daarna weer een kind en het kind dat uit haar kwam was
een konijn. (wankelt op zijn benen)
(luistert) Nee, ik ben niet ziek, niet zieker dan gisteren.
(drinkt) Ik ben bij zinnen. Maar ik heb alles gezegd, meer dan genoeg. Ik heb bekend, is dat niet genoeg?
Nee?
(Afwezig wikkelt hij het vod rond zijn hand los, onderzoekt zijn zwarte hand)
Ik heb gefolterd... zoals iedereen...
Ik word zelf onderworpen aan uw vragen door middel van de foltering? Wanneer?
- ik leg mij neer bij uw vonnis...
- (knikt)... met de publieke instrumenten... (hij likt aan zijn verbrande hand) uw wil geschiede...
(Het licht verandert. De monnik zingt samen met het kinderkoor)
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V.
(Gilles komt op, bleek, kletsnat. Hij grijnst, loert schichtig over en weer, bang.)
- Ik heb mij bereid verklaard... de foltering te ondergaan... ik wil u gehoorzamen... wat de heilige martelaren
konden kan ik ook... mijn eer als soldaat gebiedt het mij... maar ik smeek u... nederig... wil de ondervraging
nog één dag uitstellen... één dag... ik kan niet vluchten...
(gedachtenstem) Met twintig... dertig man zou het kunnen... een niets ontziende furie met hakbijlen en
zwaarden klieft dwars door deze papperige bende... maar waarheen?... en vrienden... ik heb geen vrienden...
(haalt zijn schouders op)
(gewone stem) Doe het morgenochtend...
geef de beul een vrije dag... laat hem paddestoelen plukken... zijn rieten dak herstellen... de publieke
instrumenten... duimschroef... nijptang... oliën... en ondertussen zal ik antwoorden en jullie zullen bevredigd
zijn...
(luistert) Morgenmiddag? Twee uur? Heilige mannen. (Stilte)
- Omtrent het vastnemen en doden van Mathieu, Robin, Yvon, Robert en de andere Robert die al haren
had op zijn borst, Pierret, Jean Petit, Brieu, Christophe, Guillaume Labouret, Nicolas, Damien...
- Omtrent de manieren om te doden... tegen de natuur... die niet minder gruwelijk doodt...
- Wanneer? Waar? Overal. In het kasteel van Champtocé... voor het eerst... ik weet het jaar niet... het
begon... het jaar waarin de oude man stierf... zijn hart knalde uiteen toen hij zag... inzag wie en wat ik was...
wat ik kon...
hij wou niet meer dat ik hem... onder ogen kwam... hij gaf zijn zwaard en zijn harnas aan mijn broer René...
hij wou in een eenvoudige houten kist begraven worden in een wit boetekleed... als dit...
Hij heeft mij slecht geregeerd toen ik een kind was, hij schiep vreugde in mijn kinderkwaad...
(Richt zich tot het publiek, heftig) O, jullie die kinderen kweken, leer ze de heilige boeken lezen, leer ze
vertrouwd te raken met de deugd, de goede zeden, de goede voorbeelden en straf ze of ze vallen in de
modder zoals ik! (Stilte)
- Wanneer?... Het begon... na de oorlog... nadat het vuur was opgelaaid en walmde en doofde... het was na
jou, mijn zuster, na het kwaad jou aangedaan... nadat jij herleid was tot een klomp sissend vet... Kon ik
erger kwaad bedenken?
Kon ik de Heer die zijn eigen engel zo liet verhakkelen en verzengen, kon ik die Heer die op haar
verschroeiend lijf schéét... kon ik hem genoeg... erg genoeg tarten?...
(luistert) ... motieven en intenties?... Ik wou voor mijn gerecht dagen die Heer in de hemel die haar in de
steek liet!
- Ja, dit is mijn braquemart93... gescherpt aan twee kanten, daarmee... gebeurde het...
(Hij steekt zijn hand uit, trekt haar langzaam terug)
(Stilte)
(mompelend) (schraapt zijn keel)
- dat Ja, ik heb voor mijn drift en mijn wellust genomen heb zoveel kinderen dat ik het getal ervan niet
nauwkeurig kan opgeven...
- en mijn zaad op de meest schuldige manier heb gestort op de buik van voormelde kinderen voor hun
dood, na hun dood en tijdens hun sterven...
- mijn vrienden, ik noem Sillé, Poitou, Henriet en ridder Roger de Briqueville... die als ik te moe was van
het verminken... soms het hoofd van het kind scheidden van de romp met een dagge of een slagersmes... en
soms het kind aan de zoldering hingen met touwen... en wurgden...
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Kort, breed zwaard.

IV - 147
- en het dode kind gekust... gestreeld... en genomen...
- en de mooiste kinderen, het mooiste hoofd, de mooiste ledematen heb bewonderd... beschouwd... soms
een uur lang...
- en hun lichamen heb opengemaakt en wellust ondervonden toen ik hun innerlijke organen zag...
Ik beken dat als voormelde kinderen stierven ik op hun buik ging zitten en toekeek... ja... en soms lachte
(Het kinderkoor valt in)
... ik gaf ze de laatste sacramenten
(Het kinderkoor raakt vervormd, gejank en gekrijs)
... mijn koor van veertig zangertjes in liturgische livrei...
leeuweriken die de glorie van God zongen... nooit één ervan aangeraakt...
... tenzij men mij... geen nieuw kind van buiten bracht...
... en dan wel het kind dat de baard in de keel begon te krijgen... (Het kinderkoor)
- Het koor heette het Koor van de Heilige Onnozele Kinderen die door Herodes in één nacht werden
gedood, één ontsnapte, dat was Jezus en nog één, dat was (fluistert) Barron (zegt luid) Barron.
- Mijn kinderen zongen kerkliederen de hele dag... in de kamers bekleed met gouden zijde... er waren dertig
lakeien voorhanden voor het koor... zij waren in het scharlaken gekleed met boordsels van bont... de
koning heeft vaak mijn koor geleend... Rossignol de la Rochelle zong het mooist... ik kocht hem van zijn
vader voor tweehonderd pond...
- ... de meeste kinderen werden verbrand... verast... soms onder de mesthoop begraven...
- Henriet en Poitou maakten de kamers schoon, wasten en schrobden de sporen weg. Wat van de nacht is,
is niet van de dag.
- soms knielde ik voor het lijkje en vroeg aan zijn bevrijde zieltje of het de Heer des Hemels wou vragen
mij genadig te zijn...
- omdat er een hiernamaals is... bad ik God voor zijn zieltje... anders had het kind gezondigd en was het in
het vagevuur of in de hel terechtgekomen.
- (fel) Zei hij niet: Laat de kinderen tot mij komen?
Ach wat heeft hij al niet gezegd, verzinsels, fabels...
(tot het publiek) Mensen... zorgt dat uw kinderen niet lui worden en niet pikant en uitdagend gekleed gaan...
het kwaad komt voort uit het nietsdoen en teveel eten, teveel wijn... daarin zit het venijn...
(Lange stilte)
(Het kinderkoor)
... ik dronk me dronken...
... het kind dat bedelde op de drempel van de kerk werd steeds opnieuw weggejaagd door de priester... ik
beloerde het vanuit de kamers van de herberg aan de overkant... ik ging naar het kind toe... ik gaf het een
handvol munten... het wilde naar huis rennen... ik hield het tegen en beloofde het nog meer munten... het
was ros, helrood van haar en wenkbrauwen en wimpers... ik nam het mee op mijn paard... het zei dat het
van plan was geweest brood te stelen... gelukkig maar dat ik langs gekomen was, zei het... gelukkig... ja,
want als men het gepakt had met een gestolen brood had men het meteen opgehangen!... waarom lieten de
ouders het bedelen? men kweekt ze om te bedelen, verminkt ze om meer medelijden op te wekken... wrijft
hun gezicht in met zuren... hakt handen af... kerft ogen uit... snijdt achillespezen door... verkoopt ze aan
zigeuners...
In de schaduw van mijn kasteel Tiffauges sprong het van mijn paard in mijn armen... en ik wiegde het,
noemde het Roodkapje...
(vertellerstoon) 'Roodkapje liep door het bos en wie kwam daar vanachter een boom?... (blaft, miauwt) de
wolf...' en het schrok zo dat het zich bevend tegen mij aanperste... de verschrikte blik... de wijde ogen met
de rode wimpers... het immens overweldigend medelijden om zoiets gaafs ongerepts weerloos... Medelijden
is geil en onvermurwbaar... en ik nam mijn braquemart... het mes met twee geslepen kanten... en stak het
mes in zijn hals... het bloed spoot over mijn handen... mijn stuwend onderlijf...
(snauwt schril) Wat doe je, bisschop? Kijk naar mij. Verberg je gezicht niet!
... ik maakte het hoofd los van de romp...
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... ik opende het karkas en onderzocht de buidel, de zak met ingewanden, bloed en vet en drek... het
dampend werk van God snoof ik op en het was de lucht van het slagveld... de lillende afval verblindend
mooi... en het nog kloppende hart...
... en beende het lijfje uit, vormde met zijn fragmenten een nieuw beeldhouwwerk, een stuntelige
schepping... maar ik beefde te zeer, het hoofd rolde over de blaren en het mos... ik raapte het op en kuste
het op de lippen en wreef de rode schedel tegen mij tot het misdadig zaad... het was in de vasten... ik had
niet gegeten... alleen gedronken een brouwsel van hennep en belladonna...
(als in trance) Roodkapje, wat heb je rode ogen...?
(De monnik komt op, gaat naar het kruisbeeld en bedekt het met een brokaten mantel. Gilles staart daarnaar. Begint te
beven en te schokken. Slaat de handen voor zijn gezicht.)
Hij mag dit niet zien... Niet horen... Hij zweet op de olijfberg water en bloed...
(begint hartstochtelijk te snikken) (schreeuwt) Laat de kinderen tot mij komen.
(Lange stilte)
... (zeer mat) ... mijn genot duurde zolang het kind warm bleef... als de koude kwam... werd ik koud...
Mijn genot was niet van het zaad... maar... van... van de kennis... het hoofd... dat losgerafeld... het beeld van
de schepper was... zijn onvervangbare verrukking had...
... ik beval Sillé, Poitou, de anderen de hoofden naast elkaar te zetten... wij wezen aan welk hoofd het
mooiste was... het regelmatigste... volgens de gouden snede... de verminkte Apollo...
... en wij lachten... wij deden de doodsgrijns na (grijnst)
... en dan viel ik als een zak in mekaar...
... en verloor ik... verloren... koud...
(Het licht verandert. De monnik zingt)
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Scène VI.
(kalm) Ja dat is hij, Francesco Prelati, François (ontroerd)
Gegroet François, geloofd zij Jezus-Christus. Elke dag heb ik gebeden om je te mogen zien.
(tot de rechter) Ik waardeer hem zeer... hij is beminnelijk... veel verstandiger dan ik... onbetrouwbaar... maar
wie is dat niet? Florentijn... uit Florence waar mannen elkaar op straat beminnen... Ik ben hem dankbaar. Ik
lag weken achtereen in mijn kasteel tegen de stenen vloer te loeien in mijn kots... hij heeft mij eruit getild...
Ja, het is bekend dat hij alleen van mannen houdt... zoals de kruisvaarders die elkaar beminden tijdens hun
glorierijke tochten omdat zij de besmette vrouwen moesten mijden... ik houd van hem maar ik houd niet
van mannen...
De apostel Paulus heeft gelijk: 'Dood aan dergelijke wezens en dood aan wie hen daarbij bijstaat.'
(luistert lang) (knikt)
Jazeker, dat heb ik al enkele keren verklaard... over de ovens... over het boze van de Verleider van de
Duisternis...
- Méér? Hoezo méér? Er is geen méér?...
(zenuwachtig)
- Maar wat dan?
(gedachtenstem)
Barron, de rechters naderen, snuffelen, ruiken.
Dat van de kinderen kunnen zij wellicht vergeven, daar zijn zij de dienaars van Christus voor die
moet vergeven, hij háát de lauwen en verkiest de ergste zondaar die berouw toont.
Wat? De molensteen rond de nek? De molensteen voor wie aan de kleinsten raakt?
Maar Barron, zijn goedheid is onmetelijk. De ergste misdaad heeft grenzen, zijn mededogen niet.
Zijn wet is liefde en die wet moeten zijn dienaren volgen...
... alleen jij bent niet... nooit te vergeven... jij, mijn ongenaakbare zwarte engel, zijn vijand, het
andere kind van Bethlehem, zijn slechte broertje... jij die beloofd hebt mijn lege huis te vullen met
je vervloekte liefde...
Barron, koppig zwijn! Laf bedrieglijk ongedierte! Geen antwoord? Goed. Dan verdien je wat ik nu
ga doen. Ik zal je Judas zijn... zoals ik Jeanne verraden heb door mijn laksheid zal ik jou verraden als
wraak...
(Gewone stem) Eminentie, wilt u Fransesco Prelati laten verwijderen uit deze zaal!
- Het moet, François. (ineens emotioneel) Adieu, François, mijn vriend! Nooit zullen wij elkaar terugzien in
deze wereld. Ik bid God dat hij je geduld en moed en hoop geve en dat wij elkaar terug zullen vinden in de
grote blijdschap van het Paradijs. Bid God voor mij, François, en ik zal het voor jou doen.
(Hij volgt François met de blik)
... Hij had al witte haren en een witte baard toen hij bij mij kwam en hij was nog geen vijfentwintig...
(zucht diep, raapt zijn moed samen)
Rechters, totnutoe heb ik gelogen... Ik heb met de hulp van François duivels aangeroepen.
(beeft, kijkt om zich heen, buigt het hoofd)
- Welke? Welke niet!... Lucifer, de keizer; Beelzebuth, de prins; Astarot, de groothertog; Lucifuge, de eerste
minister; Fleurevy, de luitenant-generaal; Sargatanas, de kapitein en... en Barron (kijkt weer schichtig om zich
heen) ... Barron, de jongeling... hij die aanwezig is... en alle geheimen kent...
... op mijn hengst Cassepoix heb ik 's nachts door de velden gereden met in mijn rechterhand het
sleutelbeen van een kind, roepend: 'Barron' in alle windrichtingen...
... hem aangeroepen met het beeld van een Moedermaagd in mijn armen, zingend 'Alma Redemptoris
Mater.'
... ik heb hem gezegd... ik bedoel ik heb gezegd aan zijn geest die overal is en alle geheimen kent, want de
apostel Paulus noemt hem: de prins van de lucht... gezegd: 'Wees mijn vriend, ik ben doodsbang van jou
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maar toon je in om het even welke gedaante en wees mijn kameraad...'
... af en toe is Barron verschenen aan François Prelati als een jongeling, maar nooit als ik er bij was. Barron
wenste mij niet te ontmoeten omdat ik... niet in staat van zijn genade was...
... Door François heb ik van Barron een geschenk gekregen:
zwart poeder op een leisteen... ik heb het poeder in een zilveren doosje rond mijn nek gedragen... ik kreeg
zweren in mijn hals en heb het afgelegd... Barron hield mij voor de aap...
(stilte... bang, aarzelend) - In gewijde aarde?...
(ontwijkt de vraag)
... op een nacht zei François dat het zover was, dat Barron voor een stapel goud had gezorgd en dat hij een
sein gekregen had... hij en Poitou gingen binnen in een kamer die tevoren betoverd was... en toen ik...
eindelijk... mocht binnenkomen ging de deur open maar François sprong buiten en schreeuwde dat
daarbinnen een slang ter grootte van een Duitse hond opgericht stond... ik wilde een kruis nemen waarin
brokstukjes van het échte Kruis van Golgotha verwerkt zaten, maar François sloeg het uit mijn hand omdat
het kruis gewijd was... en later vond ik in die kamer in de betoverde cirkel sporen van geel stof... waaruit ik
kon opmaken dat Barron een listige valse spotzieke geest was die mij op de proef wou stellen...
- ... die cirkel werd getekend met de punt van een degen en daarin werden tekenen aangebracht, getraceerd
naar de wapenkunde in het boek...
- een boek in zwart leer gebonden, half papier, half perkament met rode letters...
- deze cirkel vaak getrokken, steeds bij kaarslicht... en dan in brand gestoken nadat François tekenen had
aangebracht op de vier muren... en op brandende kolen in een stenen pot magnetisch poeder, wierook en
mirre had gestrooid...
- daar Soms uren knielend om Barron aan te roepen in dat boek...
- (knikt, wordt bang)... en ook om offeranden te brengen...
... (Stilte)... de offeranden waren: een zwarte haan, een duif, een tortel... (aarzelend) een andere keer een
kuifvogel... dat was bij de vijver van Montaigu... in een cirkel... waarop het geweldig begon te waaien en te
stortregenen in de diepste duisternis...
(luistert) In gewijde aarde?...
(ontwijkt dit opnieuw, zegt snel) En ik beken dat ik toen een contract heb ondertekend met mijn naam: 'Gilles'
en met mijn bloed, waarop ik schreef: 'Kom en doe mijn wil en ik zal je alles geven, uitgezonderd de
verkorting van mijn leven en uitgezonderd mijn onsterfelijke ziel'
... en dit contract heb ik begraven in gewijde aarde...
(klappertandt)
... en toen gezocht naar een offerande die Barron waardig was... elk kind is steeds hetzelfde kind... maar dit
moest het mooiste zijn, het gaafste zijn...
... dat offer heette Bertrand... in de duinen
'Wat doe je hier, jongetje, zo laat? De zon gaat al onder.'
'Schelpen zoeken, heer.'
'Zal ik je helpen zoeken, jongetje?'
'Als u dat genoegen doet, heer.' En ik viel op hem en duwde hem tegen het zand... en een vlucht meeuwen
daalde en de meeuwen pikten naar mij alsof zij mij wilden beletten...
te doen wat ik moest doen... en het kind Bertrand lag op zijn rug te trillen als een konijn, het goud van de
lage zon op zijn gladde wangen, hol van de honger.
'Ben je bang, jongetje?'
'Zeer bang, heer.'
'... en ... en (hijgt, klappertandt weer) (de vertelling zeer moeizaam)
'Hoe heet je, jongetje?
'Bertrand, Sire.' En toen viel de nacht.
(Koortsig) Vroeg God niet aan Abraham om in de duinen zijn zwaard te heffen en zijn naakte, sidderende
zoon Isaäc de keel door te snijden?
(Stilte)
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... de nacht... en de nachtdieren liepen langs en hijgden zoals ik hijgde, buiten adem, terwijl ik niet
verroerde.
De meeuwen stonden stil, schildwachten van Barron.
'Sire, mag ik bidden? Want u wilt mij kwaad doen.'
... ik heb hem gekust, en in zijn nekhaar gezegd: 'Vergeef mij, Bertrand, mijne schulden'... en hem
doodgestoken... en ... (stilte)
François wachtte op mij en wij gingen en bij de kapel van St. Vincent hebben wij geknield op gewijde aarde
en ik heb toen geofferd aan Barron, de aap van God94, de vunzigste der geesten, in een linnen zakje de
rechterhand van Bertrand, zijn hart... en zijn linkeroog...
(Hij stoot een snijdende schreeuw uit, want op dat ogenblik neemt de duivel Barron bezit van Gilles)
(Een magische lichtcirkel ontstaat, de toorts waait uit, dan wordt Gilles door Barron gegrepen, Gilles vecht met de duivel. De
duivel wurmt zich in Gilles' ingewanden en kolkt door. Gilles vliegt de lucht in, smakt op de grond, komt weer overeind.
Gilles' lange haren vliegen van zijn hoofd weg, bliksems schieten uit zijn verbrande hand.)
Gilles: Barron! Barron!
(Barron antwoordt met afgrondelijke geluiden uit Gilles' buik)
Gilles zingt heel hard en schril: Veni Creator!
Het kruisbeeld splijt in twee stukken en klettert op de grond
(Het licht verandert)

94

De imitator van God, die een (onvolmaakte) creatie maakt, o.m. als bijnaam van Satan (bij
Maarten Luther) en als benaming van schrijvers (o.a. François Mauriac).
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Scène VII
(Gilles met kale schedel, voorovergebogen, luistert)
- Gilles de Rais, maarschalk, kleinzoon van Jean de Craon, zoon van Guy de Laval...
... uit vrije wil...
(gedachtenstem)
Zusje, ik mis je
Barron, ik mis je
... De oude man lacht niet meer...
... Lood in goud, kwaad in goed, daar is aandacht voor nodig en verstand en geloof en genade... en
ik heb geen van allen...
(luistert) Het oordeel...
Ik wil het oordeel niet eens horen, ik wil geen glorie meer zien... maar daarom zal ik niet in
wanhoop sterven...
Ik vraag niet om liefde of om begrip voor liefde... van jou niet, Barron, van jou niet, Jeanne.
(Gewone stem, krachtig) Vrienden, Sillé, Poitou, mijn trouwe knechten, ik wil eerst gehangen worden zodat
jullie niet in wanhoop zouden denken dat ik ongestraft ontsnap.
En, Eminentie, ik wil na hanging en het vuur... wat er nog van mij overblijft... laten onderbrengen in het
klooster van de Carmen in Nantes.
(Gedachtenstem)
En ik wil voor het laatst in de ban van de Kerk geslagen worden... want er verbergt zich niemand
achter de grote wolken... de afwezige god laat ik niet meer toe... in de ziel die de mijne is...
de boosaardige fabel van mijn leven is als het goddelijk sprookje dat de gekwetste zenuwen
bedaart... die sidderen voor het niets...
... er is geen hemels gebouw... alleen een woestijn van keien en grint met hier en daar heuveltjes van
keutels van dromen...
... zoals ik nog wil dromen, Jeanne, dat ik je rattekop zal aaien in een hiernamaals dat niet bestaat...
Jij hebt ook bekend aan de klerken op aarde... je was een klam vodje van angst dat zei dat het niet
meer in stemmen geloofde...
en toen waaide je ziel naar de zeven hemelen die niet bestaan en daalde weer... als roet in mijn
ogen... en dat roet werd geen goud...
Het was in mei... in mei... De worm in zijn veilig slijk wordt door de ploeg blootgelegd... De mol
wordt bij dageraad opgewacht door de roerloze boerejongen met zijn spade...
Ik ben nog een naam... gouden lelies op azuren veld...
Toen ik geboren werd was er een processie met kaarsen, nu zal er ook een processie zijn in de
straten van Nantes...
en de zwarte stinkende wind van de God die ik was zal de kaarsen doven.
Het zij zo. Amen.
(Het kinderkoor) (Gilles zingt zachtjes mee).

Een eerdere versie van Gilles en de nacht verscheen in 1988, onder de titel Gilles!, bij Nioba, Uitgevers.
De voornaamste bronnen van deze tekst zijn de notulen van het proces, uitgegeven en ingeleid door
Georges Bataille, en Gilles de Rais (1967) van Michel Bataille.
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