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De uitgever van deze Herinneringen heeft in ztn
Veorrede zééveel lofs gezongen van z:n overleden
bloedverwant, dat h: ons onwillekeurig dwingt tot
het sterk veelen van 'sm ansfouten.Inderdaad m aakt

de geweldige voortreFelïkheid van dezen mémnireschrkver, en niet het minst zgn eigen geloof in die
voolrefelkkheid ons meer dan eens kribbig,en we
voelen een sterke neiging om hezz eens de ooren te
wasschen. M enschen, die zoo wksgeerig-allesbeter
w eten en inzien dan hun ttdgenonten,zzaken licht
den indruk van pedante kwasten ; en NZB gunnen ze
al te graag, dat ze het ook eens mlis hebben.
Ataar deze indruk, w aarop we onze lezers voorbereiden, was tnch geen aanleiding genoeg om hun deze
Herinneringen te onthouden, die in dubbel opzicht

merkwaardig ztn. Allereerst omdat ze ons een k:k
geven in het binnenste van een groote historische
bew eging, die w e anders alleen van den buitenkant
zouden leeren kennen, en ten tw eede om dat ze ons
in staat stellen in de Tocqueville zelf het type te
leeren kennen van den nliberaalq der 19de eeuw op
ztn best. De Tocqueville had al de deugden en de
(onbewuste) gebreken van het type -- en door hem
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leeren we begrtpen wat het van de 19de eeuw heeft
kunnen m aken. De vertaler heeft met opzet den

deftigen en nu natuurltk vernuderden stjlvan het
oorspronkelkke,dat 50 jaargeleden geschreven werd,
behouien.
Een w onr; ten slotte n0g over den schrtver zelf.
Ht was geboren in 1805 te Verneuil,uit een adellkke familie z:n moeder w aseenkleindochtervan
Malesherbes,ztn vader Graaf de Tocquevize.

In 1831, toen V %0t b:zitten; rechter benoem;
was, wer; V met G.de Beaumont naar Amerika
gestuurd, om er het strafrechtstelsel te bestudeeren.

De vrucht van die reis was ztn beroem; geworden
werk over de Amerikunsche Democratie (18354 dat
hem o.a. Ge onderscheid ng bezorgde van %nt 1i; der
Pransche Academie gekozen te worden.
In 1839 zond het arrnndissem ent Valngne (N0rmandië), waarin zjn vaderltk erfgoed gelegen w as,
hem a1s afgevaardigde naar de Kam er, w aar w e hem

b: den aanvang zkner Herinneringen in de liberale
oppositie vinden.

Hj stierf in 1859.
Red. W . B.

V O O R R E D P.
sllts
'd asngenllm
scet f

de gebeurte.
die getrseht hebben zein dejuiese

niggen begehreven te zien door hen,
richt'
m g te leiden.

M onts igne*.

A lexi: de Tocqueville, die het staatkundig leven

was ingetreden in het jaar 1839,bevend zich ten
ttde van de Pebruari-omwenteling in dekrachtztner
Jaren en heschikte toen over de volle rgpheid van
z:n talent. Vastbesloten zich te wgden aan de verdediging van de belangen der maatschapp: en van
ztn land,wikkelde ht zick in ;en strj; en wash:
een der eersten onder al de greetm oedige en nprechte
mannen,die toen pogingen aanwendden deRepubliek
op verstandige en gematigde paden te houden, dopr
haar de dubbele klip, eensdeels van h6t CeBarism e

en anderz#ds van de Revolutie,te doen verm:den;
een gevaarltke en Qndankbare Qnderneming,waarvan
een z00helderziendegeesta1sdeztnezich demoeilkkheden niet k0n ontveinzen en waaN an ht den voorbtgaanden duur van tevoren voerspelde.
Toen ht na ztn kortstnndig ministeriëelleven,z0o
v01 van zergen en hevige gistinçen,zich vooreenigeq
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ttd (het z0u voor goed ztn) van de leiding der
openbare aangelegenheden verwtderd dacht, zocht
ht,éérst in Normandië,vervolgens te Sorrento,aan
de gelf van Napels, de rust en de kalmte,welkeht
noodig hu . M aar de geest is denrgaans niet de

gehoorzame slaaf van den wil,en de zjne,waarvenr
ledighei; een waar ltden beteekende,zette zich van
stond af weder aan het werk, om een onderwerp te

zoeken, dat hem geheel kon innemen. Eï vond dit
in het groote drama der Pransche Revolutie,die hem
onweêrstaanbaar aantrok en de stnf zQu geven voor

ztn meest volmaakt werk.
In dienzelfden t:d en te midden van de ernstige
bezorgdheid, w elke zich van hem m eester m aakte

doordedagel:kstreurigerwordendeberichtenoverden
toestand van z:n land,schreef AlexisdeTncqueville
de H erinneringen,welkewj thansuitgeven:eenvoudige aanteekeningen op losse bladen, zoQ a1s ze

hem,:: tusschenpoozen,uit de pen vloeiden,en t0t
welker epenbaarmaking hj eerst aan het eind van
z:n leven, op den aandrang van z4n vertrouwdste
vrienden, verlof gaf. Hj vond er behagen in de
gebeurtenissen, waaraan hj ha; deel genomen,nQg
eens aandachtig te beschouwen,en te beschrtven ;
want de herinnering er aan begon te verGauwen,
en

Ze schenen te belangrkker te worden, naar-

mate andere gebeurtenissen pletseling opkw am en,
welke de crisis verhaastten en aan de zaken een
nieuw aanzien gaven. Z00 vergaat hetreizigers,die,
gedurende een gevaarvellen zeetocht, te m idden van
klippen een steilen woesteilan; aangetroFenhebben,

waar z: geland zgn en eenige dagen hebben doorgebracht, en die,op het punt zich voor altkd te
verw:deren van de kust en véér deze zich aan hun
Qogen onttrekt in de Qneindigheid dergolven,ernog
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een langen en droefgeestigen blik op w erpen. Reeds

wasde NationaleVergaderingnietonao ankeltk meer,
reeds stertte de regeeringsvorm van de censtitutio-

neele vrtheid ineen,waarender Frankl k gedurende
drie-en-dertig jaren geleefd ha4;reed.s was,naar een
beroemd gewnrden woord: nhet KeizerN k kant en
klaarxç.1)
W : staan tegenwoordig op h*t Juiste Btandpunt
ozz het t:dperk te betordeelen,Nzaarvan deze H erinneringen het verhaal bevatten;wanthet schknt
nog al ver van ons af donr de Qmw entelingen, de
oorlogen, de rampen zelfs, welke het lan; sedert
hebben getrofen, en vel oont zich aan onsslechtsin

die sonl vanhalf-tint,;ievenralde grnnteltnen goed
laat zien, zonderaan scherper ofdieper déérdringende
blikken te verhinderen o0k n0g de omtrekken van
den tweeden grond te ontdekken ; en toch weêr

dicht genoeg b: die t:den omz er getuigenissen van
te verzamelen uit den m ond zelven der overlevenden,
m aar ook op voldoenden afstand,datdehartstochten

tot staan gekomen en de veeten bkgeleg; ztn,waardoer het onB noch aan licht ontbreekt, noch aan

onpantdigheid. W elken indruk,b:voorbeeld,hebben
wt behouden van de verschkning van Ledru-Rollin,
die toch onze vaderen den schrik op 't 1tf Joeg?
H eeft ons geslacht RaoulRigault en Delescluze niet
aan 't w erk gezien? W elke verwondering znuden
de theorieën van Lnuis Blanc ofvan Considérant nog

kunnen wekken in een tgd,waarin hun denkbeelden
gangbare munt z:n geworden en waarin hetmeerendeel ;er pnlitici meent zich te m netenbesmeren m et

een tintje socialisme,van welken aard onk,'tzj dan
christeljk socialisme,staatssocialismeofrevolutionnair
'
)sl'
Empire étsitfait.f

10

sncialism e? Beheeren Ctrmenin, M arrast,Lam artine
niet evenzeer tet de geschiedenis a1s Sieyès, Pétion

ef M irabeau; en beeordeelen wj niet met gelgke
vrtmeeiighei; 46 mannen en de gebeurtenigsen van
1848 a1s ;ie van 1830 ef van 1789?
Alexis de Tecqqeville heeft de zeldzam everdienste
geu d vQnn it te loepen ep d e eerdeelvellingen d6r

xakomelingschap, en alsw: hetgeàeim naverschen

van dit SQQ/ van vöérwetenschap,van dezebizondere

ruimte van blik,waarmeê h: begaafd was,dan bemerken we dat hj,t:tgeenenkel:pal:beh:nrende,
boven alle bleef staan; dat ht, van geen enkelen
leider afhankeltk,zjn handen vrd Meld en dat hg,
geen lage eerzucht kennende, zgn streven alleen
gericht M el; op het edele dnel, da1 ht verklaarde
te willen bereiken :de zegepraal van de vrkhei; en
der menschelkke waardigheid.
M en za1engetw:fel; in deze E erinneringen met
belangstelling het verhaal lezen van Ge revnlutiedagen, znoals het neêrgeschreven is donr een der
meest-bevnegde getuigen, en er de letgevallen in
volgen van het korte Dzinisterschap, ;a1 deze zzet
zo:veel recktschapenheid en talent heeft geveerd;

maar, wat men het meest za1 bewenderen, ztn de
breed opgezette everzichten, dnor een grooten geest
gegeven van den sam enhang in enze geschiedenisen

ztn verheven beschnuwingen ever de tnekemst van
het land en de maatschappj; z4n die vrgmnedige
en nauwgezette enrdeelvellingen over z4n ttdgeneoten,diemetmeesterhandgeteekendepnrtretten,alttd
geltken; en altjd v01leven.A1swtditvelreuweltk
werk lezen, dat door den schrkvernoch herzien,nock
verbeter; iB,schtnt het dat wt nader kemen t:tde
gevoelens, de begeerten, het streven, ik zQu haast
zeggen de Groombeeldvn van diqn zeldzlmen geess
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met ztn groot hart, 4ie zöé vurig de hersenschim
n<ceg van het velstrekt goeGe, dat niets hem
k0n voldnen, nnch bt de instellingen,nnch bj de
m enschen.

Enkele jaren gingenvnnrbt;hetKeizerrjk bezweek
in een verschrikkelkke ramp. Alexis de Tncqueville
leefde toen niet m eer, en m en m ag gerust zeggen,
dat dit voor het lan; een onherstelbare schade w as.

W ie weet,welke rn1ht nog zou hebben mceten vervullen,wie kent den invloed,welken h: z9u kunnen
genefend hebben bt het ontmaskeren van misdadige
praktjken en hetvertielen van kleinzieligeeerzucht,
waarvan w:,na twintig jaar,n0g den druk voelen?
Z0u ht,onierricht dnor de harde 1es van 1848,nog
eens de proef hebben willen w agen de Republiek te
besturen m et den steun der m nnarchalen,w at nnoit
anders dan een eeuwig-vonrloopigen tcestan; in 't

leven kan roepen ? Zou h:,overtuigd a1s h: wasdat
nhet republikeinsch bew ind niet het m eest geschikt

is vonr ie behoefte van Prankrtk,q 4at dezepregeeringsvnrm zonder tegenwicht alt:d meer vr%heid
belééft, m aar steeds m inder gééft dan de constitutioneele monarchie,x
t aan deze laatste nietde bescher-

ming ztn komen vragen van die vrkheid,welk: hj
zoo lief had? In allen gevalle zou ht nnonit aan de
behnefte van zich te handhaven, die van zich-zelfte

bltven,nndergeschiktgemaakt hebben.ft
W t hebben gemeenddathettegenwnordiggeslacht,
't w elk z0: zelden de gelegenheid heeft een m an van

karakter aan te trefen,gaarne zou bltven stilstaan
bt deze Nere en grnete persnonltkheid.Hetzal,w:
twjfelen er niet aan, met ingenomenhei; eenige
oogenblikken willen vertneven in Gezen zuiveren
dampkring, waar het krachtige lessen za1 zneken;
het za1 er het vonrbeeld vinden van de edelste toe-
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wtding aan de algemeene zaak en van onwankelbare
trouw aan eenm aal opgevatte overtuiging, w aarvan

deze twee dingen hetuitvloeiselzïn:deaankweeking
van de eer,en de hartstocht voor de vrtheid.
GRAAP DE TOCQU;VILLE.
1893,

EERSTE GPDEELTE.

Geschreven in Jpli 1850,te Tocqueville.

QQRBPRONG EN KARAKTZR VAN DEZE HERINNERINGEN.-ALGEM EEN KENMERK VAN EET TIJDVAK,DAT AAN

DE OMWENTELING VAN 1848 VOORAFGING.-VOORTEEKENEN VAN DEZE REVQLUTIZ.

TMdelkk verwkder; van het tooneel der staatszaken, voel ik er m e toe gebracht een nogenblik,

te miGden m%ner eenzaamheid, m: zelven te beschouwen,of liever Qm m: heen een blik tewerpen
op gebeurtenissen,die ik heb b:gewoond,waarb: ik
een ro1 heb vervuld en w aarvan ik getuigew as.Het

beste gebruik,dat ik van m:n vrkent:;kan maken,
sch:nt x:: tQe te z:n die gebeurtenissen tebeschrMven, een beel; van Ge m enschen te ontwerpen, 4ie

eraan Geelgenomen hebben onder m%n eigen oogen,
en Ge vage lgnen, die het Qnvaste uiterlMk van m:n
t:; vormen,vast te houden en zoodoende,a1sik kan,
in m:n geheugen te prenten.
Door dit besluit te nemen, ben ik tevens t:t een
ander gekom enj w aaraan ik niet minGer trouw zal

blkven : Geze herinneringen zullen een ontspanning
voor m%n geest z:n en niet een werk van letterkundigewaarde.Ik heb zevoorm: alleen opgeteekend.
Dit geschrift za1 een spiegel zVn, waarin ik m:
vermeien zal m:n tkdgenooten en mk-zelven te
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aanschouw en, en geen schilderj,dieik vnor'
tpubliek
bestem .

Mtn beste vrienden zullen er geen kennis van
krkgen, want ik wi1 m: de vrkheid vnorbehouden
zonder vleierj zoowel m: ksken-zelven aftebeelden.
lk wi1grondig Qnderzoeken,welke de geheim ebeweeg@*
redenen ZMR,
;ie Qns kebben e en handelenr! hen

en mt evengoe; a1B de andere menschen,en,na die
gevonden te hebben, ze epteekenen. In één Nzoord,

ik wi1 dat het neêrgchrjven zzkner herinneringen
ernstig &zerk z:, en daarozz is het nondig 4at ze
volkemen geheim blkven.
Mjn bedeeling iB nietmjn herinneringen hQoger
te doen opklim m en dan tot de om wenteling van

1848, of ze te vervolgen %ot na mïn uittreding uit
het m inisterie,den 30s% n October 1849.Slechtsbinnen
deze grenzen hebben de gebeuG nissen, die ik w i1
sckilderen, iets grootsck, Qf heeft m:n plaats mï
veroorloof; ze in het juiste licht te zien.

Ik hebjofschoon vrkwel eenzelvig,geleefd temiiden van de parlemenœ re werel; der laatste jaren
van de Juli-monarchie.Niettemin za1hetm:moeilkk
vallen een duideWk beel; * geven van de gebeur-

tenissen uit dien tt* de z:Q nab: ligt,en welke
toch zoo vaag in m%n geheuven is achtergebleven.
Ik verlies ;en Gru ; mïner hqrinneringen in Gien
doolhof van kleine voon v en, kleine denkbeelden,

kleine halstochten, van persoonlkke inzichten en
tegenstN dige bedeelingen,wu rin hetleven dertoenm alige m annen, 4ie ke% openbaar belang dienden,
verliep. Helder voar d6n geest staat m: G een het

algemeene kenmerk van dt W dvak; want ik beschouwde het dikw:ls met een belangstelling niet
zonder vréés; en ik ondersckeidde duidelkk debizondere trekken, w elke het karakteriseerden.
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onze geschiedenis van 1789 tôt 1830,van verre
gezien en in haar sam enhang, kan geen ander beeld

geven dan dat van een verwneden strjd van het
nancienrégime,lztnoverleveringen,ztnherinneringen,
zjn verwachtingen en ztn Ge aristncratie velegenwoordigende mannen, met het nieuwe Frankrjk,
door de middelklasse geleid.Het jaar 1830 heeftdit
eerste ttdperk van onze omwentelingen oflievervan
de revelutie gesloten, w ant er is er m aar één,

altj; dezelfde, niettegenstaande haar verschillende
lotgevallenr' ééne, welke nnze vaderen hebben zien

ontstaan en welke wij, naar alle waarschgnlgkltkheid, niet zullen zien eindigen.In 1830 was de
zegepraal van de middelklasse beslissend gew eest en
zöö volkom en, dat alle staatkundige m achten, alle

vrtheden, alle voorrechten,de geheeleregééringzich
besloten en a1s 't w are opeengehnopt voelden binnen
de enge grenzen van dezc klasse alleen, m et uitsluiting, rechtens, van al w at beneden haar stnnd, en,

feiteltk,van alles wat boven haar geweest was. Zi
j
gaf zoodnende niet slechts alléén de richting aan

de maatschappt, maar men kan we1 zeggen, dat
zt er de pachteres van werd.Z: nestelde zich in
alle ambten,vermeerderde er op kwistige wMze het
aantal van en gewende er zich aan,bi
jna evenzeer
van de publieke ruif te leven a1s van haar eigen

ntverheidsondernemingen.
Nauweltks was deze gebeurtenis voltrokken, of
er openbaarde zich een zeer aanmerkeljke kalmte
in alle staatkundige hartstochten, een sonrt van
algem eene kleinzieligheid in alle dingen,èn een snelle

ontwikkelingvandenpubliekenrtkdnm.Debizondere
inzichten der middelklasse w erden de algem eene beginselen van de regeering ; zt beheerschten debuitenlandsche pnlitiek evenzeer a1s de hinnenlandsche
DeTooqueville.

g
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aangelegenheden:'twas een bedrtvige,vindingrtke,
maar dikwtlsnneerbare geest,die den toon aangaf;
dnorgaans ordelievend,soms vermeteluitjdelhei; en
doorzelfzucht,beschrnom dvan aanleg,gematigdin alles,

behalve in ztn streven naarrjkdom,èn middelmatig;
een geest, die,in sam enw erking m et dien van hetvnlk
en van de aristncratie,wnnderen kan verrichten,maar
die, op zich zelf staande, nooit een andere regeering
kan vonlbrengen ;an een zènier kracht en zènder

grootheid. M eesteresse van alles, gelkk geen enkel
aristncratisch bew in; onit gew eest was en m isschien

nooit za1 ztn, nam de middelklasse, regeering geworden,den schgn aan van een donrhééruitsluitend
betnnnde bedrkvighei;; z: verschanste zich achter
haar m acht en, spoedig daarop, in haar zelfzucht,

terwtl ieder harer leden veel meer dacht aan z:n
eigen aangelegenheden dan aan het algemeen belang,
en

aan zjn eigen vnnrGeel ;an aan de grontheidvan

de natie.
De nakom elingschap, die slechts de opzienbarende
m isdaden gew aar w orit en waaraan, gewoonlkk, de
ondeugden ontsnappen, za1 wellicht nnoit te weten
kom en t0t w elk een hongte de regeering van tnen,

vooraltnen zj haar Qndergang nab: was,zich ging
gedragen a1s een industriëele vereeniging, w elker
ondernem ingen alleen op tnuw gezet w erden m ethet
o0g op het vnnrdeel,datde deelgeneoten eruitkunnen

trekken. Die ondeugden wnrtelden in hetnatuurltk
instinct der heerschende klasse, in haar onbeperkte

macht, in het karakter-zelf van den tjd.Knning
Lnuis Philippe had er misschien toe bkgedragen ze
te doen toenemen.
Deze vorst w as van een bizonder samenstel, en

men zQu kem langer en meer van naderb: hebben
mneten gadeglaan,;@n ik kQb kqnnen doen,Qm een tQt
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in de onderdeelen juistekenschetsvan hem te geven.
ofschnon ik nooit in ztn raadgevende lichamen
heb gezeten, heb ik niettemin dikwtls genneg gelegenheid gehad hem te naderen.D e laatste m aal,

dat ik hem van nabt zag,was korten tjd véör de
Februari-gebeurtenis. Ik was toen directeur van de

nAcadémie françaisett1) en moest een onierhou;met
den koning hebben nver ik weetnietmeerw elke aangelegenheid, dt lichaam betreFende; na de zaak
behandel; te hebben, w aarvnor ik gekom en w as,

wilde ik heengaan;de vorst deed mt bltven,ging
zitten, liet mt 00k plaats nemen en zei op gemeenzxm en tonn tct m e: ''Nu u tnch eenmaal M er is,
m eneer de Tocqueville, znu ik graag watmetu willen
praten; ik wensch dat u m e het een en ander m eêdeelt van Am erika.tt Ik kende hem genoeg om te
weten, dat dit beteekende: ik wi1 zelf iets Qver

Amerika in 'tmidGen brengen.H: sprak erinGerdaad
over, zeer boeiend en zeer lang, zonder dat ik m oge-

ltkheid zag,noch zelfs den lust kreeg er een woor;
tusschen te voegen;want h: boezemde mt werkelkk
belangstelling in. Hj gaf een beschrkving van verschillende streken, alsof hj ze voor Qogen had;hi
j
herinnerde zich demerkwaardigemannen,dieh:véör
veertig jaren nntmnethad,alsofh: zepasdenvorigen
dag had verlaten ;ht noemde hun namen,hun veornam en,zeihQe0ud zeteenw aren,verteldehun levensgeschiedenis, en sprak van hun geslachtbnnm en en
hun afkom st,m eteen m erkwaardigenauw keurigheid,
tQt zelfs in allerleionderdeelen toe - zonder ver-

velen; te zkn.Van Amerika kwam h: in één aiem
1)In 1635 doorden minister-kardinautde Riehelieu gesticht
om den juisten en sierltken vorm der Fransehe tlllvlstte
Btellen. Z: telt 40 ledem sonsterfeltken: genasmd. (N oot
gan den vertaler).
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op Europa,sprak mt over al onze buiten-ofbinnenlandsche aangelegenheden meteen ongelnoitkeachteloosheid - want ik haG geen enkel recht op zjn
vertrnuw en ; zei m e veel kw aad van den keizer van

Rusland,dien ht M eneer Nico1aas 1) nûemde,behandeldein 'tvnorbjgaan lordPalmerston alsofh: een
gemeene kerel was en eindigdemetmijbreedvoerigte
onderhouden over de Spaansche huweltken, diejuist
gesloten waren, en over de moeiljkheden, welke
deze hezz van den kant van Eurnpa bezorgden : nde

keninginq, zei hk-1 ''is er heel bnns om np me,en
schtnt erg geprikt;maaroverigens,qvoegdehj er-aan
tee, p'zal dat geschetter mt niet beletten zelf m :n
k oets te r:den..4 Ofschoon deze uitdrukking n0g
van 't nancien régim eq dagteekent, hield ik '% voor

tw:felachtig of Lodewijk XIV er zich ooit van bedien; zou hebbennaztnaanvaardingvan deopvolging
in Spate.2)Ik geloof bovendien,dat Louis Philippe
zich vergiste, en dat, om zijn taal te spreken,de
Spaansche huwelgken er zeer t0e hebben btgedragen
om ztn koets omver te werpen.
Na verloop van drie kw artier ston; de koning np,
bedankte m e vnor 't genoegen,dat 0ns Qnderhnud

hem ha; verschaft (ik ha; geen vierwoorden gezegd)
en gafme m4n afscheid,klaarbltkeltk zeermetmj
ingenomen, znoals men gewoonltk is met iedereen,
tegen wien m en gelnnft goed gesprnken te hebben.
Het w as het laatste onderhoud, dat ik met hem
geha; heb.
De antwenrden w elke deze vorst,zelfs in Ge kritiekste gevallen, aan de groote lichamen van Staat

gaf, werden in letterlijken zin niet voorbereid;h:
1)Regeerde van 1825-1855;een autocraatvan hetzuiverste
water.(N oot van den v ertaler).

9 Zie hetNaamregisterachterasnditwerk.(D e verta1er);
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beschikteb: diegelegenhedenoverdenzelfdenwoordenrtkdom a1s in ztn gewûne gesprekken,maar had
alleen minder gelukkige invallen.In dergeltke 0mstandigheden werd hij dikwjls onduideljk,nmdathij
zich te veelw aagde,en om z00 tezeggen halsnver k0p

te buiten ging aan lange zinnen,waarvan ht vooraf
den om vang niet had kunnen bepalen, noch het eind

overzien, en waaruit hij zich ten slotte met kracht
en gew eld trachtte 10s te w ikkelen, donr den zin af
te breken en de gedachte niet te voltooien.
W at aan deze staatkundige w ereld, aldus samengesteld en zöé geleid,het m eest ontbrak,vooraltegen
haar ondergang, dat was het staatkundig leven zelf.

Het kon nauweli
jks ontstaan,noch zich handhaven
binnen den wettelgken kring,dien de grondwet had
getrokken ; de oude aristocratie w as overwonnen,het
volk w as buitengesloten. Daar allezaken afgehandeld
w erden door de leden eener zelfde klasse onderling,
in héér belang, in héér geest, w as er geen slagveld
te vinden,w aar groote partten tegen elkaàrden str:d
konden aanbinden. Deze buitengewonegeljkheid van
om standigheden, belangen en,bkgevolg,ook van gezichtspunten, welke, naar de uitdrukking van den

heer Guizot,op pwettelkk terreinttheerschte,ontnam
aan de parlementairedebatten alle oorspronkelkkheid
en hun werkeltk karakter,bggevolg allewére hartstochten. lk heb tien jaren van mjn leven doorgebracht in den ozzgang mzet zeer groote geesten,die
gestadig zich opw onden zonder w arm te kunnen
wûrden en die al hun scherpzinnigheid aanw endden
in het opspnren van elem enten van ernstige Qneenigheid, zonder die noit te vinden.
A an den anderen kantm aakte het overwicht,'tw elk
koning Louis Philippe in regeeringszaken had verw orven, - en datten gevolge had,datm en zich nonit
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zeer ver mnest laten afbrengen van de denkbeelden

van dien vnrst,wiliemen zich nietzelven tegeltkerttd van de macht bereoven,- datdeverschillende
partten slechts geringe schakeeringen vertoonden,
en de partjstrtd dnnrgaans in een wnordentwist
ontaardde.Ik weetnietQfeoiteenigParlement(znnder
de nAssemblée constituante.ervan uittesluiten,daw .z.

deechte,dievan 1789)talentenvangrooterverscheidenheid en schitterender aanleg heeft vereenigd,dan het
onze bevatte gedurende de Juli-m nnarchie.En toch kan
ik verzekeren, dat die greote redenaars zich erg verVeelden, a1s ze naar elkander luisterden,en w at meer
zegt, de geheele natie verveelde zich m et hen aan te

kooren.Z: gewende erongemerktaan in 4en strgdder
K am ers eerder vernuftsoefeningen tezien dan ernstige
beraadslagingen, en, in alles w at de verschillende

parlementaire partten verdeelde, - meerderheid,
linkercentn m of dynastieke oppositie - iets anders
dan oneenigheden tusschen kinderen van eenzelfde
familie, die elkander vliegen zoeken af te vangen.
Enkele opzienbarende gevallen van om kooping, door

het toeval ontdekt, deden overal geheime kuiperten
verm neden en gaven de evertuiging, dat de geheele

bovendrkvende klasse verderven was.De natie had
dan oQk voor haar een koele m inachting opgevat;

welke z: echter vcor een bewts van vertrouwen en
tevredenkei; M eld.

Het land was tnenterttdverdeeldintweeengeltke
deelen, of liever kringen : in den bovensten, die bestem d w as heel het pelitieke leven der natie te
emsluiten, heerschte niets dan verslapping,nnmacht,
stilstan; en verveling; in den lageren iaarvntegen
begon h6t politieke leven zich te openbaren in koorts-

achtigeen onregelmatigeverschknselen,diedenpmerkzame tnesckouwer weinig moeite had te begrkpen.
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lk w as een van die opm erkers en, hoewel ik er

ver van af was m: voor te stellen,dat de ontknooping zoo dichtb: wasen zo0vreeselMk zouzgn,voelde
ik toch geleideltk een nnrust in me groeien en
het denkbeeld bt mi
j wortel schieten,dat we met
vlugge vaart naar een nieuwe om wenteling heenstuur-

den.Ditbeduiddeeen grooteveranderinginmtn geest,
want de algem eene berusting en verstomping,die np

de Juli-revolutie gevolg; waren,hadden mt dnen gelcnven, dat ik bestemd was,gedurende langen tjd,
mtn leven donr te brengen in een ontzenuwde en
vredige maatschappt.En,inderdaad,wienietsanders
bekeken had dan het inwendige van de gouvernem ents-

fabriek, zou er van overtuigd geweest zkn. Alles
scheen ertoe bt te dragen om,met het raderwerk
der vrtheid,een koninkl:ke macht te scheppen van
zéö grooten omvang,datzebtnadespotisch werd;en,
in werkeltkheid, geraakte men zonder inspanning
tot dezen uitslag door de regelm atige en kalm e
beweging der machine. K nning Louis Philippe was

ervan overtuigd,dat hij,zoolang htzelfnietdehand
z0u slaan aan dit fraaie instrument en het volgens

de regelen z0u laten werken,beschut zou ztn tegen
alle gevaren. Z:n eenige zorg was het in orde te
houden en naar ztn eigen inzichten te doen werken,
maar hg vergatdaarb: demaatschapp: zelve,waarop
dit vernuftig samenstelwasgebouwd;ht deed denken
aan den man, die weigerde te gelooven,datmen zijn
huis in brand had gestnken, omdat ht erden sleutel
van b: zich droeg. Ik kon onmogeljk dezelfde belangen hebben en dezelfde znrgen, en dit schonk

mt de gelegenheid door te dringen tnthetraderwerk
der instellingen en de dageltksche voorvallen in hun
gehéél te overzien ;waardocr ik den staatder zeden en
der m eeningen in het lantlbeter k0n beschouwen.Toen
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zag ik duldeltk verscNlllendeteekenbnopknmen,dlegewoonltk de nadering van omwentelingen verkondigen,
en ik begon te gelooven, dat ik, in 1830, het eind

van een bedrjf ha; gehouden voor het eind van
het stuk.
Een klein, onuitgegeven geschrift, dat ik toen
samenstelde,en een redevoering ui%hetbegin van 1848

toonen aan wat mjn geest geheel en albezighield.
Verscheiden m:ner parlementaire vrienden hadden
zich in de m aand october 1847 vereenigd m et het
dnel zich te verstaan om trent de in de aanstaande

wetgevende zitting te volgen gedragsl:n.Er werd
overeengekomen, dat wij,in den vorm van een manifest, een program zouden bekend m aken. Ik w erd
met dit w erk belast, Sedert w erd het denkbeeld
dezer bekendm aking npgegeven ;m aarik had het stuk,

dat mj gevraagd was,alopgesteld.Ik vind het in
mgn papieren terug,en ziehier,biJwgzevanuittreksel,
eenige volzinnen eruit. Na den kw:nenden toestand
van het parlem entaire leven geschilderd te hebben,
vervolgde ik :

,:... De ttd nadert, waarin het vaderland zich
opnieuw verdeeld za1 zien in twee groote part:en.
De Fransche revolutie, die alle voerrechten heeft
afgeschaft en alle uitgluitende rechten vernietigde,
heeft overal er één laten bestaan : dat van den
eigendom . De bezitters m oeten zich nietsinbeelden
ten aanzien van de kracht van hun toestand,zich
00k niet voorstellen 4at het eigendcm srecht een

onoverkomeljke muur is,cmdat men er tnt dusverre
nergens overheen isgeklommen;wantenzetjd geltkt
Qp geen anderen.
nToen het eigendozasrecht n0g niets anders w as
dan de oorsprong en de grondslag van veel àndere
rechten, k0n het zich zonder m oeite verdedigen, of
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llev:r, werd het niet aangevallen;het maakte tnen,

a1s 'tware, het bnlwerk uit van de maatschappt,
w aarvan alle andere rechten de vopruitgeschoven
verdedigingsmiddelen waren ; de aanvallen drongen
er niet tne door;m en trachtte zelfs niet het in ernst
te naderen. M aar tegenw oordig, nu het eigendom s-

recht niets anders schVnt te z:n dan het laatste
overbltfselvan een ten onder gegane aristocratische
wereld ; nu het alleen overeind blgft, a1s op zich
zelf staand voorrechttemidden van een maatschappij,
waar volstrekte geltkheid heerscht,nu het minder
veilig is dan veel andere m eer betwistbare en gehate
rechten, is het er anders m eê geschapen ;thansm oet

het,alleen op eigenkrachtsteunende,dageltkstrachten den onmiddellgken en onophnudeltken aanvalder
dem ocratische denkbeelden af te weren ...
n ... W eldra za1 de politieke strtd alleen gevoerd
w nrden tusschen hen die bezitten en de niet-bezitters;
het bezit za1 het groote slagveld w orden en de

gewichtigste politieke strgdvragen zullen loopen over
de meer of minder grondige w:zigingen, die in
het recht der eigenaars m oeten w orden aangebracht.

Dan zullen wiJ de gronte volksbewegingen en de
groote partVschappen zien wederkeeren.
nHoe is het mogeltk, dat de vonrteekenen,die
deze toeknm st imm ers npenbaren, niet donr ieder

gezien worden? Gelnoft men dat het b: toeval is,
door de werking van een voorbjgaande grilvan den
menscheltken geest, dat men van alle kanten die
znnderlinge leeringen hnort verkondigen, die verschillende namen dragen,maar die alle hierop neêrkom en, dat ze het eigendom srecht ontkennen, die
ten m inste alle de strekking hebben zgn toepassing
te beperken,teverm inderen,te ontzenuwen ? W ie herkent hier niet de laatste voorboden van die nude
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democratische ziekte van den ttd,waarvan wellicht
de crisis aanstaande is?((

Ik was nog duideltker en drlngender ln de rede,
w elke ik den 29sten Januari 1848 in de Kamer van
Afgevaardigden hield, en die m en in den M on iteur
van den 28sten lezen kan.

Dit z:n er de vonrnaamste gedeelten van:
n... yïen zegt dat er geen gevaar bestaat, nm dat
er geen oproer is; m en zegt dat de emw entelingen

verre van 0ns zjn, nmdat er geen materiëele wanorde aan de nppervlakte der maatschappt is.
nM eneeren,veroorlooftmt qtezeggen,datik geloof
dat gt u bedriegt. 0 zeker, de wannrde is niet van
feitelkken aard,maar ze iswe1diepin de gemoederen
doorgedrnngen. A anschouwt wat er omgaat in den
boezem der arbeidende klassen, die, ik erken het,
voor het oogenblik zich nog rustig houden. Het is

Nzaar, dat z: niet heen en Nzeêr geslingerd 4zorden
door de eigenltk gezegde politieke hartstochten,in
denzelfden graa; waarin z: ervroegerdoorgeteisterd
werden ;maar ziet g: niet dathun hartstochten,van
politiek,sociaalz:n geworden? M erkt gjnietopdat
langzam erhan; in hun brein denkbeelden zich vestigen,meeningen zich verbreiden,w elke niettnteinddnel
hebben deze ofgenew etten,ditQfdatministerie,zelfs
eenigen regeeringsvor:l ezlver te Nzerpen, zzaar de

maatschapp:;haartedoenwaggelen opdegrnndslagen
waarop zt tegenwnordigberust?Verneemtgt niet,wat
dagel%ks in hun midden geGuisterd wordt? Eeort
gt niet,dat zt nnephnudeltk herhalen dat,wieboven
hen staan,ongeschikt en onwaardig z:n hen tebesturen ; dat de verdeeling der goederen, zooals die tot
dusver plaats ha; in de wereld, onrechtvaardig is;
dat de eigendnm op grondslagen rust, welke geen
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billtke grondslagen ztn? En gelooft gt niet dat,
w anneer zulke meeningen w ortel schieten, w anneer

z: zich algezaeen verbreiden,wanneer zt diep b: de
zzenigte doordringen,zt vroeg of laat,ik weet niet
wanneer, ik weet 00k niet hoe,zaaar dat zt vroeg
nf laat de meest geduchte om wentelingen m oeten
ten gevnlge hebben ?

lDit is, mtne heeren,mtn innige cvertuiging:ik
gelnof dat wt op het huidig ongenblik inslapen op
een vulkaan;het is mtn heilige overtuiging ..
#,... Ik bew eerde zooëven, dat dit euvel vroeg
of laat, ik w eet niet hoe, ik w eet evenmin vanwaar,
de ernstigste omw entelingen in ons land na zich zou
sleepen : w eest ervan verzekerd.

,)Als ik er t0e overga in de verschillende ttden,
in de verschillende ttdperken, bj de verschillende
volken na te vorschen,welke de wézenltke oorzaak
is gew eest, die den va1 der regeerende klassen heeft
tengevolge gehad, dan ontwaar ik w e1 een zekere
gebeurtenis, een bepaald man, de een of andere toevallige of oppervlakkige aanleiding ;m aar gelooft dat

de werkelgke reden, de innerlijke oorzaak,die de
m enschen hun macht doet verliezen, gelegen is in

de omstandigheid, dat zij niet langerwaard ztnhaar
te dragen.
llH erinnert u, meneeren, de oude monarchie;zi
j
Nzas krachtiger dan gt,sterker door haaroorsprong:

zt vond een hechter steun,dan gt bezit,in deoude
gewocnten, in de oude zeden, in de oude gevoelens;

zt was sterker dan gj, en niettemin is zij in het
stof gevallen.En waarom is zt gevallen? M eent g:
waarltk, dat dit een gevolg w as van een zekere
bizondere gebeurtenis? Gelooft gi
j dat een bepaald
man het bewerkte:hetbankroet btvoorbeeld,of de
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eedvan hetnJeu de Paum ett;La FayettenfM irabeau?
Neen,m eneeren ; er is een andere nnrzaak :deze,dat
de regeerende klasse van toen, door haar onverschilligheid,door haar zelfzucht,dnorhaar ondeugden,
ongeschikt en onw aardig was gewnrden om langer
de teugels van het bewind in handen te houden.
nDit Nzas de 4zare oorzaak.

lyW elnu,mgne heeren,a1shetgewenschtisteallen
tijde een dergelgken vaderlandslievenden onbevangen
blik te hebben, hoeveel te m eer is het dan niet
noodig dien in ènzen ttd te bezi
tten? Gevéelt g:
niet, donr een soort van instinktm atig voorgevoel,
dat zich niet nntleden laat,maartoch ondubbelzinnig
is, dat de bodem in Europa opnieuw beeft? Gevoelt

g: niet...hoe za1 ik 'tuitdrukken?... dat er een
wind van revolutie in de lucht is? Die wind, men

weet niet waar h: ontstaat,waar hi
jvandaan komt,
noch, weest er zeker van,wien hj za1meêsleuren.
En in zulk een tgd blgft g: ongevoelig voor de
ontaarding van het zedeltk gehalte der natie! het w oord is niet te kras.
nIk spreek hier zonder bitterheid ; ik geloof zelfs

zonder partggeest t0t u te spreken ;ik va1mannen
aan, tegen wie ik geen w rok koester; maar ik voel

me verplicht aan m:n land m:n heiligeen onwankelbare overtuiging mede te deelen. W elnu dan,mtn
heilige en nnw ankelbare overtuiging is, dat de nnt-

aarding van het zedeljk gehalte der natie u binnenkort,weldra waarschijnlijk,tntnieuwenmwentelingen
za1 voeren. Z0u snms het leven der knningen aan

steviger, aan moeiltker te breken draden hangen,
dan dat van andere menschen? Z:t giJ op den dag
van heden zéker van dien van morgen? W éét giJ
wat in Frankrtk gebeuren kan, binnen een jaar,
een maand,een dag misschien? G: weet het niet;
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maar, wàt gi
j weet, is dat de onweêrswelken zich
aan den horiznn samenpakken en naar u t0edrtven.
Zult gi
j u door haar laten verrassen?
nM eneeren, ik smeek tl het niet zoover te laten
komen ; ik verzoek 't u niet, ik sm eek het u ;ik zou

m: gaarne voor u op de knieën werpen,want ik
geloof dat het gevaar wezenljk en ernstig is,want
ik ben overtuigd dat,er op te wtzen,niet is mjn
toevlucht te nemen t0t een jdele rhetnrischephrase.
W aarltk het gevaar is dreigend! Bezweerthet,zoolang er nog ti
jd voor is; tast de kwaal aan met
krachtdadige middelen,niet door haar verschjnselen
te bestri
jden,maar haar-zèlf.
nM en heeft gesproken van wgzigingen in de wetgeving. Ik ben zeer geneig; te gelooven, dat die

wtzigingen niet alleen zeer nuttig zullen ztn,maar
zelfs noodzakeltk:zco gelcof ik aan het nut van de
hervorm ing van het kiesstelsel, aan den dringenden
eisch eener hervorm ing van het parlem ent; m aar ik

ben niet zo0 dwaas,mtneheeren,om nietteweten dat
hetnietdewèttenzjn,diehet1otdervolkerenbepalen;
neen, het samenstel der wetten roept de groote ge-

beurtenissen niet in het leven,m%neheeren;;iez:n
alleen het gevolg van den geest,w elke de regeering be-

zielt.Laatdewetten onveranderd,zoogj ditwilt;hoewe1ik overtuigdben,datgi
jhierin grnotongeli
jk znudt
hebben,léét ze onveranderd ;behoudt zelfsde mannen,

diezemoeten toepassen,a1suditaangenaam is:watmij
betreft,ik verzeter mt niettegen ;maar,om GodBwil,
brengt verandering in den geestvan hetbestlm r,want,

ik herhaalhet,diegeestsleeptunaarden afgrond.q1)
1)Redevoering,uitgesproken in de Kamer van Afgevaardigdem den 27*ten Januari1848,b: dediscussieover'tOntwerp-

adres,in antw oord op de m ededeelingen van de Regeering.

(A anteek en in g van den uitgever).
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Deze som bere voorspellingen werden van den kant
der meerderheid ontvangen m et spotziek gelach. De

nppositie juichte levendig toe,maar meer uit partggeest dan uitovertuiging.D ew aarheidis,datniem and
n0g ernstig geleofde aan het gevaar, w aar ik op

wees, h0e nabt men e0k reeds aan den va1 stond.
De gewonnte, welke bj alle politici gedurende het
lange tjdperk van parlementaire cnmedie wasingekankerd, n1. van bovenmatige overdrgving in het
uitdrukken van hun gevoelens en van hun denk-

beelden, had hen vr: ongeschikt gemaakt om te
onderscheiden wat wezenl:k en waar is. Ta1van
jaren ha; de meerderhei; dagel:ks herhaald,datde
oppositie de maatschapp: in gevaar bracht:en de
oppositie hiel; niet op te verzekeren,dat dem m isters
de m onarchie ten va1 voerden.

Van weêrskanten hadden z: het feit z:o herhaaldeltk bevestigd - zonderertrouwensveblgeloof
aan te hechten - dat zj geëindigd waren er heelem aal niet m eer aan te gelnoven ep hetoogenblik toen

de gebeulenissen beide palken in 'tgeltk stelden.
M jn persnonltkevriendenwarenzelfdemeeningteegedaan,dat ik zzgn doelhad vonrbggestreefd en dat
ik niet vr: was gebleven van rhetnrisch gedne.
Ik herinner me dat Dufaure mt,toenik hetspreekgestQelte verliet,ter zkde nam en me metdie eigenaardige parlementairezienersgave,dieh: alleen bezit,
toevoegde:),Ge zijt geslaagd,maar ge zoudthetnog
veel zzeer ztn, a1s ge de zzeening der vergadering
niet znozeer hadt vnorbtgeloopen en 0ns vréés hadt
willen aatagen..
En thans, nu ik m: tegenover m: zelven bevin;
en ernstig in m:n herinnering navorsch of ik inderdaa; zoozeer onde: 4en indruk van vrees verkeerde
a1s anderen toescheen, geloof ik dat ditnietzQQwas,
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en zie ik duideltk in,datwatgebeurdismj spoediger
en vollediger heeft gerechtvaardigd, dan ik 't zelf
vcorzag ; iets wat som s m isschien aan andere staat-

kundige profeten, meer bij machte dan ik om de
tneknmst te voorspellen,öök we1 za1zi
jn overkomen.
Zeker, ik ha; geen revolutie verwacht zonals die,

welkewï zouden beleven;wiewasdaarop voorbereid?
Ik zag,geloof ik, duideljker dan iemand anders,de
algem eene oorzaken, welke de gebeurtenissen voorbereidden ; maar ik vnorzag geenszinsde aanleidingen,
waardoor ze verhaast w erden.
Intusschen verliepen de dagen, die ons alsnog van
de ontknooping scheidden, zeer snel.

I1.
DE BANKZTTEN. - ZORGELOOBEZID VAN DE REGEERING. - VOORINGENOM ZNHZID DZR LZIDERB VAN
DX OPPOBITIE. - DE MINIBTZRS W ORDZN IN
STAAT VAN BESCEULDIGING GZSTSLD.

Ik ha;m: nietwillenmengen in hetgeharrew arover
de banketten. Ik had m inder belangrgke en gewichtiger redenen gehad om er m: aan te nnttrekken ;
wat ik mgn minder belangri
lke redenen noem,- ik
zou w elw illen zeggen:onbeteekende redenen,ofschoon
ze eerbiedw aardig w aren en in een private aangelegen-

hei; hongst geldig zouden geweest z:n,- waren
de tegenzin en de walging,welke m: het karakter
en de kuiperten inbnezemden vanhen,diedegeheele
endernem ing leidden; - ik erken overigens gaarne,

dat in politieke zaken persoônljke véér- ef tegeningenem enheid een slechte gids is.

M en was toen-ter-ttd er in geslaag; een innige
nvereenstemm ing tet stand te brengen tusschen de

heeren Thiers en Barret,en een werkeltke samensmelting te verkrggen van debeideQppesitie-partten,
die wg in onze parlementaire eigentaalhet linkercentn m en de linkerz: noemien.BVna alle stugge
en onbqigzam e leden, die in Z0Q grooten getale

tQt de laatstgenoemde partj behoorden, w arqn 44
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een na den ander handelbaar en pleotbaar gemaakt,
getem d, en volgzaam gew orden dnor de beloften
van betrekkingen, w aarm ede de heer Thiers heel
kwistig w as geweest. Ik geleof zelfs datBarrot,vnor

'teerst van ztn leven,zichwe1nietbepaald hadlaten
overhalen, m aar ten m inste door argum enten van dit
gehalte had laten verrassen.De m eestvolm aakte over-

eenstemmingheerschteiniedergevalbj detweegrnete
leidersderoppositie,wèlke daarvan dan 00k de oorzaak
was, en de heer Barrot, die gaarne wat onnoozelheid

mengt onder ztn zwakheden zoowela1sztn deugden,
deed zjn uiterste best om z:n bondgenoot de overwinning tebezorgen,alw as'tten knste vanzichzelven.

De heer Thiers had gemaaktdathjzichinlietmetde
zaak der banketten ;ik geloofzelfs,datht erhem toe
had aangezet zonderzich-zèlftotietsteverbinden,we1

geneigd devruchtdiergevaarltkeondernemingteplukken,mlaar niet haar verantwoordelkkheid te dragen.
Ht, voor zich,bleef,van zjn persoonltke vrienden
omgeven, voortdurend te Parjs en speelde er stommetje;terwtlBarrot,alléén,gedûrendedriemaanden,
letterltk het land doorkruiste, enin allesteden,waar
hj zich ophield, lange redevoeringen hield. H:
deed daarbg,m:ns inziens,denken aan drkvers,die
zich veel moeite geven om het wild op te jagen
naar de plaats Nzaar de jager het beloert;ik voelde
weinig lust aan die jacht deelte nemen.M aar de
voornaamste en ernstigste reden, die mï weêrhield,
w as deze: ik heb ze toen verscheiden m alen ter

kennisse gebracht van hen,die mijwildenbetrekken
in die politieke sam enkcmsten.

,>voor de eerste maalsinds achttien jaren,f'zeiik,
nnnderneemt gt het tnt het volk te spreken 6n ge
znekt daarbt uw steqnpunt buiten de middelklasge;
De Tocqueville.
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z00 gt er niet in slaagt het vnlk in beroering te
brengen,(watm:hetwaarschtnljkstgevolgtoescheen),
zult gj nèg gehater worden, dan gt reeds ztt,
zoewelin de nogen van hen die aan hetbewind zkn,
a1s van de m iddelklasse,w elke,a1s meerderheid, de

regeering steunt. Z:odoende zult gt het bestuur,
dat ge w ilt doen vallen,versterken.A1s het u daar-

entegen wè1 gelukt het volk op te hitsen,kunt g:,
niet méér dan ik,vnorzien,waarheen een dergeltke
beweging u voeren m oet.tt
Naarm ate de veldtocht vonr debanketten geruim er

ttd wer; voortgezet,werd dezelaatsteonderstelling,
tegen m:n verwachting, de waarsch:nl:kste. Een
zekere ongerusthei; begon zich van deleiierszelven
zzeester te zzaken, nng w e1 vaag, wel-is-waar, maar
ze Nzaarde toch door de gemoederen, al bleef ze
er niet hangen. Ik vernam van Beaum nnt, die
toen een der voornaamste van hen W aS, dat de
opwinding in hetlanddoordebankettenveronrzaakt,
niet alleen de verwàchtingen overtref, maar ook de
w ènschen van hen,die er den stoot t0e hadden ge-

geven. En juist dezen deden veeleer hun best de
bew eging t0t bedaren te brengen dan haar te dnen

toenemen. Hun streven waB te Partsgéén banket
te heuden, en er na de bteenroeping der Kamers
zelfs nèrgens een te dnen hnuden. De waarheid is,

dat zt slechtseen uitwegzochten om uitdenneteligen
teestan; te geraken,waarin zt dnnreigenschul;gekomen waren. ongetwjfel; wer; tegen hun zin het
besluit genomen een léétste banket te houden;zt
namen er aan deel uit nnndzaak, omdat ze zich er
welstaanshalve niet aan konden Qnttrekken en hun

Mdelheid op 'tspel stond. De regeering zelve dreef,
door haar uittartende houding,dq oppositiq$ntdezen
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gevaarltken stap, meenende zoodoende haar ondergang te bewerken. De oppositiemannen kw am en in

grooten getale 0p,om niet den schtn tehebben van,
de een na den ander,terug te krabbelen;maar zt
meesten elkaâr ertoe opw ekken en aansporen,en zé6

stortten zt zich in het algemeen verderf.Zonderhet
alsncg in te zien,gingen z: den weg daarheen 0P.
Ik herinner mt,dat ik,twee dagen véör het uitbreken van de Februari-revolutie, op een groot ba1

b: denTurkschen ambassadeur,DuvergierdeHauranne
ontm oette. Ik koesterie achting en vriendschap voer
hem.A1 had ht z0o ongeveer al de gebreken,welke

parttgeest kan doen ontstaan,zoo bezat ht daarentegen %en m inste een soort van belangeloosheid en
ernst, kenmerken van echten hartstocht, die zelden

w orden aangetroFen in ènze dagen, waarin zlen geen
anderen w éren hartstocht kent dan de zelfzucht. lk
zei to% hem met de geraeenzaazaheid, w aaö oe onze
verhnuding mt recht gaf: nHoud moed,mi
jn beste

çW aaropht
vriend,wantje speelteen gevaarljk spel.t
mt ernstig antwoordde,maarzondereenig teeken van
vrees te geven : nW ees ervan overtuig; dat al deze

dingen we1 voorbt zullen gaan ; overigens moet er
alttd iets gewéégd worden. Géén regeering is vrt,
a1s zij niet dergeltke beproevingen heeft doorstaan.''
Dit antwoord teekent volkomen den vastberaden,
m aar ook den bekrom pen m an ; beperkt, ofschnon
m et véélgeest:een geest,die helder en in bizonder-

heden àlles ziet, wat binnen ztn horiznn ligt,doch
zich niet kan vonrstellen, dat die gezichteinder aan

verplaatsing onderhevig kan ztn; ontwikkeld,cnbaatzuchtig,vurig,w raakzuchtig,van dat geleerd m aar
uitslllitend ras,dataan politiek doetinnabootsingvan

vreemden en uit hist:rische herinnering,en datztn
gedachte gevangen houdt in é4n qnkel denkheeld.
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zich déérveor w arm maakt en er zich blind np
staart.
overigens was de regeering n0g m inder ongerust
dan de hnnfden der oppositie w aren. Een dag of
w at vöér dit gesprek, had ik een ander gehad
met den m inister van binnenlandsche zaken,Duchâtel.
Ik stond m et dezen m inister op goeden veet, niet-

tegenstaande ik sedert acht jaren methetministerie,
waarvan hij een der voornaamste leden was, een
vinnigen strtd voerde, ik erken,à1 te scherp,
w at betreft de buitenlandsche pelitiek.Ik ben er zelfs

niet zeker van of deze fout mt in zijn nngenniett:t
voordeel was; want ik gelonfdatht in den grnndvan
z:n hart een vrM teeder zwak voelde voor de aanvallers van zïn ambtgenontvanbuitenlandschezaken,
den heer Guizot.Een geschil,datDuchktelen ik eenige

jarentevnrenhaddengeha;everhetstelselvanzedeltke
verbetering derm isdadigers,had 0nsnadertotelkander
gebracht en, in zekeren zin,een band tusschen onsge-

vormd.Hg,Duchktel,geleekingeenendeelenpdenman,
over wien ik 'tzooëven ha;:h: wasevenplomp van
lichaam en manieren,a1s deanderzwakkeltk,hoekig
en soms scherp en sntden; was.Hj was juist zon
sceptisch aangelegd a1s de ander gloeidevan evertuiging,en kenm erkte zich dnnrslappeenverschilligheid

tegennver z:n kocrtsachtigevnortvarendhei;;hjhad
een zeer lenigen, zeer schranderen,zeer Qnen geest,
besleten in een zwaargebouw d lichaam ; had een

wonderbaarltk juist begrip van dedingen en besprak
ze met m eesterschap; kende uitsteken; de slechte

menschelgke hartstochten,vooral die van ztn partt
en wist ze altt; t0t z:n voordeel aan te wenden ;
vnorts wars van vnornordeel en wrok,gemakltk te
naderen, minzaam in ztn ontvangst en alttd gereed
:en dienst te hewtzen,a1s ztn bel.
ang er zich niet
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tegen verzette; vervuld van minachting en w el-

willendheid voor ztns geltken.
Eenige dagen vöördeuitbarsting der revnlutie had ik
in de conferentie-zaaleen intiem gesprek m etden heer

Duchàtel,en vestigde ik er zi
jn aandacht np,datde
regeering en deoppositiegeltkeltk heterop schenen te
hebben toegelegd dedingent0teenuiterstetedrjven,
wat w e1 eens noodlottig k0n w orden voor iedereen ;ik

vroeg hem ofhij niet den een nfanderen fatscenltken
uitweg bespeurdeom uitden moeiltkentoestandtegeraken,eenige eervolle schikking,die allen zcu veroor-

loven terug te treden.Ik voegde eraan toe,datmtn
vrienden en ik zich gelukkig zouden rekenen a1sm en

ons dien uitweg aanwees,en àatwijallen onsbestzouden doen dien door nnze m edestandersin de oppositie
te dnen aannem en; ht luisterde oplettend naar mtn
woerden, verzekerde mt dat ht mtn gedachtengang

begreep;maar ik zag wel, dat h: er niet opinging.
bDe gebeurtenissen waren zéé ver gekomen,tt zei

ht, ndat het redmiddel,'twelk ik zocht,niet meer
te vinden w as; de regeering w as in haar recht,k:n

onmogelgk meer toegeven; a1s de oppositie in haar
opzet volhardde, z0u een straatgevecht er m isschien

het gevolg van wezen, maar deze strtd was reeds
lang voorzien,en,a1s de regeering werkeljk behept
w as m et de kwade bedoelingen, w elke m en haar

toedichtte,z0u zi
j deze worsteling eer wenschen dan
vreezen,ten volle overtuigd dat zi
jz0u overwinnen.t
,
In die zekerheid gafhtmt welwillendmededeeling
v&n alle m ilitaire m aatregelen,die genomen waren,
van de uitgestrektheid derm iddelen die der regeering
ten dienste stnnden, van het aantal troepen, de

bteenbrenging van ammunitie... Ik verliet hem,in
de overtuiging dat de regeering,zonder er juist op
te werken om het oprner uit te lokken,er verre van
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was het te duchten,en dat hetministerie,verzekerd

overwinnaar te zullen blVven, in de gebeurtenis,
welke zich voorbereidde, het eenig m iddel zag dat

nverbleef om z:n verspreide vrienden te hereenigen
en eindelkk zjn tegenstanderstetenmachttedeemen.
lk erken,dat ik het geleofde,evenals hg;z:n niet
geveinsde, gerustehoudinghad indruk opmg gemaakt.
Er waren op dit oogenblik geen wèrkelgke ongerusten in Pal s,a1s alleen de aanvoerders der radicalen of de mannen, diê dicht genoeg b: het volk
en de revolutiennaire part: stnnden,om te weten
wat er aan dien kant ozzging.Ik heb reden oza aan
te nemen, 4at de zzeerderheid van dezen zaet vrees
de kom ende gebeurtenisien aanzagen; 'tz: datzede
traditie hunnerhaö stochten van w eleerbeterbew aard

hadden dan die halstochten zelven,'tzg datzezich
begonnen te wennen aan een staatvan zaken,w aarin

ze zich geschikt hadden, na dien herhaaldelgk te
hebben verwenscht; 't z: ze twgfelden aan den
gunstigen uitslag;'tz: veeleer,dat ze,zéôgeplaatst
nm hun hulptroepen van nab: te aanscheuwen en
goed te kennen, op dit uiterste oogenblik bevreesd

waren gewerden voor de overwinning,welkezg verplicht w aren hun te verschafen.
zkan den veoravendzelven dergebeurtenissen bracht
m evrnuw de Lamal ine een bezoek aan zzevrouw de

Tpcqueville,gafhaarbljk vanbuitengewoenangstigte
zgnenepgewonden,endoerta1vansomberegedachten
zoezeerverstoord,dat de laatstemedeljdenmethaar
kreeg en er m: denzelfden avon; ever Qnderhield.
H et is zekernieteen derm instvreem dsoortigekenmerken van deze zonderlinge omw enteling,dat de gebeurtenis,die haardeed ontstaan,istew eeggebrachten

bjjna gewènschtwer;doorhen,welkez: vanhetgezag
berenvenzou,endatzïslechtswerdvcorzienengevreesd
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dnor de mannen,die docr haar m oesten Qverwinnen,

Hier dien ik noodzakeltk den draad dergeschiedenis
een weinig op te halen,nm er des te gemakkeltker
een reeks mtner persoonltke herinneringen aan te
verbinden.
M en herinnert zich dat koning Lûuis-philippe,bt de

opening derKamerzittingen van 1848,in zi
jntroonrede
de ontw erpers der banketten m annen had genoem d,

die door b1inde of vijandige hartstochten waren
opgezweept. Daardoor joeg ht meer dan honderd
leden van de K am er regelrecht tegen het koningschap
in 't harnas. D eze beleediging, waardoor zich woede

n0gbj aldeeerzuchtigeneigingen kwam veegen,welke
het hart van het m eerendeel dier m annen reeds beroerden, dee; hen ten slotte hun bezinning verliezen.
M en verw achtte een heftig debat;het volgden0g niet

zo0 dadeljk. De eerste beraadslagingen over het
adres van antwoord w aren kalm : de m eerderhei; en
de oppositie hielden zich in den beginne in bedwang,
a1s tw ee m annen, die zich van hun opgewondenheid
bewust z:n en vreezen in dien staat dwaasheden te
begaan of te zeggen.
M aar de drift barstte eindelkk 1os en baande zich
m et ongekende heftighei; een w eg ;de buitengew one

hitte der Gebatten dee; reeds den burgerkr:g door
ieder véörgevoelen,die weet wat revoluties z%n.
De w ncrdvcerders van de gem atigde oppûsitieBtelden in de hevige w :rsteling voorop, dat het recht
nm zich aan banketten te vereenigen een van nnze

Qnaantastbaarste en noodzakeltkste rechten was;1)
dat, het te betwisten,geltk stond met de vrjheidzelve met voeten te treden en de Grondwet (de
1)Rede van Duvergier deHauranne,7Pebruari1848,(A anteek en ing van den uitgever),
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charte) te schenden; - zonder in te zien,dat zt
dnnr zöö te spreken ongetwtfel; een beroep deden,
niet op 'trechtvan beraadslaging,m aarnp gewapenden

tegenstand. Op z:n beurtgafDuchàtel,diegewoonlgk
zeer behendig was, bï deze gelegenheid blgk van
volslagen ènhandigheid,1) Hg ontkendevolstrekthet
recht van vereeniging,maar niettemin verklaardehj
niet op duideltke wgs,datde regeeringbesloten was
voor 't vervolg iedere dergeltke betooging teverhinderen ;integendeel,hetscheen alsofhi
jdeoppositieuitnoodigde Qpnieuw de proefte wagen,opdatde kwestie
voor de rechtbanken zotl kunnen gebracht w orden.

Ztn ambtgenoot, de minister vanJustitieHébert,was
nèg onhandiger:maar dat was ht doorgaans.Ik heb
Altkd opgemerkt, dat magistraten nooit politieke
mannen ztn geworden ;nooit heb ik ereen ontmoet,
die het minder was dan Hébert. H: was in merg
en been procureur-generaal gebleven ;h: vertoonde
den stempelvan zjn ambtin wezen en uiterljk.Steltu
voor een klein verschrompeld gelaat,schraal,b: de
slapen platgedrukt, puntig van voorhoofd, neus en

kin;bewegelïke oogen,maar znnder uitdrukking,en
saamgetrnkken lippen zonder zoom ; voegt hierbt
een lange pen gewoenltk dwars tusschen de tanden
geheuden en die,uit de verte, deed denken aan de
stekelknevels van een kat - en gtzulthetsprekend
evenbeel; kebben van een m anrdiem eer dan ienzand
1) De minister besntwoorddeLéon de Mslleville;h: beriep

z
ieh op de wetten van 179# en :91,aan hetgezaghetrecht
verleenende zich te versetten tegen openbare Fereenigingen:
wanneer dezegevslrl:k dreigen te worden voorde openbare
orde; h: hsalde precedenten aan,en verklaarde dathetgouvernement, z:n plicht vervullende,niet zou wVken voor betoogingen,van welken aard ook.RV herhaalde aan het slot
van zgn redevoering deuitdrukking:blinde ofv:andige
h artsto ch ten, en poogde die te rechtvaardigen. (A anteeken ing van den uitgever).
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anders leek np een vleeschetend dier. Toch was

11t ncch dcm, nnch zelfs slecht;maar ht was van
nature npvliegend, sprnng van den hak cp den tak,

streefde ztn doel steeds voorbij,omdat ht niet np
juisten ttd z4n draai wist te nemen nf zich in te
houden, en verviel zûnder het te w illen,uit Qnbekendheid m et de onmerkbare overgangen,telkenstQt
heftigheid.Guizntm oetwelweinig w aardegehechtheb-

ben aan de verznening,datht een dergeltk redenaar,
nnder zulke nm standigheden, voor de regeering het

wonrd liet voeren 1);zijn taalwaszoo Qverdrevenen
uitdagend, dat Barrnt, zich zelven nietm eester,haast
zènder 't te weten en m et een stem , dcor drift half
gesm oord, uitriep, dat de m inisters van K arel X,

Polignac en Peyronnet, nooit op dergeljke wtze
hadden durven spreken. Het staat mj n0g levendig
vcnr den geest,dat ik mtns ondanks in mtn bank
beefde,tnen ik dezen van nature gem atigden m an,m aar
toen t0t het uiterste gedreven, vcor 't eerst de ver-

schrikkel:ke herinneringen aan de omwenteling van
1830 hoorde oproepen, deze in zeker npzicht t0t
voorbeeld stellen en onwillekeurig het denkbeeld
opdringen haar na te volgen.
Het is bekend, dat de einduitslag van dezen ver-

hitten woordenstrtd een soort van uitdaging was,
gew isseld tusschen de regeering en de oppositie ;
m en w enschte van w eêrskanten elkander voor de
balie van het gerecht te ontmneten; er w er; stil-

zwtgend overeengeknmen, dat de Qpposanten zich
n0g aan een laatste banket zouden vereenigen;4at
het gezag, zonder deze sam enkom st te verhinderen,
')Hébertbeweerdein ztn be= twoordingvan Odilon Barrot,

dat het recht van vereeniging niet bestond,omdat het in de
Charte niet w as uitgesproken. (A an te ek en in g v an d en

u itgev er).
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de bew erkers ervan zûu vervolgen en dat de rechtbanken dan uitspraak zouden doen.
D e debatten over 'tadres van antwoord werden,

a1sik mt we1herinner,den 12denFebruarigesleten;
Juist seiel dezen datum brak de revolutinnnaire
:ew eging uit; de constitutioneele oppositie, die al

verscheiden maanden door de radicale part: werd
aangezet, w erd van dien dag af bestuur; en geleid

niet zeezeer doer de mannen harer partj,diezitting
hadden in de Kamer van afgevaardigden (demeesten
van :en w aren door de parlem entaire atm osfeer ver-

iauwd en ontzenuwd)a1s we1 doer jenger,evermnediger, maar minder invloee jke mannen, die tot de
m edewerkers beheerden van de dem agegische pers.
Deze rolverandering openbaarde zich vonralin twee
greete feiten, die van overw egend belang waren voor
de kom ende gebeurtenissen : het program vanfket
banket en de in-staat-van-beschuldiging-stelling der
m inisters.

Den 20sten Februariverscheen in bgnaalleorganen
der oppositie,onder den titelvan program van het aan-

suan; bankej,een werkelkke proclamatie,die degeheelebevelkingopriep em eenonmeteltkestaatkundige
beteeging te Qrganiseeren, waaraan zich de studenten
der heegeschelen en zelfs de nationale garde m oest

aansluiten,ten einde gezamenljk aan deplechtigheid
deelte nemen.M en mempeldealreedsvan een decreet
a1s uitvleeisel van een venrloepig bewind,dat drie
dagen later zich z:u vnrm en. H etministerie,deor een

deelztneraanhangersalgelaaktomdathetstilzwjgend
het banket ha; vereorleefd,achtte zich gerechtigd

,gn wnnrd terug te nemen.Het maakte ofâciëel bekend, 4at de bMeenkomst z0u verboden wnrden en
desnoods door gew eld verhinderd.
Déze verklaring van het gezag ruim de het veld
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vûnr Gen strtd, lk kan getuigen,hne weinig geloofeltk het 00k schi
jnt, dat het program, 'twelk
het banket oogenblikkeltk in een opstand deed veranderen, opgesteld,vastgesteld en genpenbaard w erd
znnder deelnem ing van en èndanks de leden van 't
parlem ent, ;ie integendeel n:g dachten de bew eging

te kunnen leiden, welke z: in het leven hadden
gernepen.Dit program was hetnachteljk en overjld
werk van een vereeniging van dagbladschrjvers en
raGicalen, en de hoofden der dynastieke Qppositie
m aakten er kennis meê, evenals het publiek, tnen

zij het ;es mnrgens na hun ontwaken lazen.
En ziet nu eens dnor w elke w isselvalligheden de

menschel:kezaken worden beheerscht!odilon Barrnt,
die even sterk a1s ieder ander ditprogram afkeurde,
durfde het eerst toch niet verloochenen, uitvreesde
m annen te beleedigen, die tot dusver denzelfden weg

schenen te hebben bewanield a1sh: ;maarlater,toen
de regeering, verschrikt door de openbaarmaking van

dit stuk,hetbanketverboden had,trok h%,tegenover
den burgerkr%g staande,bakzeil.H: zag afvan deze
gevaarl:ke manifestatie. Doch terzelfder t:4 dat h:
daardoor een bl%k van toenadering gaf to% degematigde denkbeelden,stemdeh: in z:okrasmngelgkebew oordingen voor de in-staat-van-beschuldiging-stening

der ministers.H: klaagde hen aan wegensschending
van de grondwet,door verbieden van hetbanket:daar

zt znndoende een verontschuldiging aan dehand hadden gedaan aan hen, die in naam van de verkrachte
grondwet op 't punt stonden dew apenen op tevatten.
Aldus m eenden devoornaam stehoofden derradicale

partt,die een omwenteling vnor onti
jdig hielden en
haar nogfniet wilden,dat zij zich niet aan de banketten knnden onttrekken,en om zich te onderscheiden
van hun bondgenooten der dynastieke oppositie,zqer
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revolutionnaire redevceringen te m oeten hnuden eh
het vuur der oproerige hartstochten te m oeten aanblazen. De dynastieke oppositie, van haar kant, die
van de banketten niets m eer wilde weten, w as ge-

dwongen geworden op dezenverkeerdenwegtebl:ven
doorgaan,om niet den schijn te hebben voor de uittartingen van het gezag te wjken; en, eindel:k,
werd de gronte m eerderhei; der conservatieven, die

overtuigd waren dat belangrtke concessies moesten
worden gedaan en er n0k tne bereid waren, meêgesleept door de gewelddadigheden hunner tegenstanders en de driften van enkelen harer aanvoerders,
om t0t zelfs het rechtte ontkennen zich in particuliere
banketten te vereenigen en aan het vaderland de
hoop te w eigeren op welke hervorm ing ook.

M en moet langen t:d geleefd hebben te midden
der partgen en in den maalstroom zelven,waarin
* zj
draaien, om te begrgpen tot welk een hoogte men
elkander wederkeerig opzweept böven de eigenlVke
bedoelingen, en h0e he% 10t dezer wereld door den

uitslag bepaald wordt,maar dan o0k dikwtlsgeheel
anders d'
an norspronkel:k gewild werd - juistzooals
met een vlieger het geval is,die opsttgt tegen de
richting van den wind in.
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TRosBzszx vAx Dsx 22sten FsBsuARI. -- zlrrlxo
vAx pzx 23ste.. - xlEvw xlxlsTzRIs.- wAT
pz Hssszx DVFAVRE zx Dz BzAvx oxT
savAx pAcHTzx.

De gebeurtenissen van den 22sten Februari leken

mj niet van dien aard om ernstige ongerusthei; te
wettigen. W e1 versperde de m enigte reeds de straten,

zzaar zj scheen z:t toe zzeer sakzzgestel; te ztn uit
nieuwsgierigen en m opperaars dan uit nproerigen :
a1s een m ilitair en een burger elkakr tegenkwam en,
goniden ze elkander kw inkslagen naar 't hoofd ; ik
hnorde geen onheilspellende kreten,w elfauwe schels.

0,ik weet heel goed, dat men op zulk een schtn niet
vertrouwen kan.Rewoonlgk ztn 'tdeParjschestraatbengels, die den opstand aan den gang m aken, en

doorgaans dnen zt 't luchthartig,a1s schonknngens,
die vacantie hebben gekregen.

In de Kamer teruggekeerd, trnf m: daar een in
't o0g lcopende onverschilligheid,welke echter we1liet

merken,dat ta1van ingehouden hartstûchtenheimeltk
aan het knken waren.Sedertden ochtendw ashethier

de eenige plaats te Parts,waar ik nietnverluid had
honren spreken van de dingen,waarvan op ditoogen-

blik geheel Frankrtk honfd en hart v01 had.M en
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diBcussiëerde er opachtelnozewtzenverdeoprichting
van een bank te Bordeaux ; slechts het lid,dat op de
tribune het woord vnerde en deander,diehem moest

beantweorden, waren in werkeltkhei; de eenigen,
die aan de zaak hun aandacht wjdden, Duchktel
zeime,dat alles goed ging.H: zei dit op een teon
van zekerheid en toch tevens eenigszins gejaagd.
Dit kwam me verdacht voor.Ik merkte op,dat h:
met hoof; en schouder schokte (een gewone hebbelgkheid van hem), maar erger en veelvuldiger dan
dnergaans. Ik herinner m: dat deze onbeteekende
waaa eming m: méér te denken gaf, dan al het
overige.
Ik vernam ,dat erinderdaa; op verschillende punten
der stad, w aar ik niet geweestw as,ernstige onlusten
waren veorgekemen ; er viel een zekeraantaldeoden
of gekwetsten.M en was niet meer gewen; aan zulk

sooö van feitelkkheden, gelMk nog we1 eenigeJaren
teveren en zeeals m en 't venral eenige m aanden
later w erd. D e ontroering was dan o0k levendig. Ik

was Juist op dezen dag ten eten genondigd bï een
mgner medeleden van de Kxmer,eokt0tdeoppositie
behoorend, den heer Paulmier, lfgevaardigde van

Calvados.Ik had eenige moeite ztn huistebereiken,
van w ege de treepen, die de ûmliggende straten

bewaakten. Ik trof in het huisvan mtn gastheer
grnete verwarring:mevreuw Paulmier,juist tnen in
hoepvelle verw achting, en van streek gebracht dnnr
een schermutseling vlak onder haar vensters,w aste
be; fefaan. Het maal was heerljk,maar de tafel
schaars bezet; van tw intig geneodigden w aren er

maar v:f Qpgekomen;deoverigen werden donrallerlei
m ateriëele om standigheden, of de bekomm ernissen

van den dag,verhinderd.W g zett'en ens,tegenover
al dien nnnnedigen overvloed, m et een bezwaard
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hart aan tafel, onder de gasten bevond zich de
heer Sallandrouze, toekom stig eigenaarvan het groote
handelshuis van dien naam , dat zich met de ver-

vaardiging van geweven stofen groote rdkdemmen
heeft verw orven.Deze heer was een van ;ieconservatieven, die, minder door eeretitels dan gel; uitblinkende, z0: tusschenbeide van dieslappe oppesitie-,

of liever moppermeeningen lieten blkken; veoral,
geleof ik,om zich daardnnr een air van gew icht te

geven. Hij had ttdens de laatste Giscussiën over
'tadres van antwoord een amendementvnergesteld,1)
'twelk het Kabinet zou hebben gecom prem itteerd,

a1s het ware aangenomen. In den tj4 toen deze
onver&zachte gebeurtenis het mzeest alle gezzoeieren
in beslag nam , begaf de heer Sallandrouze zich ep
een avond naar een receptie op de Tuileriën, in de

stellige verwachting dat hj ditmaalnnder de massa
niet onopgemerkt zou blgven. En waarlkk,znodra
knning Louis-philippe hem zag,kwam h: ongeduldig
op hem af en nam hem opin 't0nglcopendew:zeter
ztde. Ht begon dadeltk met veel belangstelling en
warmte m et hem te praten ever Ge industriëele

onderneming, waaraan de jnnge afgevaariigde z:n
fortuin te danken had. Deze verw onderde zich hier1)De heer Bsllandrouze de Lamornlix had voorgegteld de
aitamakking blin de of v:sn dige h artBtoch ten te

verzachten,doorerdezew oordenop telaten volgen:stem idden
derverschillende m anifestaties zl1deregevring dew larlchtige

en wetteW ke wenBchen vsn het lsnd weten te erkennen;z:
'
z<,hopen w:, het initiatief nemen tot wtze en gemltigde
hervormingen,zooals de openbr e m eeningeigeht,en totwelke
in de eerste pllats behoort de pe lem entlire hervo= ing.In
een congtitutioneele m one chieveroorlooft de eenheid vu de
groote m aehten vsn den Btsatzonder gevllr een politlek v=

vooruitgsng te volgen en G e zedeWke en mlteriëele bel- en
vsn het vaderllnd tebehlrtigen.f(A ln teeken ing vsn den
uitgev er).
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ever aanvankeltk niet,in de meening dat de vnrst,
handig in z:n omgang met menschen,dit bizendere
aanlnopje nam 0m, dcor een omweg,op de grnote
zaak te komen.M aar hj vergiste zich,w ant na verlcop van een kw artier w isselde de koning niet van
onderwerp, m aar we1 van persnen,t0t wien hg het

woord richtte,m:n man vr: verbluft latende staan
te midden van zjn wollen stofen en taptten.Sallandrouze had deze pnets n0g niet verduwd,m aarbegon

tnch groote vrees te koesteren, dat Mj spoedig Gink
gewroken z0u worden. Hj vertelde nns, dat Emile
Girardin hem den vorigen avond had gezegd:nBinnen
twee dagen za1 de Juli-m nnarchienietm eerbestaan.q

Dit leek ons allen overdrgving van een dagbladschrtver toe, en wàs 'tmisschien 00k inderdaad;
maar w at gebeurde m aakte het t:t een orakel.
Den velgenden morgen, 23 Pebruari,vernam ik b:

mjn ontwaken, dat de gisting te Parts,inplaats
van tot bedaren te komen, eerder toenam . Ik ging
naar de Kamer; in de om geving van 't Gebnuw
heerschte kalm te ; bataillens infanterie hielden er de

toegangen van bezet en sloten die,terwjlkurassierseskadrons langs de muren hadden post gevat.Daarbinnen dobberden de hartstochten : men wist nng niet
bepaald, waaraan zich te houden.
De zitting w as ep 'tgewone uur gecpend;doch
daar de V ergadering niet den m ned gevonden had
dezelfde parlem entaire ccm edie te spelen a1s den

vorigen dag,had zt haarwerkzaamheden npgeschort;
zt hield zich bezig met de geruchten uit de stad np
te vangen,w achtte de gebeurtenissen af en telde de
uren in koortsachtig niets-doen. op een zekeroogenblik liet zich een luid trnm petgeschal hooren. M en
vernam w eldra, dat de kurassiers,die het gebouw

bewaakten, zich uit tjdpasseering vermaakten met

tù

fanfares te blazen. De overmeedige,blk4e tonen uit
hun instrum enten w aren in zulk een dreevigetegen-

stelling met de heimel%ke gedachte,die ieder bezigMeld, 4at men zich haastte deze M nierltke en
onbescheiden muziek te O en ophouden,w elke ie4er

op zno pknlgke w:ze in zich zelf deed inkeeren.
Ein4el:k kwam men overeen luiie uit te spreken
wat iedereen sinds verscheiden uren fuigterend

zei. Een afgevaardigde van Parts, Ge heer Vavin,
begon het Kabinet teinterpelleeren QverA ntoestan;
in de sta;; het w as drie uur,tnen Guizot aan d:
deur der zaal verscheen. HM
**treedt binnen m et be-

slisten stapenhnoghartigom zichziende;stilzwkgen;
steekt ht het gangpa; over en besttgt Ge tribhne,
'thoof; naar achter 4zerpende,uit vrees dat h4 ;en
schtn op zich z0u laden het te laten hangen;V
deelt in een paar wonrden m eê, ;at de kening aan
4en heer M olé ha; opgedragen een nieuw ministerie
saâm te stellen. Nooit heb ik zùlk een theater-coup

bi
jgewoond.
De oppositie bltft in haar banken zitten,Gemassa
harer leden uit kreten van Qverwinning en bevredigde
wraak ; alleen Ge leiiers bewaren '
tstilzwtgen,in
zich zelven overw egenie welk gebn ik z: van de
behaalde zegepraalzullen m aken,en zick welw acktende
nu reeds een m eerierhei; tegen zich in 'tharnas te

jagen,wier meiewerking z: misschien weldraznudeh
moeten inrcepen.D eze,Gonr een zQe Qnverwachten
slag getrofen, is een knl e pnos onrustig, slingel

heen en weêr, znnder zich bewust te ztn waar z:

belanden za1;vervelgens begeven de leien zich naar
de ministerstafel, Qm Qpkeldering te vragen Qf :un
laatste hulde te betuigen ; de m eesten echter luidruchtige, beleedigende kreten uitenGe. bE et bewin;
te laten varen onier Guo anige omstandigheden ;
De Toequevm e,

*
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z4n politiekevrienGen in den steek telaten.- roepen
z: uit - nis een ongehoorde 1afheid;. anderen verkondgen luide, dat men zich gezamenlkk naar de
Tuileriën m oet begeven en den kcning dwingen op

z:n nonfottig besluitterugteknmen.Dezewanhoopsuiting zalniem an; verbazen,a1s m en bedenkt,datde
Qvergronte meer4erheid dezer mannen zichnietalleen
aangetast veelGen in hun staatkundige Qvertuiging,
maar eek in hun geveeligsteplek getrnFen,;ievan hun

persennltk belang.Degebeurtenis,welkehetministerie
Qm verwierp,bracht het geheele vermngen van dézen

in gevaar,zette de huwelgksgift van dednchtervan
genen op 't spel, bedierf de carrière van den zoon

van een ander. Door al dergelgke dingen had men
:en u n het lkntje.De meqsten hunner hadden zich
niet slechts èpgewerkt met behulp van detoeschiete-

lgkheden ;er ministers;men kan gerust zeggen,dat
zg daarvan gelééf; hadden; z: leefden er nèg van,
z: kQepten ervan te bl:ven leven, want,daar de
regeering acht Jaar aan '1roer ha; gestaan,ha; men
zich velrnuw; gemaakt met het denkbeeld, dat ze

we1 altt; z:u aanbljven; men ha; zich aan haar
gehecht zzet dezelfGe geeerlenfde en kalzze genegen-

heid,welke men ztn eigen grcnd tnedraagt.
V an de bank uit,w aarin ik zat,aanschouw de ik
deze golvende m enigte;bem erkte ik,h:e haar ver-

rassing,haar toorn,haarvrees,haarbegeerltkheid versteerd, alvorens verzadig; te ztn kaar verschillendeuitdrukking teekendeop deontdanegelaatstrekken, en ik vergeleek in gedachte aldie wetgevers

b: een troep Jachthonden, aan wie men hun deel
van den buit onthoudt,nadat z: nog niet genoeg te
eten kebben gekregen.
Teck m oet erken; worden, 4at vnnr een groot
aantal Qppositie-leden slechtsde aanleidingQntbroken
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had nm een dergeltk schnuwspeltevertnnnen, A1s
verscheiden cnnservatieven het ministerie alleen verdeGigden in het vnoruitzicht van em olum enten en
betrekkingen te zullen behnuden,dan m net ik zeggen,

dat ta1 van oppnsitie-mannen m: vnorkwamen het
&an te vallen om geen andere reden dan Qm deze
te veroveren.

De waarheid I@S -- een jammerltke waarheid
dat de lust om npenbare betrekkingen te bekleeden
en de begeerte om te leven van Ge opbrengst der

belastingen bi
j 0ns niet een ziekte z:n, biznnder
eigen aan een bepaalde partt,maar het grnnte en
heerschende euvel van Ge natie zelve; het is de
vrucht zoow el van de dezzncratische grnndw et nnzer
burger-zzaatschappt a1s van de door de regeering
tnt het uiterst gedreven centralisatie ; het is de
heimelkke kw aal,die geknaagd heeftaan allevroegere
regeeringen en die evenzeer za1 knagen aan alle
nog kom ende.
H et tumult bedaarGe ten slotte: m en vernam de

eigenlkke aanleiding t:t het feit,en dat deoproerige
neigingen van een bataillen van 't vkfde legioen,en
een stap door verschillenGe offcieren van Geze zelfde

garde,b: ;en knning persnonltk gedaan,het hadden
veroorzaakt.
Znnira hM
** vernom en kad wat er gebeurde, had
knning Louis-philippe, 4ie m inder dan ooit iem and,
dien ik gekend heb,van gedkchten veranderde,m aar

des te liever van gedrkgslkn,onmiddelljk partt gekozen; en het ministerie, dat acht jaar lang z:n
inschikkeltkheid tegen hem betoendhad,werdzonder
nm slag, in een paar m inuten, ontslagen.

De Kamer ging dadelMk qiteen:ieder dacht aan
de verandering van ministerie en vergat de om w enteling.
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Ik vertrnk met Dufaure;ik merkte dadeltk,dat
hg niet slechts gepréoccupeerd was,maarin gedrukte
stemming verkeerde;ik begreep onmiddelltk,dathij
zich in 4en neteligen en ingew ikkelden toestan; voelde
van een leider der Qppesitie,die op hetpuntstond t0t
den ministerszetel gernepen te w orden, en die, na

bedacht te hebben van welk nut hem ztn vrienden
konden zjn,begint te denken aan de moeiljkheden,
w elkehun aanmatigingen hem we1kunnen berokkenen.

Dufaure was niet vrt van achterdocht en licht
toegankelMk voorgedachten van dien aard;eenzekere
plnmpheid, die hem van natuur aankleefde, m aar
gem engd w as m et gronte rechtschapenheid, veroorloofde hem niet die gedachten teverbergen. Overigens

was h: de oprechtste en verreweg de eerlgksteman
onier hen, die op ditoogenblik kanshadden minister

v

te worden.Hg geloofde vast,dath: dichtbiJ't gezag
stnnd en h: streefde er te hartstnchteltker naar,
naarmate zgn eerzucht bestreden werd en ht zeniet
openltk toonde.In z:n plaatsz0u M elé z/fzuchtiger
ztn geweest en o0k nndankb>arder,maar niettemin
openhaliger en beminnelMker.
W : sckeidden weldra, en ik begaf m e naar den
heer deBeaum ont.Ik trofdaarblkgestemdemenschen
aan.Ik was er ver van af hun vreugdetedeelen,en

gaf daarvoor,daarik z:jtegenoverpersonenbevond,
met wie ik vri
juitk:n spreken,mtn grnndenop.nDe
nationale garde van Parts,l zeiik,,
'heefteen kabinet
Qmvergew erpen; de nieuwe m inisters zullen dus naar
héér w elbehagen de zaken moeten inrichten.G: verheugt u er over, dat het m inisterie is gevallen,maar

bespeurt g: niet dat het gezag-zelfplatop den grond
ligt?. Beaumont von; niet veelgenoegen in zulk een
zwaartillende redeneering ;w rok en eerzuchtsleepten

kem meê. ''GM ziet Ge dingen ook altj; Gonkerin,xt
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zei h: me; nlaat ons eerst van de cverwinning genieten,later kunnen we 0ns w e1 over haar gevelgen
verontrusten.ff

Het scheen mt tne, dat mevrouw de Beaumont,
die bi
j dit onderhûud tegenwoordig was, de geestdrift van haar m an deelde, en nooit heeft iets

mij méér bewezen, h0e onweêrstaanbaar de partjgeest is: immers belang en haat waren natuurltk
vnlkomenvreem; aan deze vnnrtrefelijkeeninnemende
vrouw,een dermeestwerkeltk en standvastig deugdzame, die ik in mtn leven nntmûet heb,en eene,
diealttd dedeugdaantrekkelgk heeftweten temaken.
A an den adel van hart, w elke de La Fayettes steeds

onderscheidde,paarde zg geest,een Qnen,kieschen,
w elwillenden en oprechten geest.

Niettemin handhaafik mïn beweren tegenoverhem,
znow el a1s tegenover haar, en houd ik v01 dat,alles
wèl beschouw d, het voorvalongelukkig w as,ofliever,
dat m en er m eer dan een onvonrzien voorvalin m oest
aanschouwen, eerder een grûnte gebeurtenis, die het

uiterltk van alle dingen zou veranderen.Ik knn het is z0o gemaklijk aldus philosofeeren,wantik
deelde de dwalingen van mijn vriend Dufaure niet.
De bew eging aan deregeerings-m achine gegeven,leek

m: te hevig, dan dat het bewind zich mocht storen
aan de middelpartijen,waartoe ik behonrde;ik vonrzag dat het w eldra in handen z0u vallen van men-

schen, die het m.i. toentertijd btna even vtandig
w aren a1s die, w aaraan het ontsnapt was.

Ik was ten eten genoodigd bj een ander mkner
vrienden, den heer Lanjuinais,over wien ik het in
'tvervnlg dikwijls hebben za1;er waseen vrt talrtk
gezelschap bijeen,in politiek opzicht zeer gemengd.
V elen der gasten verheugden zich over den uitslag
van dezen dag;anderen verontrussten er zich Qver:
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anen waren het er echter overeens,datdeoprnerige
bew eging van zelf tot bedaren z0u kom en,nm later,

b: een andere gelegenheid en onder anderen vnrm,
opnieuw uit te barsten.Alle geruchten,w elke 0ns
uit desta; bereikten,schenen ditgeleeftebevestigen;

de onrlogskreten waren vervangen doorjuichtonen.
onGer Qns beven; zich Portalis,d e weinige dagen

later prncureur-generaal van Pargs z:u worden;niet
de znen, m aar de neef van den president van het
H of van cAssatie. Deze Pnl alis bezat nnch de zeldzame schranderheid van z:n oom ,noch Qnderscheidde
k*
M* zich donr diens voerbeeldige levenswgze ofarge-

looze grofheid.Ztngrove,heftigeen dwarsegeesthad
van-zelfalle valsche denkbeelden en alle buitensporige

meeningen van onzen tjd aangenomen.ofschoen verbonden met de m eesten, die de bewerkers en leiders
van de om w enteling van 1848 genoem ; worden,w as

ht
ik kan het verzekeren
dezen avond op
de revolutie niet meer dan w: voorbereid.Ik ben
overtuigd, dat men in dit uitergt oogenblik hetzelfde

ha4 kunnen zeggen van 'tmeerendeelztnervrienden.
Men kan z:n tjd beter gebruiken dan door na te
vorschen, w elke geheim e sam enzweringen gebeurtenissen van dezen aar; hebben te w eeg gebracht.
Reveluties, die tQt stan; kom en door gisting Qnder

'tvelk,z:n geweonltk meer gewenschtdan beraamd.
W ie er zich op bereemt ze te hebben venrbereid,
heeft niets andersgedaan dan ervenrdeeluittrekken.

Zt entstaan Qnverwacht, uit een algemeene ziekte
der gem oederen, plotseling t:t eep crisis gebracht
Genr een toevallige nm standigheid, w elke niem and
had voorzien. W at die zoogenaam de uitvinders of

leiders van omwentelingen betreft,z: vinden niets

uitncch hebben ietsteleiden,/uneenigeverdienste

i: diq van Qe avonsuriers, die dq meestq dqr pnbq-
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kende landen hebben ontdekt, n1.van alttd recht
voor zich uit te hebben durven gaan, znnlang de
win; hen vnerwaarts dreef.
Ik ging vroeg naar huis en dadeltk naar bed.
ofschnnn ik zeer dicht bj het ministerievan buitenlandsche zaken woonde,heb ik nietsvan 'tgeweervuur
gehnord, dat zonveel invlned oefende np de veriere
lotgevallen, en ik sliep in zonier te vermoeden, dat
ik den laatsten dag van de Juli-monarchie had aanschnuw d.

1V.
pz 24:t. FZBRUARL -- PLANNEN DER MINIBTAR:
T0T T'G:NWXZR.-- D; NATIONAL: GARDZ. -GXNERAAL BEDEAU.

Toen ik den volgenden Dlorgenj 24 rebruari, uit

m:n slaapkamer kwam,ontm oette ik dekeukenm eid,
die zoo juist uit de stad kwam . Deze goeie vrouw
was heelemaal van streek en dee; m: zulk een verwar; Jammerverhaal, dat ik er niets van begreep,
dan dat de regeering het arm e volk lietvermoorden.

Ik ging daieltk uit, en waB nog niet op straat
gekemen of ik ademde daielilk de atmnsfeer der
reveluties in: de straat was in 'tmidden leêg;de

winkels waren nietcpen;rttuigen nnch wandelaars
w erden gezien;men vernam het gewpne geroep niet
der m arskram ers;de buren praatten metelkaarvé4r

hun deuren,alfuisterend,in groepjes,met QntBtelde
gezichten, w aarep angst of tonrn te lezen stnnd.Ik
kwam een soldaat van de natienale gardetegen,die,
m ethetgew eerin dehandenin tragischehnuding,m et
versnelden pasm archeerde;ik hieldhem staande,m aar

kennietsuithem krggen,dan datderegeeringhetvolk
liet doodBehieten (waaraan de nationalegarde,naarh:
zei, w e1 spnedig paal en perk zou stellen); h: zong
steedsditeenelieYe.MenbegN pt,datdezeuitlegging
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mt niets verklaarde. Ik kende de nndeugden van de
Juli-regeering te gced, nm niet te weten, dat de
wreedheid er niet tce behncrde. Ik hiel; haar voor
een der verdnrvenste, m aar ook vncr een 4er m inst

bloeddorstige, die er ooit geweest ztn,en ik maak
dan 00k alleen m elding van 4it gesprek, om aan te
toonen m et behulp van w elke geruchten revoluties
hun w eg vinden.
Ik begaf m e naar 4en heer de Beaum ont, die in
de naaste straat w nnnde ; van hem vernam ik, dat

de koning hem 'snachts b: zich had laten roepen.
Hetzelfde antw nnrd kreeg ik van den heer deRém usat,
dien ik daarna bezncht. D e Corcelles, dien ik tegen-

kwam,deed mij verslag van wat er gebeurde;maar
nng zeer onduideljk, want in een sta; in opstand,
evenals op een slagveld,houdtieder hetfeit,waarvan

hsjtoevallig getuige is,gaarne voor de vonrnaamste
gebeurtenis.Hk' sprak mt het eerst vanhetschieten
op den boulevard des Capucines; van de snelle ontwikkeling van den opstand,w aarvan deze Gaad van
noedelnns gew eld de oorzaak ofhet vnorw eniselwas;
van de w eigering van M olé om nnderzulkeômstandig-

heden de verantwoordelijkheid der zaken op zich te
nemen,en eindeltk van den oproeptotThiers,Barrot
en hun vrienden, die ten slûtte belast werden m et
de vnrm ing van een K abinet, - feiten van te alge-

meene bekendheid,dan dat ik nnndig heb er n:gb:
Btil te staan.lk vrceg aan den heerdeCnrcelles,hne
de m inisters het dachten aan te leggen om de gemoederen t0t bedaren te brengen ? plk verneem van

meneer de Rémusatrq zeihijme,ndathetplan bestaat
alle troepen terug te trekken en Partsmetnatinnale
garden te overstrnQmen.q Hetzjn zjn eigen wnorden.
Ik heb altijdnpgemerkt,datmen in depolitiek dikwjls
gchipbreuk lijdt,a1s men een te gned geheugen heeft.

58

De mannen, die teen de opdracht entvingen de
omw enteling van 1848 tnt staan te brengen, w aren
precies dezelfden, die de revolutie van 1830 hadden

bewerkt. Z: herinnerden zich, ;at in dien tgd de
tegenstand van het leger veor hen geen beletselwas
geweest en dat, integendeel, de aanwezighei; van
de natinnale garde, zo: onvnerzicktig dnor Karel X
nntbnnden, hun grnote M nderpalen ha4 kunnen in

4en weg leggen en verhinderd hebben te slagen.Z:
deden het tegennvergestelde van w at de regeering

van den anderen tak der keninkltke familie ha;
gedaan,en kwamen tQt hetzelfderesultaat.Zééw aar

is het,dat,btaldien de menschen alnietveranieren,
de feiten der geschiedenis zeozeer onderling verschillen, dat het verleden niet veel belangrjks leert
aan het tegenwoordige,en datoudeschilderken,welke

men met alle geweld in nieuwe lMsten wi1 zetten,
alt:; een slechten indrllk maken.
Naeenigeongenblikkenvertrouwelkkberaadslaagdte
hebben over den gevaarlkken standvan zaken,gingen
de Corcelles en ik den heer Lanjuinais opzneken,en
alle drie begaven w: :ns naar den heerDufaure,die
in de straat Le Peletier wennde; de bnulevard,dien

w: velgden em bt hem te kemen,bond tnen een
vreem; scknuwspelaan.Er was btna geen schepsel
te bespeuren,efschenn 't al negen uurin denm ergen

waB;geen menscheltk gelui; wer; geheord;maaral
de kiesken, Gie langs dezen breeden w eg stonden,

sckenen zich te bewegen entewankelen,qn,vantt;
totttd,vielereenmetgrnotgeraasom,terwtldehnoge
boom en aan w eêrskanten a1s van zelven neêrstortten.
Dit vernielingswerk was een daa; van op zich zelf

staande personen, die het stilzw:gen; verrichtten,
regelmatig en in haast, op deze wgs het materiaal
hereidqnde vovr harrikaden, welkq donr anieren
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zouden worden opgeworpen. Niets is mg noit vcorgekomen meer te geltken op de uitnefening van
e6n vak, en vnnr de m eesten dezer m annen wks 't

er ::k werkeltk een.Het instinct voorwannrdeljkheden hadM m aanleg geschonken vééren ondervinding

gegeven vkn Qproeren, nQg vöér z: die kènden.Ik

weet niet zzeer of ik gedurende het gansche verdere
verloep van den dag even sterk nnder den indruk
was der gebeurtenissen, a1s toen ik deze ve- oestingen aanschouwde, w aarin, om zQ: te zeggen, de

slechtstemenschelkkedriftenzich openbaarden,zonder
dat de gnede zich vertoonden. Ik z0u liever gewild
hebben ;at ik terzelfder plaatse een 4zoedende mzenigte had nntm oet; en ik herinner m e dat ik, aan

Lat uinais de omvergeworpen kiosken en degevelde
bnomen toonende,mj het woord ontsnappen liet,dat
mt al lang op de lippen zweefde: ,,Ge1Q0f me nu
eens; ditm aal is 't geen oproer, maar een nmw enteling.''

Dufaure vertelie nns in hoever ht betrnkken waB
in dl gebeurtenissen van den vorigen aven; en den
nacht. M olé had zich in de eerste plu ts tot hèm
gew en; om hem te helpen een nieuw kabinet te
vorm en ; m aar de w assende ernst van den toestand
had hen beide, ieder Qp zic: zelf, t0t de erkentenis

gebracht,;at het juiste nogenblik voorkun tusschenkom st w as vervlngen. M nlé had het tegen miidernacht den koning meêgedeeld,en deze had toen 4en
heer Thiers opnntboden, die het bew ind niet w ilde

aanvaarden tenzj zaen hez: Barrot terztde stelde,
Sedert dit oogenblik was Dufaure niet m éér op de

htogte der feiten gebleven dan w: zelven. W :
scheidden,zonier eenige beslissing tehebben kunnen

nemen ever de gedragsltn,welke:nstevnlgenBtnnd,
qn zonder t0t eenig ander begluis te z4n gekomen,
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dan :ns dadeltk na de ppening naar de Kamerte
begeven.
De heerDufaureisernietverschenenenik hebnooit
nauw keurig gew eten,waarnm niet. 'tW aszeerzeker
niet uit zw akheid ; want later zag ik hem in veel

gevaarl:ker omstandigheden zich heel kalm en zeer
iink gedragen. Voor het naast geloof ik,dat h:,
bezorgd voor ztn gezin,dit in de allereerste plaats
buiten Parts in veiligheid wilde brengen.Ztn goede
eigenschappen van algemeenmenscheli
jken aard endie,
welke in 't openbaar te vnorschgn treden - wanth:
m untte uit door de eene zoowel a1s deandere,en w e1

in hooge mate - hielden geen geljken tred:deeerste
gingen alttd vöör de aniere;we zullen ze evenwel
m enigmaal één richting zien volgen. Ik z0u er hem
overigens geen ernstige beschuldiging van kunnen
m aken. Gcede eigenschappen, van w elken aard onk,

zïn zeldzaam genoeg, dan dat men hen,die ze bezitten, over haar beteekenis en w aarde zou lastig
vallen.
*@
@@
De ttd,dien w v bv Dufaurehadden doorgebracht,
was voor de oproerlingen voldoende gew eest 0zzeen
groot aantal barrikaden op te werpen langs ;en weg,

dien w: zo:juisthaddenafgelegd)erwerddelaatste
hand aan geslageny tcen w eterugkwam en. Die barrikaden w aren opgericht m et kennis van zaken,dner

een klein aantal mannen, die zeer jverig werkten,
niet a1s zich schuldig-vnelenden, m et de vrees van
op heeterdaad betrapt te zullen w orden,maar a1s
goede w erklui, die hun taak spnedig en iink willen
afmaken. H et publiek zag hen kalm hun ganggaan,
zonder af te keuren noch te helpen. Ik vond nergens
die algem eene gisting, welke ik in 1830 had opge-

merkt, en die m: toen de gansche stad had doen
vergeljken b% een ketel! die Qverkonkte. Ditmaal
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w erd het gnuvernem ent niet nm vergeworpen, men
liet het eenvoudig vallen.

W ij kwamen op den boulevard een infanteriecolonne tegen, die terugtrok op de M aieleine;
niem and zei iets tot haar;toch scheen haar terugtncht een soort van vlucht, De gelederen waren verbroken, de soldaten marcheerden in wanorde, met
gebogen hnofd, er uitziende of ze zich schaam den en
bevrees; w aren ; zoodra zich een van hen één nogen-

blik van den troep afscheidde, werd hij dadeltk
om singeld, gevat, om arm d, ontw apend en w eggezonden; en dit alles geschiedde in een oogwenk.
Toen ik de place du Havre overstak, ontmoette
ik voor 't eerst een bataillon dier nationale gardB,

waarmeê men heel Parijs w0u overstroomen. Die
m annen liepen met verwonderden blik en onzekeren

pas, nmstuwd dcor straatjongens,die nbeve de hervorming!.' riepen, en die z: met denzelfden kreet
beantw nordden, ofschoon m et gedempte stem en a1s

gedwongen ;dit bataillon hnorde in mjn buurtthuis,
en de m eesten die er deel van uitm aakten kenden

mij van aangezicht,terwtl ik er btna niet een van
kende. Z: kwamen èm mij staan en vroegen mij
m et aandrang naar nieuw s; ik zei hun, dat we alles
verkregen hadden, wat w e gew enscht hadden ; dat
er een ander m inisterie w as gekomen ; dat alle misbruiken, waarover geklaagd w erd, zouden opgeheven
w orden ; dat het eenige gevaar, 'tw elk men thans
liep, was dat men te ver z0u gaan, en dat het hun
plicht was dit te verhinderen. Ik zag wel,dat zj
doefwaren aan dit'oor.nA 1w el,m eneer,gned!t4zeiden

ze mt, l
'het gnuvernement is door ztn eigen schuld
in mûeilkkheden gekomen: het moet zich daar nu
maar, zon goed het kan, zoeken uit te redden ...x
t
Ik trachtte hun aan 't verstand te brengen, dat er
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voor 't nogenblik m indersprakew asvan deregeering
dan van hen zelven. ,
'Z:o Parts aan de anarchie is
overgeleverd,. - antwnordde ik hun - pen heelhet

rtk aan de verwarring pr:s gegevenrdenkt g: dan
dat alleen de kening daaronier za1telgienhebben?çt
Ik bereikte er niets door, en kreeg niets anders uit
hen dan deze verbazingwekkende ennnozelheid:phet
gouvernem ent heeft de fput begaan,het gevaar kem e

dus voar z:n rekening; wij willen :ns niet laten
dnodsckieten om lui, die zich van :un taak z:Qslecht
gekweten hebben.q
Tech w as het dezem bddelklasse,welkereverdreven

eischen men ackttien jaarlangha4 gevlei;:destroom
4er openbare m eening w as geëindig; met haar m eê

te v:eren; M dreef haar tegen hèn aan,die haar
tQt verdervens t:e hadden gevleid.

Ik :eb bj Gezegelegenheid een opmerkinggemaakt,
diezich sedel nog dikwjlsaanm:heeftQpgedrongen:
n1. dat in Prankr:k de regeering altMdongelkk heeft,
ajS ZM
** haar steunpunt uitsluitend vestigt op de
belangen en de baatzuchtige neigingen van één enkele

klasse. Dat kan slechts tQt iets leiden :% voh eren,
4ie meer hun eigen vöérdeelbeeogen en mindertiel
ztn 4an w: ; a1s :d Qns de regeering, Qp dezen
grendslag opgebeuw d,inpepulair w ordt,dan zietmen

gebeuren dat juist de leden van de klasse waarveor
zj de gunst des velksverliest,de veorkeur eraan
geven met iedereen kwaad van haar te spreken,
liever dan de privilegiën te u nvaarden,w elke hun
geboden w or4en. D e eude Pransche aristocratie, 4ie
verlichter was dan enze m iddelklasse en een veel
m achtiger esprit-ie-corps bezat, ha; reeds hetzelfde

veorbeeld gegeven ;z: waB geëindgd met het voornaam te vinden om haar eigen voerrechten te laken

en uit te varen tegen de misbruiken,waarvan z:
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leefde. Ik denk dus dat, alles we1 QverWogen,de

veiligste weg,welken b: :ns het gnuvernement kan
inslaan,wi1 het staande blgven,is een goed bewind
te voeren, te regeeren in het belang van iedereen.
Alaar dan zaoet ik tnch n0g toegeven dat ket, zelfs

a1s het dit richtsnoer volgt,niet héél zekerkan z4n
van een lang leven.

Ik vertrok spoedig, om mt naar de Kamer te
begeven, ofschnon het aangekondigde openingslm r
4er zitting n:g niet w as aangebroken ; 't w as,a1s
ik me we1 herinner, zoowat e1f uur. op de place
Lnuis XV vend ik nQg weinig volk, maar er waren
verscheiden regimenten cavalerie,Toen ik ;ietalrjke

troepenmacht aanschouwde, z0û ordeljk opgesteld,
dacht ik in de eerste plaats, dat rzen de straten
slechts ha; verlaten om zich in groote massa rondnm
de Tuileriën te vereenigen en zich daarte verdeiigen ;
aan 4en voet van den Obelisk bevond zich de generale

staf, waarb: ik, naderkomende, Bedeau opmerkte,
Wiexs bOOS festernte hem Sedert kort llit Afrika had
dnen terugkom en om het koningschap te begraven.

Ik was het vorig jaar eenige dagen met hem samen
in Constantinopel geweest, en daaruit was tusschen

Qns een soort van vertrouweltkheid gevûlgd, ;ie
sedert bleefvoortbestaan.Bedeau had m: nietgezien,
Qf ht sprong dadeltk van ztn paard,kwam naar
mt tce en drukte mij de hand np een wtze,diemi
j
onmiddelltk z:n gejaagden gemoedstoestand deed
voelen.Ztn gesprek overtuigdemt daarvanten Qvervlnede; ik verwonderde er mt niet over,want ik
heb alt%d Qpgemerkt,datdemannen diehetspoedigst
hun hoofd verliezen en diezich gewnnnlkk hetzwakst
betoonen in dagen van Qmwenteling,juist militairen
ztn ; gewend een goed-georganiseerde krtgsmacht
te hebben, aan tucht nnderworpen,worden zij licht
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zenuwachtig b: het vernemen van ûprnerige kreten
of 't nntwaren van w eifeling en snm s zelfs van m ede-

plichtighei; b: hun eigen soldaten.Hetisnnbetwistbaar, dat Beieau in opgew nnden toestan; verkeerde;

ieder weet welke de gevolgen dezer npwinding ztn
geweeBt, hQe de Kam er w erd Qverrnm peld door een
handvol m annen,en dat np pisteolschnts-afstan; va:
de eskadrnns, Gie haar bewaakten, hne daarnp de
vervallenverklaring wer; gepreclam eerd en hetvonrloopig bewin; gekozen.
De rol, welke Beieau Qp Gezen nnodlottigen dag
speelde w as, ongelukkig vnor hem, van z:o overw egend belang,dat ik M ereen nogenblik wi1afbreken,
om dezen m an en de bew eegredenen, w elke hem

deden handelen,nader te beschouwen. W g ztn véér
en na deze gebeurtenis nauw genoeg m et elkander
verbonien geweest, dat ik van hem m et kennis van
zaken kan spreken.E et staat vast dat m en hem het
bevelhad nverhandigd niette vechten ;m aarw aarnm

heeft h: zulk een buitengewnon bevel opgevolgd,
dat doer de om standigheien zoo onuitvoerbaar w erd
gemaakt?
Bedeau was zeer zeker niet bedeesd,nnch zelfs,

eigenltk gezegd,wankelmoedig;wantalshteenmaal
ztn besluit genemen ha4 zag men hem dink,knlm
en vastberaden Qp zjn Gnel afgaan;maar h: ging
steeds zeer stelselm atig te w erk, wantrouwde zich
zelf in hnege m ate,ha; in het m inst geqn avontuur-

ltke neigingen en waszo:weinigmogeltk Qpgewassen
tegen Qnverwachte dingen. Et was gewnon dedaat
die h: wilde ondernemen, uit alle gezichtspuntèn te
begcknuwen alvorens V zich aan 't werk zette,
begôn altk; me: de slechtste kanten het eerst te
bezien en verlonr een kostbaren ttd dQor een en
hetzelfde denkbeeld in veel w oorden te verwateren.
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E: was overigens een rechtvaardig,gematigd,vrjzinnig en humaan m ensch,van wien m en niet z:u

gezegd hebben dat hj achttien jaren 1)in Afrikaha4
nnrlog gevner;; voorts ingetegen, van zedeltken
levenswandel, vc1 fjn geveel zelfs en geGsdienstig;
van het slag van bravemenschen,datmenz::zelden

bt militairen,noch zelfs Qveral elders aantreft. Eet
sproot ontwkfelbaar niet uit gebrek aan moedvnnl,
dat V dingen heeftgedaan,dieaan dienmned sckenen
te moeten doen twtfelen,wanth: wasvan beprnefde
dapperheid;verraadwasn0gminderztnbeweegreden;
ofschoon h: niet t0t deaanhangersderorléansen behoorde,washktoch evenmininstaatdezeprinsenteverraden a1s hun beste v rien den het waren,en véél

minder dan hun gùnstelingen. Zijn eenig ongeluk i:
geweest, dat hj betrokken werd in gebeurtenissen,
;ie hem boven 'thonfd ztn gegroeid, dat hijslechts
een man van verdienste bleek daar, waar ht een
zzan van genie had moeten zkn,en vonraldateigenaardig genie vonr omw entelingstoestanden had dienen
ten toon te spreiden, '
twelk voornamelkk bestaat

in het richten ztner handelingen uitsluitend naar de
feiten en te weten op het juiste tjdstip niet te
gehnorzamen. De Pebruari-herinneringen van generaal
Bedeau hebben hem 't leven vergiftigd en in :et

diepste zkner ziel een wnn; achtergelaten,welker
smart zich openbaarde in Qnnphoudeltke verhalen
en eeuwige verklaringen van de gebeul enissen van

dien ttd.
Terwtlhj cp 'tpuntstôn;mtdeelgenôottemaken
van de verlegenheid,waarin hi
J zich bevend,enmk
1)Ik geloofdatdeschrtverzlch hlervergigt.Bedeauglngin
Deeember'86n/rAlgerië,werdlJUIi'47gouverneubgenerlsl
en stond reeds ln October van 'tzelfdejaar z%n postaan den
hertog van Aumale af.fN oot v an dBn v e1
*ta1er).
De Tocqueville.

5
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aan 't verstand te brengen, 4at het de plickt ;er
eppesitie w as a1s één m an zich opstraatteveloonen
en door toespraken de vnlksepwinding te doen bedaren, drong een m enigte volks tusschen de boom en

derChamps-élyséesdoorennaderdelangsdenbreeden
weg Ge place Louis XV . Zoodra w er; Bedeau deze
m enschen niet gewaar, of V sleepte m: naar :en

meê en ht begen,te vnet,Qp meer dan M nGerd pas
afstand van z%n escadrens,een redevoering tot hen
te houden. Nooit heb ik een m an van he1 zwaard
m éér dan hem verslaaf; gezien aan de zucht ozz
redevoehngen te hQuden.

Terwtl M nu z:o aan ket spreken was,vielhet
m: Qp,dat de kring zgner hoorders hoe langer z:o
dichter om ons w erd en ons w ele a z:u insluiten;ik

zag zeer duideltk, 4at ackter de voorste r: van
gapers,zich mannen inirongen met het uiterljk van
Qprobrlingen, en tevenshQordeik verderin de menigte

Qp gedempten toen degevaarlkkewoorden mompelen:
'yHet is Bugeaud.çç Ik Guisterde toen 4en generaal
in : ,
>Ik :eb meer QniervinGing van oproerige bew e-

gingen ;an u;geloof me,stel u onmiddell:k weêrin
verbindng met uw troepen,want,a1s ge Mer bltft,
zult ge binnen v:f minuten gedeod nf gevangen
genomen worden.ç
k Ej gebQfde mj en deed daarwe1
aan. Dezelde menschen,Gie V trachtte t:t inkeer
te brengen,vem enrdden,w einigeQtgenblikkenlater,
4en pest die ep wacht stend in de n e des Champp-

élysées; het knstte m: zelven eenige mqeite mj
tusBchen ken e or 6en w 6g te banen.Een van hen,
#e4 kleine ineengedringen man,er qitziende alseep
fabrieksarbeider van minGer allooi, vroeg m e waar
lk naar toeging; ik antwoordie: nnaar de K am err.
en vee:4e erb:, dm hem te oveöuigen dat ik totde
oppesiti: béhoor4e: y'Leve de Eervorm inglu w eet
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toch dat het ministerie-Guizot is verjaagd?q - ,Ja,
m eneer,ik weet het,l antwoordde de man m e op spet-

zieken toon,m: op de Tuileriën wi
jzende;nmaarwe
verlangen m éér dan dit.t'

V.
DZ KAMZRZITTING. - DZ HERTOGIN VAN ORLéANg. HZT V00RL00P1G BZW IND.

Ik kw am in de K am er; de zitting was nog niet
geopend; de afgevaardigden liepen in de gangen af
en aan, a1s lieden, die hun hoof; verloren hadden,
levende van geruchten, maar zonder nieuw s; 't w as
niet zoozeer een vergadering a1s we1 een m enigte
m enschen, want niemand had de leiding.
D e veornaazaste aanvoerders der beide part:en
Nzaren af&zezig; de ex-m inisters w aren op de vlucht
gegaan en Ge nieu&ze n:g niet verschenen ;m en vreeg
zzet luider stezz de zitting te dnen beginnen, eer
uit vaag verlangen naar eenige daad dan m etveorbe-

dachten rade;devoprzitterweigerde:Mjwasgewoon
nooit iets te dpen,zonderdaartnehetbeveltehebben
gekregen ; en daar nu, sedert den ocktend, niem an;
eeniggezàg hadgeoefend,wisth: nietwattebesliten.

M en verzocht mij hem te gaan opzoeken,om hem
te bewegen zjn gestoelte te bestïgen ;en ik deed
het. lk vond dezen voortrefelgken man,- want
dat was h:,niettegenstaande h: zich dikwkls goedaardige listigheden veroorloofde, vrome leugentjes,
kleine laagheden en al Gie onbeteekenende zonden,
Nzelke een bedeesd hart en een onzekere geest aan
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een eerltke ziel aan de hand dnen;ik vond hem,
zeg ik,alleen in ztn kamer heen enweêrwandelend,
ten preoiaan delevendigste Qntroering. Hetis bekend,
dat deheerSauzetmooieofscheon geengedistingeerde
gelaatstrekken had ; de deftigheid van een kerke-

knecht bezat;dat ht grnnt en grcfvan lichaazawas,
maar metslechtsheelkorte armpjes.In oogenblikken,
waarin h: ongerust en zenuwachtig was en dat
was h: b:na alttd - bewnog ht z:n knrte armen
kram pachtig, a1s iem and die dreigtteverdrinken.-

Terwtl wt aan 'tspreken waren, gedroeg ht zich
vreemd: h: liep heen en weêr,stond dan weêr stil,
ging af en toe zitten,het eene been ènder zich op

den stoel, zooals ztn gewoonte was,wanneer hij in
opw inding verkeerde,stond dan w eêrop,ging opnieuw
zitten en kQn tQt geen besluit kom en. H et w as een
groct ongeluk vnor het huis orléans np zulk een dag

een fatsoenlkk man als h: was aan 'thoofd der
Kamer te hebben : een verm etele schurk z0u er beter

op zjn plaats zjn geweest.
Sauzet noemde m: ta1 van redenen op,waarom
h: niet ter zitting wilde komen,maar een, die h:
niet opnoemde, overtuigde mi
j dat hi
j geli
jk had.
Inziende,dat h: eigenlkk niet wist hoe tehandelen.
begreep ik,dat hij de bestaande verwarring slechts
z0u vermeerderen,a1s ht zou trachten ze op telossen.
Ik verliet hem dus; en, van oordeel, dat het nnod-

zakeltker was vocr de Kamer verdedigers tevinden
dan haar bepaald zitting te doen hnuden, ging ik

ten slette weg, om bj het ministerie van binnenlandsche zaken hulp te halen.
Toen ik m et dit dnel de place du Palais-Bnurbon
overstak, zag ik een zaenigte zaenschen, van zeer
gem engde bestanddeelen, die onder luide vivatstwee

mannen volgden, in welke ik dadelijk Barrot en
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Beaumont herkende. Zg hielden d6n hoed diep in
de oegen gedrukt, hun kleêren waren m et stef en
m oiier beiekt,kun w angen ingevallen,en ze zagen
er vermneid uit; nooit geleken overw innaars m éér
op lieden,die op 't puht-stonden epgehangen tew orden.
Ik liep op Beaum ont tQe en vroeg hem w at ergaande
W aS; hM
** fuisterde mt in '
t onr,dat de kening in

z:n tegenweordigheid afstand had gedaan van den
tronn, en de vlucht had genom en ; dat Lam oricière,

naar alle waarschtnlkkheid,gedood wasbg hetnverbrengen der ttiing van de abGicatieaan deopstandelingen - in werkeltkhei; was een aWudant komep
veöellen, dat ht, maar van verre, hem van zjn
paar; ha; zien vallen - dat ieier afvallig w er; en

dat h:, Beaumont, mèt Barrot naar het ministerie
van binnenlandsche zaken ging om er bezit van te

nemen en te trachten op eenigerleiwtzeeen centrum
van gezag en w eêrstand tevestigen. nZn deK am er!çt
zei ik ; nhebt ge eenige veorzorg te harerverdediging

genomen?. Beaumnnt nam m: deze opmerking min
of zzeer kwal:k, alsof ik hem ever m:n eigen huis
gesproken had. nW ie denkt er nl aan de Kamer?44

antxzoordde h: barsch ;nwat kan zj ep ditQegenblik
vnnr nut Qfkwaadstichten?qIk von;dathtQngelgk
ha; met z0e te Genken, en hj hk4 het werkeltk.
De Kamer had Qntegenzeggeljk ender de bestaande
nm standigheden niets in te brengen, daar haar
m eerierheid gem inacht w er; en de minderhei; in
de algem eene schatting in 't geheel niet medtelde.

Doch de Beaumnnt vergat, dat vporal in ttden
van revolutie, de geringste woordveerders van

het recht,ja,méér nog,zelfs de uiterljke teekqnen

van de w et, in Ge oogen van het volk het m eeste

gewicht verkrggen; want Juist te midien van
énarchie en van algemeen daveren op de groni-
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Tmsten voelt meh dè beklefte om BtGln te vinden

bï een BcEtnbeeld,welk bôk,van gezag 6n traditie,
ten einde te redden wat er everbli
jft van een half
vernietigde grendw et, nf ôm de pegingen te vol-

toniehhaarte Goen ver4w:neh.ZQQdeafgevaar4igien
e6n regentschap hadden kunnen uitroepen,m isscM en
znu dit,niettegenstaande hun im populariteit,neg w e1
de Qverhan; behouden hebben ; en, aan ;en an4eren
kant is niet te ontkennen dat hetvnnrloepig bewind
veel te dauken keeft geha; aan het toeval, 4at he1
dee; geberen Aznrden tusschen de vier muren, waar
de vnlksvelegenw oerdiging z:o lang gezeteld had.

lk vergezelde mtn vrienden naar het ministede
van binnenlandsche zaken,waarheen zt zich begaven.
De m enigte, die :ns begeleidde,trad er m #t :ns
in, of liever, stnrtte m et w oest gew eld naar binnen,
en Grong met ons dnor t0t de enge ruim te van h6t
kabinet, 'twelk Duchktel zooëven verlaten had.

Barrot zocht zich onmiddelli
lk te ontdoen van den
joelenGen hnop,maar h: slaagde er niet in.
Die m annen, tot tweetegengestelde partijen behoorende, zooals ik weldra inzag, daar de eenen republikeinen w aren en de anderen censtitutioneel-gezind,
begpnnen m et 0ns en onder elkaâr hevig te discusseeren over de te vnlgen richting, en, daar w e in

een vr: klein bestek de een tegen den ander aangedrnngen Btenden, w erd de hitte, he1 stof, de verw arring en hetlaw aaiBpnedig nnuitstaanbaar.Barret,

diein de ptnltkste engenblikken alttdlange,statige
vnlzinnen wist te vinden, en waardigheid wist te
verbinden m 6t geheimzinnigheid, zelfs in de hache-

Wkste tnestanden, oreerde met de meestmogeltke
deftigheid, hnezeer ht Qnk in 'tnauw was gebracht.
BVwtlen overheerschte ztn stem het rumoer,maar
h: k0n het tnch niet dnen ophnaden.W anhnpig en
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ve1walging ever een z:û heftig en tevenspetsierltk
teoneel, verliet ik dit oord, waar bgna evenveel
vuistslagen a1s argum enten gewisseld w erden, en
keerde ik naar de Kamer terug.
Ik had n0g niet de deur derV ergaderzaalbereikt,
zender te gissen wat daarbinnen veorviel, ef ik
ontm oette lieden, die liepen te schreeuw en,dat de

helogin van orléans, de graaf van Parjs en de
helog van Nemeurs z:Q juist waren aangek:men;
ep dt bericht ging ik bt vier treden tegeljk de
trappen van 'tPaleis pp en stcrm deik dezaalbinnen.

W erkelgk zag ik aan den voet der tribune.en
tegen haar aangeleund, de drie genoem de vorsten
zitten. De hertogin van Orléans, in rouw gekleed.
zag er bleek, m aar toch kalm uit;w e1 scheen ze

zz: zeer ontreerd toe,zzaar deze ontroering sproot
mkns inziens méér voort uit de aandeening welke
die m enschen ondervinden, die eerder %0t daden
van heldhaftigheid dan van vrees Qvergaan.

De graaf van Pargs gàf blijk van deznrgeloosheid,
aan ztn leeftMdeigen,envan devroegrtpeongevneligheid,die jongevorsten kenmerkt.Naasthem stnn; de
hertog van Nemours,in z:n nauwsluitende uniform,
recktep,strak,kou;;ik M el; hem ,ep dezen dag,vpor

;en eenigen man,diewezenljk gevaarliep;aldenttd,
dien ik er :em aan zag blootgesteldlmerkte ik b%
hem stanivastigen moed op, hiel; ht zich fink en
zei h: geen weerd.
om deze ongelukkige vorsten heen drongen de

nationale garden,4ietegelijk methengekomenwaren,
afgevaard gden en snm mige personen uit de velksklasse, maar deze laatsten in slechts kleinen getale.
De tribunes w aren leêg en gesloten,m etuitzondering
alleen van die voor de pers, in welke een ongewapende, doch reeds weelige m enigte zich plaats
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ha4 vernverd. Ik werd m dér getre en door dekreten,

die bt tusschenpoozen vandaar opstegen,Gan door
al het everige der zitting.
Het w as een halve eeuw geleden,sinds m en een
dugGanige vertotning ha4 aanschouwi. SeGert ie
dagen der Conventie waren de tribunes kalm ge-

bleven en haar stilzwjgen was in onzeparlementaire
zeden ingeburgerd. In alle geval,m ncht de Kamer
op het nngenblik waarvan ik spreek, zich in haar
bew egingen al eenigszins gehinderd voelen, haar
w as tnch nog geen tnom aangelegd ;de afgevaardigden

waren talrtk genoeg; alleen de voornaamste aanvoerders 4er panten bleven ontbreken.Ik honr4e
van alle kanten vragen w aar Thiers en Barrntw aren.
Ik w ist niet h0e 't m et Thiers geschapen stnnd,maar
daarentegen al te goed w at Barrot deed.Ik verzncht
a&n een van onze vrienden in-allerkl naar hem toe
te gaan en hem te onderrichten van watergebeurde.

H: kwam onmiddelltk,want,wat hèm betreft,kan
ik er veor instaan,dat hij nooit vrees gekendheeft.
N a een pnos deze buitengewone zitting te hebben

aangezien, ging ik spnedig weêr naar mkne gewone
plaats op de verhongde banken van het linker-cen-

trum ; ik heb alt:; tnt stelregel gehad, dat men,
in momenten van crisis,niet alleen presentmoetz%n
in de vergadering w aarvan m en deel uitm aakt,m aar
dat m en er zick 0Qk houden m oet aan deplaatswaar
m en gew end is u te zien.
M en was m et een sonrt van beraadslaging begnnnen,
die gauw verw ard en rumoerig w erd. Ik hoorde

b: vnnrbeeld den heer Lacrnsse - laterm%n cnllega
in het ministerie - te midden van het lawaai uitroepen :',De heer Dupin vraagt het w oord.l- l
'Niet

waar!44- nNeen,xdbrachtht-zelfin 'tmidden,nik heb

het nietgevraagd!ç4- pDoeterniettoejfdantw oordde
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men van allekanien,'
>spreek tech maar!qAlz::ertie
gedreven, besteeg Dupin het gesteelte, en .stelde er
in een paar w enrden voer, zich te àeuden a*n de
wet van.1842 en de heloginvan orléanst:tregentes
te benoemen. Xr werden teekenen van geedkeuring

in de Vergadering gegeven; men vernam bgvalskreten op de tribune en een dergelgk gemempelin de
wandel-gangen ; m aar d e zich zo0 lieten hnnren,aan-

vankelkk zelfs n:g al vrtmeeGig,verstomden rasep
onn stbarenie wtze; het velk stréômde de Kamer
n:g niet binnen, het kw am nog m aarlangzam erhand,
m an voor m an ;telkens verscheen een nieuwe fguur;
het w as een dn psgewgzeoverstreeming.Hetmeerendeel der nieuw-xankomenden behoorde tot de heFe
des volks; verscheidene Azaren ge&zapend.
lk zag van verre deze wassende overw eldiging en
veelde ket gevaar daarm eê van m inuut t:t m inuut
vergzeerderen; ik zocht vorschend wie in heel de
llanzer de mlan &zas ozz zich Dzet het zzeeste gezag
tegen den stQrtvloe; Qp te werpen ; ik be:lerkte
niem an; anders dan Lamartine, dieden gew enschten
invloe; bezat en oQk de bekwaamhei; om het te

wagen;ik herinnerde m:,dat ht in 1842 de eenige
was geweest om :et regentschap van dehelngin van

orléans veer te stellen. Daarenb:ven hadden ztn
laatste redevQeringen,en veoral W n laatstegeschriften hem de gunst van het volk doenverweN en.E et

eigenaardige van ztn talent vieloverigens in diens
sméék. Ik wist tnen neg niet,dat ht een half uur
teveren, in een bgeenkemst van joua alisten en
afgevaardigden, geheuden in een der bureaux van de
Kam er, 46 republiek ha; aangeprezen. Ik zag hem

overein; in ztn bank stu n,ik baande m: een weg
Gwars deer de m enschenmassa, en, t0t hem doorgedrongen, zei ik hem op zachten toon en haastig :
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pEet is met nns gedaan; g: alleen kunt u in 4it
uur van gevaargekenrverschafen;besttghetspreekgestoelte en richt het w nor; t0t de vergaGering..
llet is zae a1s zie ik,op het oogenblik dat ik 4it

schrjf, hem nèg véér me,z00 trof me zijn uiterW k.
Ik
zie ztn hnoge, rechtopgaande,tengere gestalte;
@@
ZMR 00fj dat naar 't half-cirkelvorm ig gew elf was

gericht; z%n starenden, wtd-npen blik,verdiept in
een inwendige beschouw ing, m eer dan in het zien
naar de dingen, Gie èm hem gebeurden.op het geluid

mkner woorden wendde h: zich niet tnt m:,maar
bepaalde er zich tQe ztn armen uit te strekken naar
de plaats waar de vnrsteltke personenzich bevonden
en,ztn eigen gedachte meer beantwonrdende dan de
mkne, zei h:: nlk za1 niets zeggen,znolang deze
vrnuw en dit kind daar zkn.ftlk vroeg hem niets
meer;ik wist genoeg;ik ging weer naar m:n bank
terug, en, het rechter-centrum voorbtgaande,vlak
langs de zetels van Latuinais en Billault,voegde
ik hun toe: )
>Va1% u niets in,watw: zouden kunnen
doen?.ç Z: schudden treurig van neen ; en ik vervolgde mtn weg.
In dien tusschentk; ha; de menigte zich znodanig
in de Kamer opeengehoopt, dat de vnrBtelkke personen er ieier oogenblik onder ;en voet konden
raken of gevaar liepen te stikken.

De vonrzitter 1) wilde tevergeefs de zaal doen
nntruimen.Toen ht hierin niet slaagde,verzecht h:
de hertngin van orléans zich te verwtderen;deze
m oedige vorstin weigerde echter;haarvrienden voerden haar toen,niet dan m et grnote moeite,uit het
t)W % r komt die ineensvsndau PBluzeth&d toch geweigerd a1gzoodlnig op te treden!Zie blz.69.(N oot vln den
vertaler).
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gedrang weg en deden haardebovenstebanken van

het linker-centrum bestggen,waar z: zich met haar
zoon en ;en hertog van Nem ours neGerzette.

M arie en Crémieux stelden juist voor,te midden
van een diep stilzwggen der afgevaardigden en
bgvalsbetuigingen van hetvolk,een voorlnopigbewind
saam te stellen,toen einieltk Barrot verscheen.Hï
was buiten adem, maar zonder vrees. Hg klnm de
treden van 't spreekgestnelte op,en zei: ''onze plicht

is ons duiieljk voorgeschreven, de Juli-krcon rust
op het hoofd van een kind en van een vrouw .f
d De

Kamer herkrjgt Merop haar moed,herstelt zich en
barst in toejuicM ngen 10s;het volk zwkgt. De hertogin van Orléans verheft zich van haarzetel,schgnt
het w oord te w illen nem en, - maar aarzelt, geeft
gehoor aan angstvallige raadgevingen en ze% zich
weier. Haar laatste geluksstraal wer; verduisterd.

Barrot brengt z:n redevoering ten einde,zonder da%
hthetsuccesztnereerstewoordenhervindt.Niettemin
is de K am er een w einig op haar verhaal gekom en,en
het volk w eet niet wat te doen.
op dit oogenblik w ordt de m enigte, die het m idden der zaal vulde,door een aandrang van buiten
geGreven naar de banken van het centrum ,w elke

slecht bezet waren;zj Qverweldigtdieen ze%erzich
np neder. Van de afgevaardigden,die er nog zaten,
zoeken deze een goe; heenkomen enverlaten dezaal,

terwjl de overigen van bank tQt bank terugwjken,
evenals die Qngelukkigen, die door een stjgenden
vloe; verrast, zich van rnts np rots begeven, alt:;
achtervolgd door het w assende water, dat op hen
aanrolt. Deze geheele beweging w as in 't leven geroepen ;OOr tWee froepen V&n m annenj W &arV&n
de m eesten gewapen; w aren en die door de beide
wandel-gangen naar voren drongen; ieder ha; aan

11

hu r hoefd nfâcieren van de natinnale garde,metde
natieno vlaggen. D e beide offcieren, die de vaanGels droegen,en waarvan de een den indruk g, van

e:n blaaskaak te ztn

naarmen m: latermeêdeelde

waB het de gepensinnneerde knlonel Dum tulin

bestggen op theatrale wijze het spreekgestoelte,
zwaaien er met hun vlaggen en brullen op gezw ollen
tonn en m et gebaren van een m elodrama,ik w eetniet
welken revolutionnairen onzin uit. De vonrzitterverklaart, dat de zitting is npgeheven en wil, naar

't gebruik,z%n hned opzetten. Doch daarh: de gaaf
bezat iets belachelijks te doen te midden der meest
tragische tnest= den,neemt ht in ztn cvertling den
hoed van een der secretarissen, zet zich dien op

't hoef; en verzinkt erin tot nver zjn oogen.
Dergeltke zittingen w orden niet eenvoudig-w eg
npgeheven, naar m en w e1 gelonven zal. De poging
van den voorzitter richtte dan ook niets anders uit
4an de Nzanorde in deze te verrzeerderen. NTant van
4it Qogenblik af w as het slechts één aanhoudend
rum oer, voor korte poos af-en-toe door stilte onderbroken ; 4e redenaars verschenen niet anders op het

spreekgestoelte, dan bt grnepen tegelkk ;Crémieux,
Ledru-Rollin, Lxmaline bj vQorbeeld begttgen het
tezelfderttd. Ledru-Rollin jaagt er Crémieux van af
en klampt er zich met z:n beide grnnte handen aan
vast, terwi
jl Lamartine, znnder het te verlaten en
zonder te vechten,afwacht dat ztn ambtgenont za1
hebben uitgesproken. Ledru-Rollin vangt aan en vervalt in allerlei uitw eidingen, telkens in Ge rede

gevallen O erzjn eigen,QngeduldigevrienGen:''Kom
t0t een besluit! k:m tQt een besluit!<
( roept Berryer
hem toe, ;ie m eer parlementaire Qndervinding had

4an h: en in ztn wrok tegen Ge keninkltkefamilie
bedachtzamer was dan de an4er in zjn republikein-
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schen hartstocht. Ledru-Rollin kom t ten slotte t0t
het voQrstel een voorloopig bewind te benoem en, en
gaat daarop naar beneden.
Dan treedt Lam al ine naar voren en weet stilte

te verkN gen.Hï begint meteen schitterendelofrede
Qp den m oed van de hertogin van orléans,welke

zelfs deor het velk - dat nooit kou; blgft b: edelm eed gegevoelensin fraai-klinkeniew oorden geuittoegejuicht werd. De afgevaardigden heradezzen.

pW acht nQg wat,l zei ik tQt wie nu st mj zaten,
'het i: nog pas de aanhefp'ç En werkeli
jk,weldra
neemt Lamaline z4n draai en gaat recht op 'tzelfde
Goel af, 4at Le4ru-Rollin ka4 aangew ezen.
Totdusver w aren, zooals ik reeds gezeg; keb, alle
tribunes, bekalve d e van de pers, leêg en gesloten

gebleven;maar terwklLamaline het woor; voerde,
wqêrklonken hevige slagen tegen de deur van een
van deze; de deur,bezwkkendevoor'tgeweld,vliegt

in splinters.De tribune wQrdt dadel:k Qve= eegter;
door een gen pende bende, ;ie haar op luidruchtige

wgze in bezit neemt,en weldra ishet1Qt derQverige
beslist. Een man uit het velk,zzet den veef 0P de

binnenst: kroenlkst, richtzjn geweer ep den voorzitter en Qp 4en redenaar;anderen nem en dehouding
aan van met :et hunne Qp Ge Vergadering tewinen

schieten.TeegewkGevrienden verwkderen Gekeöogin
van Orldans met kaar zeon uit de zaal en brengen
haar in de achtergang;de voorzitterm em pelteenige
w oerdqn, d e zeoveel m oesten be4uiden a1s 4a% de
zitting w ls gesloten, en gaat de verkevenkei; af,

waarip ztn zetel was geplaatst;Qf liever,h: gluipt
naar bene4en. Ik zag hem langs m:n oogen trekken a1: een vormlooze gestalte;ik hl; neoitge4acht
4at vreq: zulke beeaen kQn Geen zzaken, beter
nog:'een zoo onbekouw en lichaam plotseling ver-
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m echt te vervlqcktigen. A1 w at er nng overbleef
van conservatieve afgevaard gden verspreidt zich
daarop, en het gepeupel bestormt de banken van
het centrum onder den uitroep : '
>de plaatsen van de
om gekochten vonr ons!q
Gedurende al de oprnerige tnnneelen, d e ik M er

beschreven heb,was ik onbewegelkk in m%n bank b1:ven zitten:op alleslettende,en maarvr:matigjesverontn st.Als ik thansnaga,waarom ik geenlevendiger
ontreering ondervon; naar aanleiiing van een gebeurtenis, d e zeoveel invlne; moest oefenen op het 1Qt

van Prankrjk en m%-zelf,kan ik geen andere reden
vinden, dan dat de vorm ,w aarin 4it gew ichtig feit

zich voordeed,dewaarde ervan vonrmi
jgrootendeels
deed verloren ga&n.

Ik heb ttdens den lnop 4erPebn ari-revolutietwee
of drie tooneelen zien afspelen,;ie zeer zeker grootsck

mogen genoemd worden;(ik za1 gelegenheid hebben
ze op hun plaatste beschrkven),maardézevertooning
ka4 niets verhevens,om Gat Ge wàérhei; 6r aan ont-

brak.DePranschen,vooralz: 4ieteParkswenen,verbinden gaarne hun herinneringen aan wa% z: in hun
boeken gelezen ûfin den schouwburg gezien hebbenrm et
hun m eest ernstig-bedoelde betoogingen ;dé% doetdik-

wkls gelnnven,datde gevnelensdiezt Qpenbaren,niet
echt ztn, terwtlze inderGaa; slechts onhandig zjn
Qpgesierd.m erw as denébeotsing zQo O orzichtig,4a%

deverschrikkel:kewèrkeltkhei; derfeitenerdnerverborgen bleef.Het was de tkd,waarin iedersverbeelGingskracht was bedorven doûr de dik-opgesm eerde

kleuren,dieLamalinein ztnbnek Les GirQnGins
misbruikt.De mannen van deeersteRevolutieleefden
in aller koof; en hal , hun da4en en hun w oorden
stnnden in ieders gekeugen gegrift. A1 w at ik dien

dag b%woonde drûeg den duidelkken stempelvan die
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herinneringen ;het heeft mt altgd toegeschenen,dat
m en toen Fransche Revolutie spéélde,inplaats van
haar voort te zetten.
Niettegenstaande de ontblnote sabels,deopgestnken

bajenetten en de gereedgehpuien vuurroeren, ken ik
m: geen enkeloegenblik veerstellen,nietalleen datik
m: in gevaar z:u bevinden van te worden gedood,
maar dat iemand er aan blontgestel; zQu zjn;en ik
ben er vast van overtuigd, dat iedereen hetzdfde
dacht. De bleedige haat-uitingen kwam en pas later;

nu haddenzjnognietdentt4gehadoptekomen;:et
eigenaardige karakter van de rebruari-emw enteling
vel oonde zich nog niet. M en trachtte zich inm iddels
op te w inden aan den hartstocht, die onze vaderen
had bezield, zonder echter zoover te kom en ; m en
bootste hun gebaren en hun houdingen na, zooals
men die ep het tooneel had aanschouw d, m aar kon
hun geestdrift niet nadoen nech hun woede voelen
keken. E et w as de traditie van onstuimige daden,
w elke m en velgde, zonder dat ze goed begrepen
werd, - want Ge harten w aren verkild. ofschoon

ik we1inzag,datdeontknnoping v&n hetstukvreeseltk
zQu zjn, k0n ik toch de spelers niet voor ernstig
houden, het geheel leek m e een slechte tragedie,door
acteurs van m inderen rang vel oond.
Ik erken volm ondig dat,wat zz: de zzeeste Qntroering gaf dien ganschen dag,de aanblik w as van
deze vrnuw en haar kind, np w ie al het gewicht

der fouten terugviel,welke zt niet haGden begaan.
lk aanschouwde dikwjls met medeltden dezebuitenlandsche prinses, die m idden in Qnze burgelw isten

tot ons was gekomen ; en, toen z: de w%k had
genem en, kwam de herinnering aan de dreevige
blikken, z:: zacht en toch z0Q vastberaden,w elke

ik kaar gedurende dezen langen doodsstrgd op de
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V ergadering had zien werpen,mt epnieuw levendig
vonr den geest; ik voelde mt zéé dner deernis getrcfen, denkende aan 'tgevaar,da1zt bthaarvlueht

zou lnopen,dat ik,onmiddell%k opstaande,daarheen
glde, waar m:n kennis van Ge plaatselkke geBteldheid mt deed vermoeden, dat zij met haar zoon een
tnevlucht m oest hebben gezocht; in één oogwenk a1s
't ware was ik dnor de m enigte heengebroken,dw ars
dnnr de Bsalle 4es conférencesu gegaan, en kw am ik
lang: de jassen-bewaarplaats aan de geheime trap!

die van het pnnrtje in de rue de Bourgngne naar
de dakruimten van het gebnuw voerde.Een deurNzachter,dien ik np zztn Nzeg Qndervroeg,bevestigde

m: ;at ik op het Bpocr ;ervorsteljkeperstnenwas,
en werkelgk hoorde ik verscheiden menschen glings
de trap naar de bnvenste verdieping besttgen.Ik
vervnlg dus m:n weg en kQm aan een soort van
halte-plaats; het geluid der stappen, ;ie m: v66rgingen, liet zich seiert een oogenblik niet m eer

vernemen.Ik bevind mij tegenovereen gesloten deur,
ik klop aan, m aar men epent niet.M s Ge vorsten

aan GoG gel%k geweest waren,;ie in Ge hartenleest
en het venrnemen voor de daa; aanvaardt,voor-

zeker, ;an zouden déze m: dank w%ten voorwatik
op dien dag vcnr hen had willen doen ;maar z:
zullen het ntoit te weten kom en,w ant niem an; heeft
mi
j gadegeslagen en ik heb 't aan niemand verteld.
lk kwam in de vergaderzaal terug,en wilde mtn

plaats wesr innemen; bgna alle afgevaardigden
haGden zich verwtGerd.De banken waren bezetGonr
mannen qit het volk;Lamartine,n0g altjd tusscken
zjn twee vlaggen op hetspreekgestoelte,ging maar
steeds vnnrt de m enigte t:e te spreken, of liever,

M el; een gesprek met haar;want het leek mt of
erbtnaevenveelwonrdvoerdersa1stnehnnrderswaren.
De Tocqueville.
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Deverwarring wasôphaart:ppunt.Tgdenseennogenblik van halve stilte begon Lamartine een ltst veor
te lezen,de namen behelzendevan de persnnen - door

ik weetnietwietn)veergesteld - ,die deelzouden uitmaken van :en veerloopig bew ind,tntw elksaanstel-

ling meh - nieman; weetop welkewtze - beslnten
had.De meeste dezernamen werdenmetbtvalskreten
ontvangen,sem mige doer gem empelafgew ezen,andere
nnderkwinkslagen aangenomen;- wantin tneneelen,
dcor het velk afgespeeld,gaat,evenalsin 46dram a's

van Shakegpeare,1)he%kluchtigegaarnehan; aanhan;
met het verschrikkeljke,en fauwe schels gaat dus
snmwklen gepaar; met revolutionnaire geestdrift.
Toen de naam van Garnier-pagès w erd voorgesteld,
hnordeik een stem roepen :nGevergistu,Lamartine,het
isde döéde,dien w e zouden mneten hebben.q M en w eet,
da% Garnier-pagès een beroem den broêr heeft gehad,

metwien h: nietsandersgemeenha;dandennaam.5

De heer de Lam aö ine begon zich ten slotte, gelnof

ik, wat minier op z4n gemak te voelen, want,
b: een eproer evenals in een roman,is :et altt;
lastig een goe; einde te bedenken.âïaar daar kreeg
iem and den inval uit te roepen: nNaar 't Stadhuis!x
4 en ),Ja,(
4 antwoordde Lamartine, nnaar het

Stadhuis!q En bgna onmiddelljk daarep vertrok
ht, de helft der menigte met zich meêsleepenie.De
andere helft bldéf,m èt Ledru-Rollin,die om ,naarik
')De grooteMngelsche dramaturg uitden W d van koningin
Kligsbeth,+ 1600. (
N oo t van d en v ertaler).
5 Een uitspraak,die we1watboud is.Beidebroedershebben
een betjekenisvollero1gespeeld:deoudste(i1841),voore a1s
oppoBitlem= ,indeeersteje en derregeeringvanbouisPhm ppe;
de snder,nl den dood zknsbroeder:eer:tzen metnsmenkden

bewi
oven
beschrevenPebrusride.R4wbrd1idvanhetvoorloopig
nd. Zie verder het N slm regzgter,lohter u n d$t w ork.
(N oot van ; :n v ertsler).
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me verb6eld, de kans np het vervullen van een

eerste r:1 voor zich te behouden,geloofde ûp z:n
beurt de Mdele vertnnning eener verkiezing epnieuw
te moeten beginnen; waarna ht eveneens naar het
Stadhuis ging.Déér w er; dezelfdeverkiezingsparade

wéder velnnnd, en ik kan mt in dit opzicht niet
weprhnuden een anekdnte te vertellen,die de heer

M arrast m: eenige maanden later mepdeelde. Zj
breekt den draad van mtn verhaal eenigszins af,
maar zj kenschetst bizender juist twee mannen,die
toen-ter-tkd een vnorname ro1 speelden,en toont'het
verschilaan,zooal niet van hun denkwtze,dantoch
van hun opvoeding en hun m anieren. nM en had

inierhaast,. zeiMarrastm:,neen ltstopgemaakt van
candidaten voor 't vonrloopig bew ind ; de zaak w as
die aan het volk bekend te m aken ; ik gaf haar aan
Lamartine m et het verzoek ze overluid, van een
verhevenheid af, voor te lezen. pnDat kan ik toch
niet dQen,44. zei Lamartine %0tm e,na haar te hebben

ingezien: nnmtn eigen naam staat erop.4ft Ik reikte
haar toen over aan Crémieux, die, na ze gelezen te
hebben, m e antw oordde: ,',
>le steekt den draak m et

me:m: voQr te stellen een ltst aan het volk np te
lezen, waar m:n naam niet np voorkcm t!4f't
Toen ik Ledru-Rnllin de zaal zag verlaten, waar

ht niet langer bleef dan het echte canaille van den
opstand, begreep ik, dat déér niets m eer te doen
viel; ik ging ;us o0k w eg, m aar geen deel w illende
uitm aken van den tierenden hnnp, die zich naar 't
Stadhuis begaf, nam ik ;en tegengestelden weg,

welken M volgde en ging de rechte trap af,die
dadeljk naarhetbinnenplein van hetKamergebôuw
vnert.Tegeltkerttd zag ik tnen een afdeeling gewapende nationale garden Qp mt afknmen,diedezelfd:
trap in versnelden pasopgingen,debajonetopdenloop
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van 't gew eer. Voorhen uitmarcheerden tw ee mannen
in burgerkleeding, die hen schenen aan te voeren en
uit alle m acht uitschreeuw den: l'Leve de hertngin
van orléans en het regentschap!. In een van hen
herkende ik generaaloudinot,in denanderA ndryane,

die in de vesting Spielberg 1) heeft gevangen gezeten en in navolging van Silvio Pellico Gedenkschriften heeft uitgegeven ; ik heb geen ander gezien,

en niets bewgst mj duideltker hoe moeiljk het is
ooit aan het publiek de w aarheid te dpen kennen
ten opzichte van gebeurtenissen, die te midden van
de onstuim ige tooneelen eener omw enteling plaats

grVpen.
Ik w eet, dat er een brief bestaat van m aarschalk

Bugeaud,waarin ht meêdeelt,dat 'them geluktwas
eenige com pagnieën van 't tiende legioen te verzam elen, hen ten gunste van de hertogin van orléans
te stemm en en in looppas te geleiden - over de
binnenplaats van het Palais Bourbon - tot aan de

toegangen naar de Kamer,welke bj ztn knmstverlaten was. De mededeeling is juist, behalve wat
betreft de tegenw oordigheid van den m aarschalkzèlven, dien ik zeer zeker ha4 mneten opm erken,

a1s hij aanwezig ware geweest.En ik herhaal,dat
slechts generaal oudinpt en de heer Andryane h:
den trnep waren.Delaatste,ziende datik mt niet
verrnerde en niets zei,nam mj vrj hardhandig bt
den arm en zei: nMeneer, u moet u bt 0ns aanslqiten em de hertogin van orléanstebevrtden en
de m onarchie te redien.t'- h
lM eneerjqantwoorddeik
hem, nde bedoeling is goed,m aar u knm tte laat:de
1) OoBtee ksehe stsatzgevangeniw in Moravid, wRr de
Itslis= sche pstriot en schN ver Silvio Pellieo van 1822
tot>3lwerd inFekerkerd.Andrysneiseenoverigensm:onbekende grootheld gebleven. (
N oot vsn ; en vertller).
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hezAngin van orléans is veriw enen en de Kamer

uiteengejaagd.t
ç En wéér was dienzelfden avnnd deze
vurige verdediger van het knningschap? Het feit
verdient te w orden opgeteekend en bekend gem aakt
onder alle voorbeelden van wispelturigheid,waarvan
de geschiedenis der omw entelingen w em elt. De keer
Andryane bevon; zich in het kabinet van LedruRnllin, in naam der Republiek regelingen trefend
a1s secretaris-generaal van het m inisterie van binnenlandsche zaken !

om terug te komen op de colonne,welke hij aanvoerde: ik slont er mt bi
j aan,al honpte ik niets
m eer van haar verrichtingen. onwillekeurig gehnnrzam ende aan de npwelling, waaraan ze zich had

overgegeven, drong z: door t0t de toegangen naar
de Kam er; déér vernamen de m annen, w aaruit ze

was sa:mgesteld,wat er gebeurd was;zi
j liepen een
poos lang doelloos rond, en toen spatt'en ziJ naar
alle kanten uiteen. Een half uur Vroegerj en dit

handje-vol nationale garden had,a1sop den 15den M ei
d.a.v., de lotgevallen van Frankrijk kunnen keeren. Ik liet Geze nieuwe menigte kalmpjes zich
verstrnoien en hernam vervolgens, alleen en in ge-

dachten verzonken, den weg naar mijn huis,niet
zonder een laatsten blik geworpen te hebben op die
nu ledge en geluidlnoze zaal,waar ik negenjaarlang
znoveel welsprekende,maari
jdelewoorden had hooren
w eêrklinken.
Billault, die de K am er eenige nogenblikken véér

mt, deor het ponrtje in de rue de Bnurgogne,verlaten had, vertelde mt, dat hij in deze straat den
heer Barrot ka; nntmnet. nHj liep met overhaaste
schreden,. zei hij mij,nzonderte merken dath: geen
hoed op had en datz%n grijzeharen,dieh: gewoonlkk
met zorg langs zijn slapen streek,aan weêrskanten
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nrdeloôsnp ztn schnûders neêrvielen en lndenwind
Gadderden;hj scheen buiten zich-zelf.q De man ha;
den ganschen dag heldhaftige pogingen aangew end
om de m onarcM e tegen te houden op de helling,

waarlangs hij haar zelf gedreven had,en tnen z:
niettemin viel, was hg verpletterd.Ik vernam van
Beaumont, die den heelen dag niet van ztn zgde
week, dat Barrot des m orgens twintig barricaden
ha; getrd seerd en bestegen, naar elke van deze
engew apend toegaande, sem s beleedigingen verdra-

gende,dikwtlsblootgestel; aan geweeru ur,enaltt;
met ;en uitslag ;at h: doer z:n woor; hen,de ze
bew aakten,voor zich w ist te winnen.

Ztn wnord vermocht inderdaad veel op de menigte;h: vereenigde in zich alles om,ep een gegeven
oogenblik, indruk op haar te m aken : een krachtige stem , hoogdravende w elsprekendheid en onversaagden rzned.

Terzelfder %:d dat Barrnt aldus in verwarring
de K am er verliet, dwaalde de heer Thiers, n0g m éér

ontsteld,buiten Pargs rond,niet naar zjn huis durvende terugkeeren.M en had hem één enkeleegenblik
in de vergadering epgemerkt,véér de kem st van de

helegin van orléans, maar ht was dadeltk verdw enen, daardnnr aan verscheiden anderen het sein
gevend nm zich eveneens terug te trekken.Ik ver-

nam den volgenden dag de bizonderheden van z:n
vlucht van den heer Talabot, die hem zelf in de uit-

voering ha; bijgestaan.lk w as met Talabntdnorvrg
innige paljbanden verbonden,en Thiers w aB 'tm et
hem , a1s ik 'twe1 heb, deer eude relaties in zaken.
Talabnt was een m an met veel geestkracht en vastbesloten van aard,zeer geschikt om in een aangelegen-

heid a1s deze van dienst te ztn.Eet volgende heeft
h: m: verteld, waaraan lk gelnef niets af te deen
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nnch tce te vcegen: )'Ik kreeg den indruk,f'zei h:
me, '>4at Thiers b: het nversteken van de place
Lnuis XV dnnr eenige mannen uit het vnlk was be-

leedgd en bedreigd; h: was zeer nntroerd en van
streek, toen ik hem in de nsalle des conférencest.zag

aankomen; ht ging naar me tne,nam me terzgGe
en zei me dat h: dnor het gepeupel zou vermoor;
w nrden, a1s ik hem niet hielp om te vluckten.Ik

greep hem dadeltk nnder den arm en verzccht hem,
znnder eenige vrees te tnnnen,met mj meê tegaan.
Thiers Nzilde den pnntLnuisXV1vermVden,ui%angst
dat ht daar in het gewoel zou kûmen;wj gingen
dus naar den pûnt des Invalides, m aar daar aange-

komen meende h: aan den anderen oever der Seine
een bkeengeschoolde menigte te zien;h: weigerGe
w ederom deze brug Qvertegaan.W e bereikten daarop

den pnnt d'Iéna, die n0g vr: was,en w: passeerden
haar zonder eenige zaneite;aan Ge overzg gekozlen,
ontdekte Thiers op de amphitheaters-gewMze oploopende trappen van het terrein, waar het paleisvoor

4eh knning van Rome1)ha; mneten gebouwd worden,
eenige schreeuwende straatjnngens;hi
jsloeg dadeltk
de rue d'Auteuil in, en kwam zo: in het bois de

Beqlogne; daar haiden wt het geluk een rttuigje
aan te treFen, dat ons langs de buiten-boulevards
in den nm trek van de barrière de Clichy bracht,
VanW aar

we toen gemakltk ztn huis bereikten.

Geiurende dezen keelen tocht,x
' vnegde Talabnt er

aan toe, nmaar vooral b: 't begin,scheen de heer
Thiers mj bgna tne z4n gezond verstand verloren
te hebben; h: gesticuleerde druk, snikte, sprak
onBam enhangende wnnrien.De nnverwachte keerder
1) De zoon van Napoléon 1.(N oot van d en v ertaler)
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gebeurtenissen, waarvan ht getuige was geweest,
de tûekomst van het land,de persnnnl:ke gevaren
die hg geloopen had,hadden ztn brein dermate in
ie war gebrachtJ dat hij voortdurend t0t allerlei
afdwalingen verm el.tt

TW EPDE G EDEELTE.

IA1 wat hier volgt tot aan hoofdstuk 11
ingesloten isbijtusschenpoozen geschreven
te Sorrento,in November en December 1850

en in Jantlari,Februarien Maart1851.)

M IJN MAANING OVER DE OORZAKZN, D1Z T0T D:N

24:1:* FEBRUARI LXIDDEN, EN MIJN DXNKBZ;LDEN OVXR W AT ZR U1T Z0U
VOORTBPRUITXN.

Zoo was dan de Juli-monarchie gevallen, zonder

strk; gevallen, eerder ten aanschnuwen dan onder
de slagen van de nverwinnaars, die even verwnnderd
waren over hun zegepraal a1s Ge verslagenen over
hun tegenspoed. Ik heb na de Pebruari-revolutie de

heeren Guizot en zelfsM oléen Thiersdikwjlshnnren
beweren, dat m en deze gebeurtenis slechts k0n toe-

schrgven aan overrompeling en voor niet anders
heuden dan louter tneval, een gelukten onverhned-

schen aanval en niets méér. Ik had dan altjd lust
hun te antwonrden, zonals de m enschenhater van

M elière het oronte 1) dnet:
Pour en jqger ainsi,vous avez vûs raisons;
IG: hebtzekeruw gegronderedenen,om erzcnûver
te oordeelen;) want deze drie mannen hadden,onder
1).Le Misante ope' (de M ensehenhater)is detitelvsn een
der meesterwerken vsn den Prlnschen bl:speldichter der
m deeeuw,M olière:Oronte de nssm v= een derpersonen,
G*.
> hetstuk voorkomem een Blechten mode-dichter,diedes
m=-ue-''hlters toorn wekt.(N oot vln d en v erta1er).
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't oppertoezicht van koning Louis-philippe,gedurende

achttien jaren in Frankrtk de leiding der zaken in
handen gehad, en het vielhun natuurl:k moeilgk toe
te geven, dat de slechte bewindslieden van dien vprst
de nntknooping hadden voorbereid, die hem van den
treon heeft gestnoten.

W at m: aangaat, ik kan, daar ik niet dezelfde
drtfveer vonr mijn geloof heb,onmogeljk dezelfde
meening zijn toegedaan. Niet, omdat ik niet overtuigd ben dat toevallige omstandigheGen geen enkele

ro1 in de Pebruari-revolutie hebben gespeeld;zi
Jhebben er zelfs een groot aandeel aan gehad,maar z:
ztn niet van alles de oorzaak.
Ik heb om gang gehad m et m annen van letteren,

die gescMedenisgeschreven hebben zonderpersoonltk
betrokken te zijn geweest in de te-boek-gestelde
gebeul enissen, - èn m et staatslieden, die nooitiets
anders gedaan hebben ;an feiten in 't leven roepen,

zonier er aan te denken zeop teteekenen.En alti
jd
heb ik opgem erkt, dat de eersten everal algem ééne

norzaken zagen,terwtldeanderen,levendetemidden
van de onsam enhangende feiten van den dag, zich
liefst vo:rstelden, dat alles moest w orden toegeschreven aan bizondere voorvallen, en dat de kleine

beweegredenen,diehen onophoudeltk dedenhandelen,
dezelfde waren, w elke de w ereld in gang brengen.
M en m ag w e1 aannem en dat de eene z00 goed a1s

de andere het niet bij 'trechte eind hebben.
Ik voor mg heb een haat aan al die schoolsche
stelsels, die elke geschiedkundige gebeurtenis deen
afhangen van grcote grûndcorzaken,die zich onderling verbinden door een nooë ottige keten, en die,
om z0o te zeggen, de mannen der geschiedenis
van het menschdnm uitsluiten. Ik vin; ze bekrom pen
in hun veorgewende grootheid, en onecht onder den
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aangenomen schtn van mathematisch waar te ztn.
Ik gelnof, hoezeer de schrtvers,diedezeverheven
theorieën hebben uitgevonden alleen m aar om aan

hun jdelheid voedsel te geven en hun werk te vergemakkeltken, er zich ook tegen mngenverzetten,
dat ta1 van belangrijke geschiedkundige feiten niet
kunnen verklaard worden dan door het aannem en
van toevallige om standigheden, en dat verscheiden

andere ènverklaarbaar bl%ven; dat het toeval,nfz:n
men wil,de ingew ikkelde werking van ondergeschikte

oorzaken, die w: zéö noemen,nmdat wt nietweten
ze te ontwarren,een gewichtige ro1 speelt bt alles,
wat wt op het wereldtonneel zien gebeuren ;maar
ik ben er vast van overtuig; dat hettnevalvan geen
invloed er op is, a1s het niet vonraf voorbereid is.
Vrnegere gebeurtenissen,het karakterderinstellingen,

de geestesgesteldheid,de toestand der zeden,ztn de
bouw stoFen, w aaruit het Ge onverw achte dingen
optrekt, die 0ns zoozeer verbazen en verontrusten.

De Pebruari-revolutie ontstond,gelMk alle andere
groote gebeurtenissen van dien aard, uit algemeene
oorzaken, w elke door toevallige omstandigheden
a1s ik 't zo0 noem en m ag
waren bevrucht;en het

zou al even oppervlakkig zjn haar uitsluitend uitde
eerste af te leiden, a1s ze alleen aan de tw eeGe toe

te schrijven.
De omwenteling in de njverheid, welke sedert
dertig jaren van Parts de eerste industrie-stad van
Prankrtk ha; gemaakt en binnen haar muren een
geheel nieuw e bevolking van werklieden had gelokt,
dnnr den begonnen vestingbouw n0g verm eerderd m et
een ander slag van vnlk, dat nù zènder w erk is;

de jacht naar stnfeltke genietingen,welke,nog aangevuurd door de regeering zelve, deze massa's meer

tn meer ontvlamde;- hetdemocratischQnbehaagltk
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gevoel van wangunst,dat hen heimeltk kwelde;de economische en staatkundige thecrieën, die bg
hen begonnen dnor te dringen en die de strekking

haiden hen te doen gelnnven,dat Ge menscheltke
ellende het w erk w as van de wetten en nietvan de
V oorzienigheid,en ;at m en de arm eedekan opheFen,

a1s men de maatschappj maarin haar grondslagen
hen orm ie; - de minachting, waarin de regeerenie
klasse en vooral de mannen die aan haar hoefd stonden, langzam erhan; geraakt was: een m inachting,

zéé algemeen en zéé diep, dat z: den tegenstan;
verlamde zelfs van hen,die er het meestebelang b:
hadden het gezag everein; te hnuden,datm en wilde
om vergooien ; - de centralisatie,die elke revolutionnaireondernem i.ng ertoebrachtzich meestervan Pargs
te m aken en de han; te leggen op de in alle Geelen
gned ingerichte regeeringszzachine; de onvastheid

eindelgk van alle dingen:instellingen,denkbeelden,
zeden en menschen,in een losgeweeldemaatschappg,
e er zeven achtereenvolgenGe groote em wentelingen

linnen de zestig jaar heen en weêr geschokt,zonder
neg een m enigte van kleine trillingen van m inder
beteekenis me5 te rekenen: dàt waren dealgemeene
eorzaken, zender w elke de Februari-revolutie onme-

gelgk z:u geweest zgn.Devoornaamsteaanleidlngen,
4ie haar deden uitbarsten,waren de halstochteltke
pegingen der dynastieke oppesitie, < e, willende
he> erm en,een opreerveorbereidde;- debeteugeling
van ditin den aanvanghevig,laterverslaptoproer;-

de plotselinge verdwgning der vroegere ministers,
waardeor eensklaps de draden van het gezag w erden gebroken, w elke de nieuw e ministers, nQg zen-

der ervaring, noch ttdig weêr wisten aaneen te
knoopen noch op te vatten; de dwalingen en de
enzekerhei; van die ministers,geheel onmacktig Qm
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te bevestig6n wat z: sterk genoeg w aren gew eest

om aan 't wankelen te brengen;de w eifelingen der
generaals,de afw ezighei; van prinsen van den bloede,
4ie pnpulair waren en krachtig tevens;
m aar
bevenal de ouderdemszwakte van koning LnuisPhilippe,welke nieman; ha; kunnen vocrzien en die

nèg btna ongelnniijk bltft, zelfs nadat de feiten
haar duidelkk hebben aangetonnd.
Ik keb mj somwklen afgevraag; wat toch in
's konings ziel deze plntselinge en ongehnnrGe uitputting heeft kunnen teweegbrengen?Louis-philippe

kad ztn leven donrgebracht te miiden van omwentelingen en zeer zeker ontbraken hem nûch ervaring,

noch moed, nnch verstand, ofschnnn zg hem dien
dag volslagen in den steek lieten. Ik gelnof, dat

zjn zwakte vonrtsprnnt uit overmaatvanverrassing;
ht werd verbtsterd véér kj nng iets begreep V&n
w at er voorviel. De Pebruari-revolutie kwam V00r
allen on v erw acht, maar vonr hem m eer 4an voor
ieier anier; geen enkele w aarschuwing van buiten
had hem erop vnorbereid, want sedert verscheiien
jaren ha; h: zich geestelVk teruggetrnkken in
die seort van honvaardige eenzaamheid, w aarin
schrandere vorsten, ;ie een lange gelukkigeregeering

hebben gehad, ten slotte bgna altij; gaan leven,
omdat z:,de fortuin voor geniehoudende,naarniets
meer willen luisteren, daar z: in den waan verkeeren van niem an; m eer iets te hoeven leeren.
Lnuis-philippe was daarenboven m isleid, znoals ik

reed: gezeg; heb dat z%n ministers het waren,door
den bedriegeltken schkn,welken de geschiedenisvan
voorafgegane feiten Qp den tegenwoordigentjdwerpt.
M en zQu een belangw ekkende schildering kunnen
geven van alle dwalingen,;ie de een uit de an4er

z:n vtortgeknmen,zqnier op elkakr$eWken,Karell
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van Engeland1)wer; tQtwillekeurigeengewelddadige
handelingen aangezet op 't aanschûuw en van de vorderingen w elke,ônder de goedertieren regeering van

ztn vader 2),de oppesitiegeestha; gemaakt;- Lodew:k XVI beslnot alles te dulden,omdat KarelIwas
omgekomen, doordat h: niets wilde verdragen;Karel X daagde de revolutie uit,omdat hg getuige
was geweest van de zwakheid van ztn brner Lndewgk XVI; - Louis-philippe eindeljk, de scherpzinnigste van allen, beeldde zich in dat het, Qm ep

den treon te bltven, voldeende was de wetteltke
venrschriften niet te schenden,al entdeek hg Ze,en
er voor %e zorgen dat,als hM-zelf zich maar bewnog
binnen de grenzen van de Chan e, de natie die niet
everschreed.Den geestdergrondwetverdraaienznnder
er de letter van te veranderen ; - de ondeugden

van ztn onderdanen tegenover elka:r uit te spelen;
ongem erkt derevolutiennaire driften te doen opgaan in
de zucht naar materiëele genietingen : dit w as de

gedachte van zjn heeleleven ;z: waslangzamerhand
nietalleen de eerstegeworden,maardeeenige.Hthad
er zich in begraven;hj had er in geleefd;en toen
hg pletseling bemerkte,dat zt valsch was,werd h:
a1s een m an, die des nackts door een aardbeving
wakker w nrit en die,in de duisternis voelende dat

ztn huisinstort en de grnn; zelfonier ztn veeten
wegzinkt, bt dezen algemeenen en onverwachten
endergang geheel buiten zich zelven raakt.
Ik eerdeel thans heel kalm over de oprzaken,die
') Koning van 1625-1649. H: kwlm in botsing m et het
parlement en z:n volk, verloor den strgd, werd geyangen
genom en,veroordeeld,en stierfop hetBchsvot. (N oot vsn
d en v ertsler).
5 n cobug 1, 1603-16259 zoon vsn M aria Btulrt.(N oot
v an den vertller).
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tot den dag van 24 Februari hebben geleid, m aarin
< en nam iddag had ik w e1 andere dingen in het
heôfd; ik dacht aan de gebeul enis-zelve en ik zocht
m inder te doorgronden wat haar had in 't leven
geroepen a1s w at erop volgen zou.
Ik kwam niet zonder moeite w eêr thuis.Ik deelde

in weinig woorden aan mtn vrnuw meê,wat ik had
bjgewoond, en zonderde mj af om na te denken
nver het doorleefde.Ik gelonf niet,dat ik m: onit
z:e drnevig gestem d heb gevoeld. E et wasde tweede

omwenteling, die ik, in achttien jaren,onder m:n
ongen heb zien voltrekken !

Den 30sten Juli 1830 had ik,bt 't aanbreken van
den dag, op de buiten-boulevards van Versailles, de

rttuigen van koning Karel X ontmoet, met reeds
afgekrabde wapenschilden, langzaam achter elkander
voorttrekkende, alsofzein een begrafenis-stoetreden ;

b: dit schouwspel had ik m%n tranen niet kunnen
bedwingen. Ditmaal was mjn indruk van ànderen
aard, m aar n0g levendiger. Beide omw entelingen

hadden mt leed gedaan;maar wat waren deindnlkken, door de laatste teweeg gebracht,veelbitterder!
lk ha; t0t op het laatst voor Karel X een rest van

overgeërfde aanhankelijkheid behouden, maar déze
koning viel omdat ht rechten,die o0k m: dierbaar
waren, ha; geschcnden,en ik hnnpte n:g alttd dat
de vrtheid van m%n land door zi
jn va1eerdernieuw
leven z0u ontvangen, dan w orden vernietigd. Thans

leek het mj of die vrtheid dood was: voor de
vorsten, die np de vlucht gingen,voelde ik niets,

maar ik begreep dat mtn eigen zaak verlnren was.
Ikhaddeschoonstejarenvan mjnjeug; doorgebracht
in een zzaatschappij,die, dcor weêr vrt te worden,
e:k opnieuw bloeiend en gront scheen te zuzen
w orden; ik had toen het begrip gekregen van een
De Toequeville.
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gematigde en ordelijke vrtheid,doorgeloof,zedeltkheid en wetten beperkt;de aantrekkelgkheid eener
dergelijke vrijheid ha; mt getrnFen; zij was de
begeerte van mjn verder leven geworden ;ik vQelde
dat ik mt nonit ever haar verlies z0u trnosten en
dat ik tnch van haar z0u m oeten afzien.
Ik ha; te veelondervinding van de m enschen Qpfe-

daan om me ditmaal dnor tdele wonrien te laten
afschepen;ik wist dat,z00aléen grnnteQmw enteling

de vrjhei; kan vestigen in eenig land,verscheidene
elkaar opvolgende revoluties er vonr geruimen t%;
alle behonrltk geregelde vri
jheid onmogeltk maken.
Ik verkeerde nog in Qnwetendheid ten opzichte van
de gevolgen, w elke déze om wenteling zou hebben ;
m aar toch was ik er reeds zeker van ;at er niets

uit zou vonrtkomen,wat mt zoukunnen bevredigen;
en ik veorzag dat,welk n:khet1otz0uzijnvooronze
zonen w eggelegd, het Qnze voortaan moestbestaan in
een ellendig vonrtsleepen van ens leven te m iGden
van afwisselende ongebtndenhei; en onGerirukking.

Ik begon de geschiedenis onzer zestiglaatsteJaren
in den geest nog eens na te gaan, en ik m oestbitter
glimlachen b: het opmerken der hersenschim men,
waaraan m en zich telkens aan het eind van een tgdperk in Geze langerevelutiehad overgegeven;- nver
de theorieën, waardonr die hersenschimm en gevned
w erden; - de geleerde droom en van Qnze geschied-

Bchr:vers en zcoveelvernuftige,maarvalschegronGstellingen, aan w elker hand m en had getracht een
heden te verklaren,datm en negslechtbegreep,en een
toekomst te voorzien, die m en heelem aal niet zag.
Eet constitutioneele koningschap w as gevolg; op
het 'yancien régim efd; Ge republiek Qp de m onarchie;

op de republiek het keizerri
jk ;op het keizerrtk de
prestauratie;t( toen w as de Juli-m onarchie gekom en.
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Na elke dezer elkaâr cpvolgende veranderingen,had
m en gezegd, dat de Fransche Revolutie,navolbracht
te hebben wat men aanm atigend haar taak had gennem d, w as geëindigd:het w erd beweerd, en ....

geloefd. Eelaas! ik had het tjdens de restauratie
zèlf gehoopt, en hoopte 't n0g altijd, nadat de
regeering van de restauratie was gevallen ; en nïl
begint de Fransche revnlutie van vnren afaan ;w ant

het is altgd het oude lieQe. Naarmate w: verdergaan,verwgdert en verduistertzich haareind.Zullen
wj, naar de voerspelling van andere profeten
misschien even bedriegeltk a1s hun voorgangers
eindeltk een maatschappelijkehervormingverkrtgen,
vollediger en grondiger dan cnze voorvaderen die

hadden vnorzien en gewild,en diewij-zelvenn0gniet
kunnen voorzien ; of za1 alles eenvoudig neêrkomen

Qp een beurtelings verschijnenden en verdwtnenden
anarchistischen toestand, die chrnnische en nngenees-

ltke ziekte,welke de vclkeren der Oudheidz0ogoed
gekend hebben? lk vnor mt kan niet zeggen,weet
niet,w anneer die lange reis za1 eindigen ;ik ben het

m0ê geworden telkens weêr bedriegel:ke nevelsvoor
de kust aan te zien,en ik vraag mi
jherhaaldeli
jk af
of het vaste land,dat wt alsinds z0n lang zneken,
werkeltk we1 bestaat, of dat onze lntsbestemming
geen andere is dan eeuw ig water naar de zee te
dragen?
Ik bracht de rest van dezen dag dnor in gezel-

schap van Ampère,mijn cnllega van het Instituut1)
en een mijner beste vrienden.Et bezecht me nm te
weten te komen, wat er van mt in de verwarring
1)RetJnstituutD(
InstituutdeFrance)i:hetgeleerdelichaam,

walrin in 1795 de pAeadémie française'(zie blz.l9)en deW er
= de- begteAnde slesdémfeg'werden vereenigd.(N oot %an
den vertller).
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geworden was, en nm me ten eten te vragen. lk

wilde eerst mtn hart lucht geven door hem deelgenoot van mjn smart te maken;maarik merktebjna
dadelgk, dat ztn indruk niet dezelfde was a1s de
mgne,en dat h: de revolutie,die in gang was,met
een ander ong bezag. A mpère w as een man van geest,
en, w at meer zegt, een m an van hart,zachtzinnig en

betrnuwbaar in den omgang. Z:n welwillendheid
maakte hem bemin;;hijbekonrdedoorzjngesprekken
v:1 afwisseling en vernuft,die boeiden en nonitb:::-

aardig waren, en waarin hj een menigte geestige
zetten te pas w ist te brengen, w aarvan echter geen
enkele, om de w aarheid te zeggen,heel hong ging,

maar dietoch aangenaam aandeden. Ongelukkigerwïs
helde hj sterk over t0t de zucht om den salon-geest
in de literatuur, en in de politiek ;en letterkundigen
geest over te brengen. W at ik den letterkund gen

geest in Ge politiek neem, bestaat in het najagen
van w at vernuftig en nieuw, veeleer dan wat w éér

is;in het méér gesteld z:n op watvelooningmaakt,
dan wat nuttig is;in het zich zeer gevoelig teonen
veor het goede spel en het goed zeggen der acteurs,
zonder te letten np de waarde van het stuk,en in
het zich meer laten leiden deor w at het gevoel,
dan w at het verstan; aangeeft. Ik heb niet nend g
aan te toenen,Ga1 dit euvel :0k elders werdt aangetrofen,en nietalleen bt deleden deracademie.om
de waarhei; te zeggen,gaat de ganschenatieerw e1

wat aan mank,en het Pransche velk,in zjn geheel
genemen,oordeelt zeer dikwtls in zaken vanpolitiek
a1B een letterkundige. Am père koesterde een diepe
minachting voor het kabinet dat nu gevallen w as,en
de laatste dagen dezer regeering hadden hem zeer

geërgerd. overigens wash: getuige geweest van belangelooze en zelfs edelmoedige en dappere daden der
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npstandelingen: de volksbeweging hadztn sympathie
geWonnen.

Ik begreep dat h: niet alleen mtn inzichten niet
zou deelen, maar dat hj geneigd was een geheel
tegengestel; standpunt in te nemen ;dezenvertuiging

dee; plotseling mjne geheele verontwaardiging,mijn
smart en m%n toorn,gevoelens die biJmt sedert4en
ochten;w aren npgekrnpt,tegen Am pèrelosbarsten :en
ik sprak tot hem m et een heftigheid van taal,w elke
ik m: dikw:ls daarna, niet zonder m e te scham en,
heb te binnen gebracht, en welke alleen een zoo echte

vrienGschap a1s de z:ne knn verontschuldigen. Ik
herinner me,4a1 ik o.a.tnt hem zei: nGe begri
jpt
niets van wat er om gaat; ge oordeelt er over a1s

een Parjsche straatsljper nfa1seen dichter.Genoemt
dit de zegepraalvan de vrtheid;het is haarlaatste
nederlaag. Ik verzeker u 4at dit volk, dat ge zoo

kinderlVk bewoniert,voor de laatste maalbewezen
heeft,dat het ongeschikt en onwaardig isom invrijhei; te leven.Toon m: aan wat dennGervindinghet
keeft geleerd? W at voor nieuw e goede eigensckappen
heeft het door haar verkregen, welke oude gebreken
heeft het er door afgelegd? Neen, zeg ik u,het is
volkomen hetzelfde gebleven ; even ongeduldig, even
ondoordacht, met dezelfde m inachting vonr de w et,
even zw ak tegenover het vnorbeeld en overmoedig

in het gevaar,a1s onze vnnrouders geweest ztn.De
tjd heeft het in niets veranderd en heeft het even
lichtzinnig gelaten in ernstigedingen,alshetvroeger
w as in beuzelingen.t.

Na veel luidruchtig gepraat,eindigden wtmet:ns
beide op de toeknm st te beroepen, een zeer zeker
verlichte en onaantastbare rechter,doch die,helaas,

altgd te laat komt.

II.

PARIJB D:N DAQ VAN 24 FEBRUARI ;N VOtQZND:
DAGZN.- SOCIALIBTISCE KARAKTZR VAN
DE NIEUW Z OMW ZNTELING.

Denachtgingzonderonverwachtevoorvallenvoorbk,
al &zeêrklonk het in de straten, t:t den zzorgen toe,
van kreten en gew eerschoten. H et was echter geen

strgdgedruisch, maar overwinningsroes. Zoodra de
dag was aangebroken,ging ik uit om eens tekgken
hne 't er in de stad uitzag en pm inlichtingen in te

winnen over mgn beide jonge neven,1) die in het
M ein sem inarie hun opvoeding ontvingen.E etgebouw
was gelegen in de rue de M adam e, achter het
Luxembourg:ik m oest dus een gned deelvan desta;
donr Qzz er te kczlen.
Eet was kalm in de straten;z6 w aren zelfs half

ledg, zooals ze gewoonlMk te Parts op een Zendagochten; ztn, a1s de rtken n0g slapen en de armen
hun rust nemen. Men ontmoette we1 van ttd %etti
jd
langs de huizen nverw innaars van den vorigen dag,

maar zj waren niet znozeer vervul; van politieke
hartstochten a1s we1 vo1 zoeten wkns,en demeesten
')Hubert en Réné de Tocqueville. (A an teeken ing v an
den u ftgever.)
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zochten hun huis 0p,zonder zich om de vnorbggangers te beknm meren.In de w einige winkels,die open
waren, zag m en niets dan verschrikte, nf liever ver-

baasde burgers,gelijk aan schouwburg-beznekers die,
a1s de nntknooping is genaderd, het stuk nng niet
recht begrepen hebben. NTat zlen nng het m eest in
die verlaten straten zag, waren soldaten ; snmm ige
alleen, andere in kleine groepen, alle ongew apend.

Zj docrkruisten de stad, nm hun haardsteden np
te zoeken. De nederlaag, die deze m annen hadden

geleden,ha; in hun zielen een vrg levendig en zeer
duqrzaam gevoelvan schaam teen tcnrn achtergelaten.
Later heeft men dit we1 gemerkt, m aar toen bleek

er n0g niets van: het genot van weêr vrt te ztn
scheen alle andere npwellingen b: dezejnngemannen
te nnderdrukken; zij liepen zonder zcrg met lossen
en lichten tred.
Het klein sem inariew as nnch aangevallen,nnch ha4

eenige beleediging te verduren gehad. M%n neven,
Qverigens, w aren er niet m eer; zondra den vnrigen
avnnd de duisternis was ingetreden, had men hen

naar hun grootmoeder van mnederszj gezonden.lk
keerde dus naar huis terug, langs de rue du Bac,om
iets te w eten te kom en van Lamoricière die toen in

d.
ie straat wconde.Eerst toen de bedienden mijherkend hadden,kwamen zij er voor uit, dat hun heer
thuis was en wilden zt mi
j we1 b: hem aandienen.
Ik trnf dien znnderlingen man, van w ien ik in het
vervolg m eerm alen za1 m oeten spreken,aan, liggend
in zijn bed en tnt een w erkelonsheid gedw nngen,die

heelemaal niet met zijn karakter strookte,nochnaar
z%n zinwas.Ztn hnofd1aghalfopen;zjn armenwaren
donr bajnnetsteken dnnrbnûrd;alzjnledematenwaren
gekneusd en verlamd;overigens was hij nog steeds
dezelfde: npgew ekt van geest en vû1 ûntem baren
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mned. Ht vertelde me wat hem den verigen dag
was overkomen en hoe ht,a1s door een wonGer,aan
duizend gevaren w as nntsnapt.Ik raadde hem sterk

aan zich rustig te houden,totdat hi
jgenezen zouzjn
en n0g langen tjd daarna, nm niet onnnodig zich
zelf en zijn goeden naam bloot te geven te zzidden
van den chaos,die ncg komen moest;zondertwgfel
goede raadgevingen aan een m an van de daad en

z4ö gewoon te hàndelen,dath%,naverrichttehebben
wat noodig en nuttig is,taltj; geree; staatdesnoods
Bchadeltke en gevaarltke dingen te doen,lieverdan
in 't geheel niets te doen, - m aarraadgevingen van
w einig uitw erking,a1s dem eestedie indruischen tegen
iem ands natuur.

Ik bracht den geheelennamiddagdoormetinParks
ron; te wandelen. Twee dingen trofen mj vooral:
ten eerste het uitsluiten; - om niet te zeggen

noodzakel%k

democratisch karakter der emwen-

teling, ;ie tot stand was geknm en, en ket overwicht

dat z: aan het eigenlgk vèlk, d.i.aan dearbeiders,
had gegeven boven alle andere klassen ;en ten tw eede
de geringe aanwezigheid van haaten van w elkeandere

mindere hartstochten oQk b: het lager volk,terwkl
het toch eensklaps meester van Parjs was gew orden.

ofscheQndewerkmansstan;dkwjlsdevoornaamste
rQ1 ha; gespeeld in de lotgevaHen van de eerste

republiek, was h: tpch nneit de leider en de eenige
beheerscher van den Staat gew eest,nnch inierdaad,
noch rechtens;in de Conventie zat geen enkel man

uit het volk; z: beston; louter uit lieden van de
middelklasse en uit geletterden.De strtd tusschen
de Bergpalï en de Gironde werd van weûrskanten
gevoerd door leden van de burger:,en de overxzinning van dq eerste iee; Ge zzachs nooit afdllqn in

de handen van het velk. De Juli-revQlutie was door
he% vnlk gemaakt, maar de midielklasse had haar
in 'tleven geroepen en deleiding np zich genom en,-

en er vnornamelkk de vruchten van geplukt. De
Februari-revolutie daarentegen scheen geheel te z:n
tnt stand gekomen buiten de burgerltkepartten om,
en tégen haar gericht,

Dnnr dezen geweldigen schok waren eindeltk de
beide partVen, die in Prank:k eigenltk het snciale
lichaam vormden, vrtwel voor goe; uiteen gegaan,
en het volk,terzt gebleven,geraaktealléén in 'tbezit
van de m acht.Niets was zé6 nieuw in Qnzegeschied-

bneken ;soortgelijkeomwentelingenwaren,zeerzeker,
voorgekomen in andere landen en tkden,wantdegebeurtenissen zelven van onze dagen,hoe nieuw en

onverwacht z: sch:nen,behnoren altt; in den grond
t:t de nude histnrie der menschheid, en wat wsj
nieuwe feiten noemen ztn meestal slechts vergeten
feiten. M et nam e ha; Plorence tegen het eind der
M iddeleeuwen, in het klein,een schouw spelvertonnd,
dat veel op het ûnze geleek ; op de klasse deredelen

was eerst die der burger: gevolgd,daaropwerd deze
op een goeien dag op haar beurt van het bestuur

beroofd en had men een man derkerk,1)blnotsvoets,
aan he1 hoofd zien optrekken van het vèlk en alzoo
de republiek grondvesten. Ataar te PlorenceNzas deze
vnlksom wenteling een uitvloeisel van bizondere rede-

nen, van voorbkgaanden aard;terwtl zij hier werd
tot stand gebracht dnor steeds bltvende en zééalgemeene oorzaken, dat ze,na rrankrtk in beroeringte
hebben gebracht, zeer waarschjnltk het gansche
éverige Eurnpa m oest verontrusten. Ditm aal ging

het er niet alleen nm een bepaalde part: op het
1)Demonnik Bsvonsrols.(
N oot vln den vertl1er.)
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kussen t6 hefen ; m en streefde er naar een seciale

wetenschap te stichten,een wtsgeerig stelsel,ik z0u
haast kunnen zeggen een godsdienst, geschikt om
te w orden aangeleerd en beleden door de geheele

menschheid. Dit was het werkeli
jk nieuwe in de
Qude vel ooning.
Gedurende den ganschen dag heb ik in Pargsgeen
enkelen handlanger der openbare m acht,geen soldaat,
geea gendarm e, geen politieagent opgemerkt; zelfs
de nationale garde w ag verdwenen. Alleen het velk

droeg wapenen, hield de wacht b: de openbare gebQuw en, w aakte vnnr de nrde, deelde bevelen uit,
en strafte, w aar het dit noodig vond. Het w as iets

buitengewoons en angstwekkends, deze onmeteljke
stad, waar zûiveel rjkdommen waren opgehnopt,of
liever deze grnote natie, alleen in handen te zien

van menschen die niets bezaten;want,dank zij de
centralisatie, voel, wie Par:s regeel,tevens heerschappg over Frankrkk.De schrik was dan nok alle
overige klassen om 't hal geslagen ; ik gelnof niet,

dat hj in eenig ander revolutie-ttdperk ooit z0o
gew eldig is gew eest, en ik denk dat men hem niet

beter vergeljken kan dan b: de ontsteltenis, die

zich van de beschaafde steden in de Rom einsche

wereld mQet hebben meester gemaakt,tnen z: overgelever; werden aan de willekeur der Gothen nfder

Vandalen.1) Daar nQg nooit iets dergeljkswasvoorgeknm en, verw achtten vele m enschen niets anders

dan daden van ongeheord geweld.NTat mt aangaat,
ik heb deze vrees in 'tgeheel niet gedeeld.NTat ik

bjwoonde deed zzij,vnordenaastetneknzast,vreezade
1)Germllnsche volksstammen,die in de e fdeen zesdeeeuw
nà Ohristus geboorte het Romeinsche r:k gewelddadig z:
'n
biM engedrongen.(N oot v&n d en verts1er).
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stnringen,buitengew nnespanningvermneden.M aarik

heb nooitgelnofwillenslaanaanplundering ;errgken.
Ik kenie het volk van Parks te goe; om niet te
weten, dat z:n eerste opwellingen in tkden van
revolutie gewnonlkk edelmneiig ztn, dat het de
Gagen, die onmiddelltk velgen np een nverwinning,
het liefst Gonrbrengt m et zich op de behaalie zegepraal te beroezaen, groot te gaan op het verwnrven
gezag en den m an van gewicht uit te hangen.In

dien tusschenttd gebeurt het gewonnltk, dat zich
eenig gezag - w elk dan 0ûk - w eet te vestigen,
de pnlicie kom t op haar post terug en de rechter

herneemt ztn zetel. W anneer dan Qnze gewaande
machtige m annen ten slotte willen afdalen naar het
meer bekende terrein van den groeten hoep, datder

lage en slechte menschelkke hartstochten, z%n zt
niet meer vr% om dit te doen en moeten zt zich
getroosten a1s gewone fatsoenli
jke menschen te gaan
leven. W : hebben, overigens, zooveeljaren in opstanden doorgebracht, dat zich b: :ns een speciale
opvatting heeft gevorm;vanhetzedeltkheidsbeginsel
in dagen van verwarring en een afzonderljkwetboek
vnor 't geval van oproer.N aar deze uitzonderingswetten w ordt m nord geduld,isverw oesting geoorloofd,
maar diefstal streng verbnden,- w atnietverhindert,
men zegge wat men wil, dat er in 4ie dagen niet
veel gestolen Nzordt.Dit kan verklaard w nrden donr
de nm standigheid,dat een vereeniging van nproerlingen
geen uitzondering maakt op alle andere, in w ier

midden schurken zjn, die zich,om hun persoonlkk
belang, niet stnren aan de m oraal van 'tlichaam ,

waarvan zt deel uitmaken,en Gie gronteminachting
tonnen vonr z4n aangenomen eerebeginselen,- a1s
ten minste niem and hen bespiedt.

W at mj bovendien geruststeldewasdenverweging,

108

dat de overwinnaars evenzeer verrast waren do:r
hun welslagen, a1s hun tegenstaniers door h:t onverwachte ongeval, dat hen trof;beider halstochte:
hadden n0g geen gelegenheid geha; te ontvlamm en

of te verbitteren in den strjd;het geuvernement
was gevallen znnder verdedgd te ztn en zich-zelf
verdedgd te hebben.Het wasèfbestreden,6faltu ns

geruimen tgd scherp over den hekel gehaald e or
persenen die,in den grnnd van hun hart,thansz:n
va1 het diepst betreurden.

Sedert een jaar had de dynastieke nppositie met
de repubkkeinsche gem eene zaak gezzaakt. Ge:n vln

beide zag in,dat z: een fout begingen ;immers de
gemeenschappelgke daden werden met versc%lllen;
inzicht verricht. H et m isverstand, dat het uitbreken

van de revplutie had vergemakkeW kt. deed hM r
thans ook tammer zjn. Toen het keningschap verdw enen was, scheen het slagveld verlaten ; het volk

had er geen helder besef meer van,welken vkand
het haG te vervolgen en te verslaan ; de vroeger:

mikpunten van zjn tnorn ontbraken:degeesteWkheid
had zich nooit volledig verzoend met de nieuwe
dynastie en zag zonder hartzeer haar val;de pude

adel juichte dien toe, welke gevolgen er oek uit
zouden vonnvlneien: de eerste had te Wien gehad
van de onverdraagzaamheid der burgerpaög, de
ander van haar trnts; beiden hadden slechts m inachting voor haar bew ind,of vreesden het.

Het was de eerste maal, sinds zestig jaar, ;at
priesters, nude adel en vplk door éénzelfde gevoel
gedreven werden,een gevcelvan w rok wel-is-w yar,
en niet van liefde; m aar in de politiek is dit

al veel: déér is gemeenschappelkke haa% doorgaans
de grondslag tot samengaan. De werkelgke en de
(énige Qverw onnene van den ;ag was de burger-
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klaBse,

dnch deze-zelve ha4 weinig te vreezen.

De regeering van Geze part: had veeleer alleandere
elemehten buitengesloten,dan dat z: ze nnderdrùkt
had of em gekncht;ze was niet gew elddadig tewerk
gegaan ;ze was m eer geminacht dan gehaat.Trnuw ens,
Ge m i4delklasse vormt nooit in den boezem der natie
een cnm pacte m assa en een in alle opzichten gesloten

palj ; zij heeft altkd iets van alle àndere partken
en smelt in snmmige opzichten met deze samen.Dit
gem is M n onderlinge overeenstem ming en afgebakende

grenzen maakt een bewind der burger: zwak en
onzeker, en ontneemt aan ieder de gelegenheid vat

np haar te krVgen en haartetrefen,wanneerzeniet
meer aan de regeering is.

Uit aldezeQorzaken bteengenomensprootdenkeljk
4ie mathei; b: het volk vonl,welke mt wasnpgevallen, niettegenstaande het almachtig was: een des

te tastbaarder slapte, omdat z: zoo merkwaardig
afstak bij dehoogdravendetaalen deverschrikkelkke
herinneringen, w elke ze wakker riep. M en liet in

4en gezwollen stijl van '93 de makke halBtnchten
spreken, Gie zich toen openbaarden, en m en haalie
te pas of te onpas het voorbeeld en den beruchten
naam aan van boosdoeners, wier daden m en noch
den m ned nnch de ernstige begeerte had te
evenaren.

Alleen Ge socialistische bespiegelingen
die ik
Merbeven alhet wjsgeerig elem ent van deFebm arirevolutie heb gennem d - deden later wèrkelMke
hal stnchten Qntvlam men, den QnGerlingen nakvert:t

verbittering aangreeien en 4enklassenstrj;entstaan.
Btaldien de gebeqöeniBsen in den aanvang minder
van buitensporigheid getuigden 4an m en ha4 gevreesd, bleek inderdaad daags na de omw enteling
in den gedachtengang van het volk een ongew one
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stoornis en ongehnorde verwarring te ztn entstaan.
Te beginnen m et den 25sten Pebruari sprnten
ontelbare vreem dsoolige stelregelsentstuim iguithet
brein der nieuwigheidskram ers en vonden hlln weg
naar de gestoerde hersenen van de grnete menigte.
Alles stond nog Qvereind,behalve hetkoningschap en

het parlement,en hetha; erallen schgn van,datdoor
den schek, w elke de revolutiehad teweeggebracht,de

maatschappj zelve t0t puin was ineengevallen,en
dat m en den nieuw en vorm ,dieaan 'tgebouw m oest
gegeven worden, 'tw elk in haar plaats z0u wprden

opgericht,doer een wedstrijd ofprtsvraagwildeverkrjgen. leder diende ztn entwerp in;de een door
middel van de dagbladen ; de ander door aanplak-

blketten,die weldra alle muren bedekten;weêr een
ander door het ep de openbare straat gesproken

weerd.De een beweerdedeongel:kheid derfoluinen
te zv en ophefen, de anier de Qngeljkheid van
kennis; een Gerde had de verm etelheid de oudste

der ongelkkheden, die tusschen man en vrouw,te
zullen efenen ; m en gaf onfeilbare geneesmiddelen
tegen de arm eede en e0k tegen het kwaad,'tw elk
arbeid heet en dat de zzenschheid van haar eerste
bestaan af kwelt.
A1 deze theorieënwarenQnderlingzeerverschillend,

dikwkls tegenstrtdig,soms aanelkaârvjandig;maar
zt noemden zich alle met den gemeenschappeltken
naam van secialisme. Zg streefden er niet naar
regeeringsbeginsel te w erden,m aar trachtten alleen

de maatschappg-zelve te deerdringen.
Eet socialisme za1 altild het ware karakter uitmaken en de geduchtste herinnering bltven van de
Pebruari-revelutie.De republiek ga1daarbg slechtsep
den achtergrond verscv nen,a1s een middel en niet
a1: het doel.
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'tLigt niet binnen het bestek dezer E erinnerin g en na te gaan w àt het sncialistisch karakter

gaf aan Ge Februari-revolutie. Ik bepaal er m:
slechts t:e in 't m iiden te brengen, 4at dit

nieuwe uiterltk van de Fransche omwenteling niet
van dien aard w as,Qm zonveelverw nnderingtebaren
a1s eruit vonrtgevloeid is.Had men dan niet allang

bemerkt, dat het vnlk gegroei; was en ztntnestand
gestadig zncht te verbeteren,datzjn beteekenis,zjn
kennis,z:n begeerten,ztn macht zich nnophnudel%k
uitbreidden ? Z:n welstan;waséök toegenomen,maar
minder snel, en had de grens bereikt, w elke M
zelfs b: vroegere maatschappelgketoestandennauwelijks overschreed,nmdat er altij; méérmenschen z:n
geweest dan gelegenheden Qm hun een betrekking
te bezergen.
W aarnm zouden Gearm ereklassen derbevnlking,van
m inder waarde en toch m achtig,zich geen m oeite gegeven hebben Qm van hun arm oede en hun m inderwaar-

digheid bevrtd tewnrden,Geûrvanhun machtgebruik
te maken,vonral in een t:d,wu rin hetvooruitzicht
op een wereld hiernam aalsnèg Guisterder isgew orden,
en w aarin de scheeve toestanden van het aardsch

bestaan duideli
jker aan het licht z%n getreden en
nèg onhoudbaarder zijn gebleken? Vergeten weniet,
dat z: al zestig jaren aan de verbetering van kun
10t w erkten. H etvolk ha4 eerstzichzelfw illen helpen
A or alle politieke instellingen te veranderen,maar

na elke verandering had het bevonGen,dat ztn toestand nietverbeterd was,èfzich slechtsznuverbeteren

met een langzaamheid, in ljnrechten strtd met de
hevigheid van zjn begeerte.Eet kQn nietuitbljven,
dat het den een Qf anderen dag td de Qntdekking

moest komen,dat,wathetinztntoestan;bestendigd
hield, niet was de samenstelling der regeering,m aar
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de onveranderlijkheid der wetten, welke de maatschappt-zelve vormen. Het waB dus natuurltk dat
het ertoe znu gebracht werden zich af te vragen,
of het niet de m acht en het recht had evenzeer
déze te veranderen, a1s het die anderehad overbnerd
gegooid.
En om in het bizender te spreken van den eigendom , die a1s 't ware den grondslag uitm aakt van

onze maatschappelgke nrde: daar alle privilegiën,
die dat van den eigendom dekken en, om zoo te
zeggen, verbergen, vernietigd waren, en daar die
eigendom de veernaamste Mnderpaal bltft vonr de

geltkheid ender de menschen en er het eenig kenteeken van schgnt,washetdaarom nietneodzakelgk,
ik zeg niet dat hij op zjn beurt werd afgeschaft,
m aar dat ten m inste de gedachte der afschaffng hun
voor den geest kw am ,die er niet het voordeel van
genieten ?
Deze natuurljke onrust in den geest van 't volk,

deze onvermgdelgke gisting van z:n begee> n en
zijn denkbeelden,deze beheeften en dieneigingen der
menigte vorm den, in zekeren zin,het stramien w aarop
de nieuwigheidskram ers zooveel mûnsterachtige en

onnatuurltke patronen borduurden. Men kan hun
werken belachelgk vinden,maar de bodem,waarop
zt arbeidden, is de meest en qtige beschouwing
waard van wtsgeeren en staatslieden.
Za1:et socialisme begraven bljven onder de mlnachting,w aarm eê de socialisten van 1848z::terecht

zijn overstelpt? Ik stel de vraag, zonder haar te
beantwoorden. Ik tw:fel er niet aan of de wetten,
de onze moderne maatschapp: beheerschen,zv en
op den duur zeer gewtzigd worden;z:ztn hetreeds
in verschillende harer voornaamste Qnderdeelen,m aar
za1 het ooit gelukken ze te vernietigen en ergansch
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knçlere vcnr in de plaats te stellen? Dat scht
'nt msj
onuitvoerbaar.Ik zeg niets méér, w ant naarm ate ik
van den ouden tnestan; der wereld grondiger studie
m aak en de w ereld van onze dagen m eerin bizcnderheden beschcuw ; wanneer ik de verwnnderltke
verscheidenheid npm erk, die zich vertoontnietalleen
in de w etten, zaaar in de beginselen, waarnaar ze
gem aakt w orden, en deuiteenlnopendevormenbekkk,
welke het eigendomsrecht op den grond heeft aangenom en en behoudt, zelfs nu nog en w at men er
:ok tegen zegge m oge,dan ben ik geneigd tegelonven,

dat datgene wat men de noodzakelkke instellingen
noemt dikwtls niet anders zijn, dan de instellingen,
w aaraan m en gew éön is geraakt, en dat in zake

scciéle instellingen het veld van mngelijkheid veel
uitgestrekter is, dan de m enschen, die in wèlke

maatschappt dan nok leven,zich voorstellen.

De Tocqueville.
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111.
ONZZKZREZID DER OUD-PARLBMENTAIRZN OVER DE DOOR

HZF AAN TE NZMZN EOUDING.-- kIJN EIGEN OVZRW EGTNGEN OVER W AT M 1J TE DOZN STAAT EN
DE BXSLUITEN, D1E IK GENOM EN HEB.

Redurende de eerstedagen,d eep den 24st6nFebruarivolgden,zochtik geen enkele derpolitiekem annen

ep, van wie de gebeurtenissen van <en dag m:
hadden gescheiden ; ik zag er 0ok geen ; ik voelde
er geen behoefte toe, en, om de w aarheid tezeggen,
ik had er 00k geen lust in.Ik had een snort van

instinctmatigen afkeer om mj die ellendige parlementaire wereld te herinneren,waarin ik tien jaar
geleef; had,en in w elker schont ik derevelutie had
zien kiemen.

Ik vond everigens op dat nogenblik een jdelbehagen in allerlei staatkundige gesprekken Qf berekeningen.E:e zw ak Ge redenen Q0k gew eestw aren,
die de beweging in den beginneaan dem assahadden
epgedrengen, diebew eging-zelvew asonw eêrs:.u nbaar

gewnrden.Ik veelie,dat wg te midden van een dier
democratische overstroemingen geraaktwaren,waarb:
de djken,die tegenover de enkele personen en zelfs
tegenover depalkenz:n opgeworpen,tQtnietsaniers
nut z:n dan om hèn %edoen ver4rinken,diezehebben
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aangelegd,en waarbt er,gedurendeeenigenttd,niets
te doen nverbltft dan de algemeene kenmerken van
't verschtnsel te bestuieeren.Ik bracht dus al m:n
tt4 dnnr op straat, met de overwinnaars,alsnf ik
e6n bew nnderaar wasgeweestvan hun fortuin.Ik m oet
echter oQk zeggen, da% ik den nieuw en souverein geen
h< de bew ees,en hem niets verzocht.Ik sprak zelfs

niet met hem ;ik bepaalde mt er toe met naarhem
te luisteren en te zien.
Na verlnop van enkele dagen echter knnopte ik
m et de nverwènnenen nadere betrekkingen aan ; ik
zncht weêr oud-afgevaardigden op, gewezen pairs,
letterkundigen, mannen van zaken en handelslui;
allen tot de bezittende klasse behnorend, die m en in
de taalvan 'toogenblik nietsdoenersbegon te noem en.
Ik vnn; dat de aanblik van de omw enteling niet
minder buitengewoon w as, nu ik haar aldus van een

hooger standpunt uit bezag,dan deze mij was tnegeschenen, toen ik haar aanvankelijk van beneden
af beschouw de. Ik ontm oette déér veel vrees, maar

ook weinig werkelkke geestdrift,die ik elders we1
had waargenomen ;een zonderlinge gelatenheid,vonral
geen enkele hnop en,ik z0u haastzeggen,geen enkele
gedachte van terugkeer tot het bewind,datzaen toch
maar zoo pas den rug had toegew end. ofschoon de
Pebruari-revolutie de knrtste en m inst blnedige van

al Qnze Qmwentelingen is geweest,haGzj toch,meer
dan elke andere, de hoofden en de harten vervuld
van het denkbeeld en het gevoel harer almacht.Ik
vermoed dat dit vonral daar vandaan kw am ,;atGeze
honfden en harten gansch geen politiek geloof en
geen politieke geestdrift m eer kenden en dat er, na
zooveel m isrekeningen en vergeefschew oelingen,niets
w as overgebleven dan een streven naar w elvaart,

dat we1zeer vasthcudend en zeer eenztdig is,zaaar
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toch Qnk 6en zeer aangenaam gevcel,datzich gem akkeljk aan alle regeerings-system en aanpast,a1s men
'tm aar in de gelegenheid stel
t zjn dneltebereiken.
lk m erkte dus een algem een verlangen op zic: te
schikken naar de gebeurtenis,welke dnor het noed1:t ha; plaats gegrepen, en om np gem eenzam en
vcet te geraken m et den nieuwen meesler.De grente
grondeigenaren M elden niet np er aan te herinneren,

dat z: altg; vjandig gezind waren geweesttegen de
burgerklasse en altj; een goe; :ng hadden gehad
voor Ge volksklasse; de burgers zelven gingen er
prat :p, dat hun vaders w erklui waren gew eest,en,

wanneer zt 't niet zééver konden brengen,van 6en
werkman onder hun voorouders aan te wtzen,4ie
wirkel:k handenarbeid verrichthad,omdathun stambQomen natuurljkerwgs zich in 'tdonker verliezen,
dan trachtten zttenminstedeneen ofanderen stumper
te ontdekken,die er zich bnvenop ha; gew erkt.M en
gaf zich minstens evenveel mneite zééiem andop den

voprgron; te plaatsen,a1s mzen eenigen t:4 vroeger
zich ha; getroost hemz te verdonkerezzanen ; -- z:o

wéér is het,dat detdelhei; dermenschen,zondervan
natuur te veranderen, de m eest verschillende vertee-

ningen te aanschouwen kangeven.Z: heefteen vééren een kéérzt;maar 'tbltft altij;dezelfdemedaille.
Daar er toen geen aniere w are hartstocht m eer
heerschte dan de vrees, trachtte m en, Verre V&n
te breken m et diegenen zjner blnedverwanten,die
aan de revnlutie hadden deelgenomen, zich één
met hen te verklaren. Het was het Qngenblik nm

parW te trekken van ieder in ztn familie, die
niet wilde deugen.M s men b: geluk een neef,66n
broêr Qf een zcnn had,die zich dnnr ztn losbandige
levenswks had geruïneerd,bevon; Geze zich aardig
op weg om terecht te komen,en,a1s h: zich door

eenige buitenspnrige theorie had dnen kennen, k0n

h: hnpen het hoogste te bereiken.De meeste cnmm issarissen en onder-cnm missarissen van de regeering
waren lieden van dit slag.
W at koning Lnuis-philippe betreft, erw as van hem
niet méér sprake dan w anneer httotdedynastieder

Mernvingen had behoord.1) Niets heeft mj zc0 getrnfen a1s het volkomen stilzwijgen,waarinzjnnaam
werd gehuld. Ik hoorde dien, om z00 te zeggen,niet
een enkele m aal uitspreken,nnch donrhetvolk,noch

dnnr hooggeplaatsten.W ie ik van ztn oud-hovelingen
ontmoette: zt zwegen nver hem,en ik gelnnf zeker
dat zj c0k niet meer aan hem dachten. De nmwenteling had hun aandacht zcozeer in andere richting

gestuurd, dat zt de heugenis van dezen vnrst verloren hadden. Dit is, za1 m en zeggen,het gew one
1ct der knningen, die vallen ; m aar, w at de m oeite

waard is te worden opgemerkt, is dat zelfs z:n
vkanden hem vergeten waren,zt vreesden hem niet
genneg m eer om hem te belasteren, m isschien zelfs
om hem n0g te haten ; en dit was we1 een zoo niet
grooter, dan ten minste zeldzam er beleediging door
het 10t hem aangedaan.

Het is niet mjn voornemen de geschiedenis te
schrtven van de omwenteling van 1848,ik wensch
alleen in deze revclutie het spnor te hervinden van

mtn daden, mtn denkbeelden en mijn indrukken;
ik s1a derhalve de gebeurtenissen nver,diegedurende
de eerste w eken na den 24sten Februari voorvielen,

en ik kom tnt het tVdperk, 'twelk de algemeene
verkiezingen onmiddelltk voorafging.
Eet oogenblik was genaderd,w aarop het erom te
1)De lsatste koning uit dit geslaeht was e1fhonderd jaar
gele4en van den troon geBtooten.(N ootvan den vertaler).
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doen Nzas te Nzeten pf men deze zonderlinge revnlutie
slechts op een afstand w ilde gadeslaan,of deelnem en

aan de gebeurtenissen. Ik vnnd de vreegere paltleiders onderling verdeeld op ditpunt;m en k:n zelfs
aannem en dat ieder van hen het m et zich-zelf niet
eens w as, a1s m en ten m inste wilde afgaan op het
onsam enhangenie van hun taal en de envastheid
hunner meeningen. Deze voergangers in de politiek,

die zich bjna alle vonrdepracttk gevormdhadden te
midden van de kalm e en afgebakende bew egingvoor

de constitutioneele vrtheid, en die nu verrast werden door een geduchte em wenteDng,haGden veelw eg
van schippers, die nooit anders dan op een rivier
hadden gevaren en plotseling in volle zee waren

verzeild. De kennis, die z: op hun onbeteekende
tochten hadden verw o> en, bracht hen m eer van

streek dan dat ze hun van dienst was biJ dit ongewoon wedervaren; ja, ziJ gaven herhaaldeltk blgk
van grooter ontsteltenis en nnzekerhei; dan de passagiers-zelven.

De heer Thiers bg voorbeeld was meermalen van
meening, dat men zich candidaat mnest stellen b:
de verkiezingen en zich laten afvaardigen, en %M
**
andere gelegenheden gaf h: weêr den raad,zich 07
*@
4en achtergrond te houden. lk w eet niet ef zMn
aarzeling vonrtsprnnt uit angst vnor de gevaren, die
uit de verkiezing kenden veertvloeien, of uit vrees
van niet gekozen te zullen w orden. Rém usat, die
steeds zoo'n helder inzicht heeft in wat m en zou

kùnnen doen, maar z00 weinig tonnt te begrtpen
wat men m èest doen, gaf goede grenden ep om

thuis te blgven, en niet minder deugdelkke om
zich buitenshuis te begeven. Duvergier was heele-

maal de Muts kwgt.De omwenteling had het stelsel
V&n evenw icht tusschen de verschillende machten

l19

4nen uiteenBpatten,waarnp htjaren langûnbeweeglgk
ztn Btandpunt had gevestigd:nu had hij plntseling
een gevnelgekregen van zich ergens aan delucktte
m neten vasthnuden. W at ;en hertog de Broglie aan-

ga&t, h: had zich sinds den 24sten Pebruari niet in
het npenbaar vel oend, en verwachtte niets anders
dan dat de maatschappelgke orde zich volgens

zjn eigen zeggen,zeerspoedig- geheelz0uoplnssen.
Alleen de heer Mnlé bleef,ofschoon h: verreweg de
nudstevan alle vonrm aligeparlem entaire leidersw aB-

en misschien we1juist daarnm - standvastigb:zi
jn
nvertuiging, 4at m en zich niet aan de zaken m oest
onttrekken en trachten de revolutie binnen vaste

banen te brengen.Dit kan een gevnlg zjn geweest
van z:n langere ervaring,die hem meer dan eenig
ander geleerd had, dat de r01 van toeschnuw er in

tgden van verwarring gevaarltk is; hetzij dat de
hoop om opnieuw eenige macht te kunnen nefenen
hem toelachte, en hem het gevaar der onderneming

niet deed zien; hetz: einiel%k Gat z%n karakter,
nadat h: zich zoovele malen tegen z:n overtuiging
in ha; m neten plooien nnder z:0 verschillende regee-

ringsstelsels,vaster was gewnrden,terzelfGert:ddat
het buigzam er w erd en onverschillig voor de soort

van meester,die hij gehoorzamen moest.
Van m:n kant onderzocht ik,gelkk men lichtelkk
za1 begrkpen, zeer naqwkeurig,welke partij ik had
te kiezen.
Ik znu kier we1 graag de redenen willen nagaan,

;ie mj toen t0t een besluit Geden kûmen,en ze
zûnder nmw egen blnntleggen, nadat ik ze ha; gevon-

den ;maar wat is het moeieljk goed van zich-zelfte
spreken !Ik heb opgemerkt dat de meeste schrgvers
van nM émniresq 0ns hun verkeerde daden nf hun
neigingen daartoe niet eerder hehben aangetoond,
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dan nadat zt ze,bi
j tceval,gehouden hadden voor
heldenfeiten of gnede ingevingen, en dat is nog
aleensvnorgekomen. Zo0 heeft kardinaal de Retz!1)

om te bereiken wat hi
j beschouwt a1s zi
jn roem :een
goed samenzweerder geweest teztn,onszi
jn plannen
bekend gemaakttervermoording vanRichelieu,5en
vertelt h: van z:n gehuichelde vrome en weliaiigheidsverrichtingen, uit vreeze van niette zullen doprgaan voor een behendig m an. In zulke gevallen is het
niet de liefde vnor de waarheid,die doet spreken,

maar ztn het de afdwalingen van den geest,die
onw illekeurig de gebreken van het hart verraden.
M aar zelfs dan,w anneer m en nprecht wi1 w ezen,
ls het tnch zeldzaam , dat m en dit streven t0t het
eind toe volhoudt. De schuld daarvan ligt in de

eerste plaats bj het publiek, dat van zelfbeschùldigingen houdt, m aar eigen 1of niet duldt. En de
vrienden hebben de gew oonte het kwaad, dat m en

van zich spreektbeminnelMkeargelonshei;tenoemen,
en 'V00r hinderlïk Mdelheidsbetoon te schelden,
w at m en goeds van zich zegt. Zoodoende, en tot

dien prks wordt oprechtheid een zeer ondankbaar
werk,waarbi
j men niets dan verliezen ljdt en geen
enkele winst oogst. M aar de moeiltkheid zit toch
konfdzakeljk in het nnderwerp-zelf, dat men behandelt; men staat te na aan zjn eigen ik om zuiver
te kunnen zien, men raakt z00 gemakkeltk den
rechten weg kwgt te midien van aldeverschillende
1) Geb.1614,gest.1679.m ' was 'ttdiein 1649 den binnenlandtchen oorlogderpFronde'deedmtbrekem mlsrz:nintriges
bewerkten b: den vredeln 1652z:nvsl.Sedertleefdeh:buiten
Prankrkk,en schreefin z:n laterejaren,toenh:erweêrmocht
terugkeerem in afzonderingzgn beroemdgeworden vMémoires'.
5Ksrdinsal,hertogen leidendstsatsman onderLodewijkxTll;
geb. 1585,i 1642.(B eide pnotenD vln d en v erta1er).
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gezichtspunten, belangen, denkbeelden, neigingen en
aandriften, die u hebben doen handelen. Die over-

vloe; van kleine paaQ es,nog niet eensgoedbekend
aan hen, die er herhaaldeljk gebruik van maken,
verhindert de grééte w egen we1 te nnderscheiden,

welke men uit vrijen wi1 gevnlgd is,nm tQt de gewichtigste besluiten te knm en.

lk wi1 niettemin trachten m: in dien dnolhofterug
te vinden, w ant het is rechtvaardig ten npzichte van

mj-zelven ten slottedievrghedent0etepassen,welke
ik mjtegenoverzooveelanderenreedshèb veroerlenfd
en nog zo0 dikwtls zà1 verocrloven.
Ik wi1 dus erkennen da1 ik,tnen ik mtn eigen
hart nauw keurig gepeild had, er m et eenige verwondering een zekere veradem ing in ontiekte, een
soort van vreugde, die zich m engde onder al de
treurigheid en al de vreeze, welke de revolutie erin
had doen geboren worden. Ik leed onder deze ver-

schrikkeli
jke gebeurtenis, om der wille van m%n
vaGerland, maar het was mj duideljk,dat ik niet
leed nm eigentwil; 't leek me integendeel dat ik

vrter adem haalde dan véör de gebeulenis. Ik had
m: alttd benauwd gevoeld te midden dier parlementaire w ereld, die thans vernietigd is; ik ha; er
allerlei teleurstellingen ondervonden, znnw el ten

opzichte van anderen a1s van mk-zelven;en om te
beginnen met die, welke mj betrofen: ik had al
spoedig de nntdekking gedaan, dat ik niet bezat wat
ncndig is om er de schitterende r01 te spelen,welke

ik m: gedroomd had; mjn goede eigenschappen en
mtn tekortkomingen waren daarvoor een belemmering. Ik w as niet deugdzaazz genoeg ozz nntzag in
te bnezezlen, en ik Nzas te rechtschapen nmz zle te
plooien naar aldie kleingeestigheden die toen m èesten

wûrden in prakttk gebracht,wilde men éénige kans

122

op slagen hebben. En m erkt w e1 op, dat ik van deze

rechtschapenheid niet kan genezen wnrien,want z:
maakt evengoed deeluit van mjn karakter a1s van
mtn levensregel, znodat ik,zènder haar,nooit het
minste vnnrdeel van mj-zelven zcq kunnen trekken.
A1s ik soms genoodzaakt was in de een Qf andere
slechte zaak het woord te vneren cf een verkeerden
w eg te bewandelen, w as dadelijk alle talent en alle
overredingskracht uit m e w eggevlnten : en ik 1eg M er

de belgdenis af dat niets mi
jméért:ttronstgestrekt
heeft, a1s ik besefte h:e xzeinig succes zzgn rechtschapenheid doorgaans had, dan de zekerheid,Azaarin

ik altgd heb verkeerd, dat ik nooit anders Gan een
zeer onhandige en zeer middelmatige Bchurk zou z:n
gew eest. Ik bem erkte ten slotte evenzeer, dat de

aanleg mj ten eenenmale ontbrak om een groote
menigte menschen bijeen te brengen en te leiGen.
Ik keb nooit van eenige behendigheid blgk kunnen
geven 4an in een onderhnu; onder vier oogen ;
onder vélen was ik alt%; verlegen,en kon ik geen
w oor; uitbrengen. Niet dat ik niet op een goeien

dag in staat zoq ztn iets te zeggen nf te doen wat
de grcote hoep kan behagen, m aar d t iB lang niet
voldoende; grééte daden kom en zeer zelden vooa

uit den parlementairen str:d. W aar het b: een
paöthnnf; Qp aankomt is,Gathtzichgestadg Qnder
zjn vrienden beweegt en zelfs zich metz:n tegenstanders bemeeit,4at Mjzich Gageljksgeeften nnder
hen verkeel , en ieder ongenblik zich bnven hen

verheft nf t0t hen nederdaalt,wi1h: ten mingtehet
peil van aller begrip benaderen, ;at hj znnder
ophouden met z:n bewVsgronden voor den ;ag m net
komen en die aan Giscussie Qnderwerpen, V t V
tallonze malen Gezelfde Gingen Qp àndere wtB moet
herhalen en zich eeuwig veor dezelfde onderwerpen
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moetw arm m aken.Voor ditallesben ik volkom en nnge-

schikt;beraadslagingcverpunten,diemtweinigbelang
inboezemen, vind ik onaangenaam , en Qver dingen,

die mt levendig aantrekken,Bmarteljk ;dewaarhei;
is venr m: zulk een gewichtig en zeldzaam iets,dat
ik er niet van houd haar bloot te stellen aan de
w isselvalligheden van een debat,a1s ik haareenmaal
gevonden heb ; ze is een licht, dat ik bang ben uit
te blusschen, w anneer ik 't aanraak ; en wat betreft
om te gaan m et m enschen, ik geloof niet het op een

evereengeknmen-algemeene wkze te kunnen doen,
omdat ik nooit m eer dan een klein aantalheb gekend.
Telkens w anneer ik een persoon ontm oet, die feen
indruk bd mt achterlaat donr iets biznnders in z%n
denken tf voelen, zie ik hem om zn: te zeggen niet.

Ik ben alttd uitgegaan van de gedachte,datmiddelm atige m enschen, evenzeer a1s lieden van verdienste,
een han; hadden, een m ond en oogen, maar ik heb
nooit den bizonderen vorm , dien deze trekken b:

ieder van hen haiden, in m%n geheugen kunnen
vaBthouden. Ik vraag cnophnudeltk naar ;en naam
van die nnbekende grootheden, die ik alle dagen
ontm oet, en ik vergeet hem toch voortdurend ;ik heb

we1 geen minachting voor dergelkke w ezens, m aar
ilt ga niet nlet ze om , ik behandel ze a1s waren ze
gemeenplaatsen. Ik m oet deze laatste eerbiedigen,
w ant ze regeeren de w ereld; zzaar ze vervelen mze
hal grondig.
W at ten slotte de Geur dicht deed voor m:n walging, waB de midielm atighei; en de eentnnighei;

der parlementaire gebeurtenissen van dezen 1:d,niet
minder dan de kleinzielige hartstnchten en de alledaagBche verdorvenheid van de m annen,die in den

waan verkeerden,;at zj de feiteu in 'tleven riepen
nf haar richting gaven.
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Ik heb z:e snzlttds verbeeld dat,zn: al de zeden
4er verschillende maatschappeljke kringen Qnierling

mngen afwjken,demoraliteit;erpelitici,diedezaken
in handen hebben, Qveral dezelfde is. W at echter

vastBtaat is, dat in Prankrtk al de palkhoofden,
die ik in mijn t:d heb leeren kennen,m: ongeveer
even nnwaardig teeschenen om leiders te z%n, de
eenen O eriat ze karakter misten ofJuist inzicht,
de meesten w:1 ze geen enkele gnede eigenschap
bezaten.Eet was dus even mneiltk voor mt,m: b:
ieman; aan te Bluiten a1s Qm m: zelven genoeg te
ZMR
@@,Qm te geheerzamen a1sm: een geàragsltnvoor
te schrjven.
M aar, wat m: het meeste had doen wanhnpen en
ontzenuwG,in al de negen Jaren die ik in de zaken
ha; dnorgebracht, en wat nQg altt; voor m: de
afschuwelkkste herinnering bltft aan dezen %4d,is
de gestadige Qnzekerheid, waarin ik te leven had

ten opzichte van wat het best was,dat ik dagel%ks
ha; te doen.Het scv nt m: toe,da% mtn besluiteloosheid haar onrzaak vindt in de nevelen van m:n
verstand,veeleer dan in de zwakheid vanm:n hart;
ten m inBte, ik geveel nnnit aarzeling nnch m eeite om
zelfs ;en hnbbeligsten w egin teslaan,a1sik m aardui-

delkk inzie, waarheen Mj me leidt.Maar welk pad
v:erde, te midden van al de drnastieke palten,
enierling zQ: w einig verschillen; in het dnel,Gat

zt zich vnorsteldentebereiken,enznnzeernp elkanGer
geltken; donr de sleckte middelen,4ieztinprakttk
brachten,- w elk pad vnerde zichtbaar naar rechtBchapenheid ef zelfs maar het nut? W aar w as het

Juiste, waar het verkeerGe? Aan welken kant bevonien zick de slechten? Aan welken de eerltke
lieden? lk heb dit in dezen t:d nonit duideljk kuhnen nndergcheiden, en ik verklaar ;at ik het zelfs

125

nl nQg niet zou kunnen. De meeste parttmannen
laten zich door Gergeltke twtfelingen niet tnt wauhn:p drtven nnch zich ontzenuwen ;velen zelfshebben
ze nooit gekend, nf kennen ze niet m éér.M en be-

schuldigt hen dikwtlszondernvertuigingtekandelen ;
mtn ondervinding heeft mj bewezen,dat ;it veel
minder vnnrkomt dan men zich we1 verbeelGt.Zt
bezitten alleen maar de kosteltke en soms zelfs
nnndzakeltke politieke eigenschap, om zich,naarhun
neigingen en ttieljke belangen,vonrb:gaande overtuigingen te scheppen,en znodnende kcmen zt ertne
weinig eervolle dingen np rechtschapen wïze te
verrichten. ongelukkig heb ik 'tnnoitzoover gebracht

licht vnor mt te ontsteken uit zulke kunstmatige
vuurtles,nnch kQn ik m: zoo gemakkeltk inbeelden
dat mjn eigen vonrdeelQvereenknmstig hetàlgemeen
welzi
jn w as.
Deze parlem entaire w ereld nu, waarin ik al de
ellende ha; Goorleefd, dieik beschreven heb,wasGnor

de omwenteling nnderste-boven gegocid;z: ha; de
van euds bestaande partVen in een algemeenen Qndergang dnen verzinken, haar leiders ten va1 gebracht,
haar nverleveringen en haar verban; vernietigd.
Zeker, er was een ongeregelde, verwarde toestand
uit geboren, m aar daarin wer; behendighei; m inder

nnodzakeltk en minder geàcht,dan belangeloosheid
en zedeltke moed;was karkktervan meerbeteekenis
gew orden dan w elsprekenGhei; Qf de kunst m et
menschen om te springen, m aar bnvenal bleef er

geen enkel vel; meer vr: vcnr 4en twi
jfel:M erligt
het heil, déér de nndergang vanhetvaderland.M en
kQn zich niet langervergissen in den w eg,diegevolgd

diende t: wnrden;m en m oestGien gaan bew andelenin
volle Qpenbaarheid, hierin gelei; en aangem neGigd

dcor de ménigte.De gang leek gevaarljk,hetiszoo,
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maar mtn geestesgesteldheid is van dien aard,dat
zj gevaar we1 minder ducht dan aarzeling.Ik vQelde
everigens,dat ik n:g in de kracht mgnerjarenwas,
dat ik w einig beheeften had,en vneral, dat ik in

mjn huiseljke omgeving den z0e zeldzamen en te
waarieeren steun vend,welkenin Qmwentelingstkden
een teegewgde vrèuw geeftrwier scherpzinnige en
onverschrokken geest6n een van naturehQoggestem de
ziel haar zpnder inspanning op de hoogte van alle
toestanden m eest houGen en boven alletegenspoeden
verhefen.

Ik nam dus het besluit m:,zonder ietsteentzien,
in het strkdperk te begeven, en em terverieiiging,
niet van dit of ;at gouvernem ent, m aar van de

wetten, waarop de mu tschappij-zelve berust,mkn
fortuin, m:n rust en m:n persoQn Qp h6t spelte
zetten. Het eerste wat mt te doen stoni,was mt
te laten verkiezen, en ik velrok onmiddellVk naar
NermanGië, om m: M n de kiezers veor te stellen.

11r.
MIJN CANDIDATUUR IN HZT DEPARTEM ENT LA M ANCHE.-TOXBTAND IN DE PROVINCIZ. - DE
ALGEM ZENE VERKIEZING,

Het departementlaM anche is,znnalsiedereenw eet,

btna uitsluiten;bevolktdoorlandbnuwers.M en vindt
er weinig groote steien en weinig njverheid,weinig
plaatsen, waar in grooten getale fabrieksarbeiders

voorknmen,behalve in Cherbourg.Aanvankelgk bleef
de revolutie er nnopgemerkt. D e hnogere standen
legden zich onverwVld neerb:hetgebeurde,delagere
haGien er nauwelijks weet van. Het is een gewnon

versch:nsel;at lanibouwendebevolkingen veeltrager
dan andere, pnlitieke indn kken ontvangen,ze echter
eenm aal hebbende, er veel hardnekkiger aan vast-

houden;zt zjn ielaatsten om in bewegingteknmen,
m aar onk de laatsten om tnt rust te keeren.De np-

zichter van mjn bezittingen,ham boer,schreef mt
in ztn bericht nver de gebeurtenissen ten plattenlande,Qnmiddelljk na den 24sten Pebruari,n.a.dit:
'De m enschen hier zeggen, ;at a1s Lnuis-philippe

weggestuur; is,ditwè1gedaan is en dathjhethad
verdiend....q Dat was voor deze lieden de eenige

moraal van de geschiedenis.M aar tnen zj hnorden
spreken van dq wanprde,die teParjsheerschte,van
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de nieuwe belastingen die m en w ilde innen,van den

algemeenen oorlcg, die te vreezen was;toen zj gewaar w erden, dat de handel stilstnn; en het geld

a1s 'tware in den grond begraven werd,en toen zt
vernam en dat het beginsel van ;en eigendom w erd

aangetast,ja,toen begrepen zg we1 dat het om n0g
iets anders ging dan om Lnuis-philippe alleen.
De schrik, die in den beginne nog maar aneen
heerschte in de hoegere lagen dermaatschappt,daalde
van lieverlede 1ot op den bodem der volksklasse,en
een algemeene angst m aakte zich van '
t gansche district m eester.In dien staat trof ik het aan,toen ik

ermt tegen hetmiddenvanMaarthadheen-begeven.
Ik wer; onzziddellgk getrofen door een schouwspel,
dat m: verbaasde en tevens aangenaam aandeed.Er
heerschte Qntegenzeggeljk een zekere dezaagogische
opwinding onier den arbeidersstand, m aar op het
plattelan; hadden alle grondbezitters, van w elken
eorsprong ook, m et w elke antecedenten, op welke

beschavingstrap zg stonden en h0e verschillen;
hun eigeniom men waren, Qnderling één 1jn getrokken en schenen maar één stan; te vorm en ; de
eude veeten,voortgesprnten uit verscheidenheid van

meening, de oude gverzucht van kaste en fofuin
w aren niet m eer merkbaar. Geen afgunst m eer en

en tr:ts,4ie beer en rtke scheidde,adelltkeenburgerm an in tw eekampen dreef;integendeelerkeerschte

wederztisch vertrnuwen, men was inschikkeWk en
welwillen; jegens elkander.Het bezit was h: allen,
die er zich in verheugden,aanleiding gew erden t0t

een soertverbroedering.Der:kstenwaren deoudsten,
de mindergegoeGen GljongerBn;maarallenbeschouwden zic: a1s broeders, Gaar z: een zelfde belang te
verdedigen hadden: de gemeenschappelgke erfenis.
Daar de groote revolutie het bezit van den grond
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tot in het nneindige had verbreid, scheen de gehééle

bevolking deel uit te maken van dit wjdveöakte
gezin. Ik had nooit iets Gergelkks aanschouwd,en
niemand had sinds m enschenheugenis iets dusdanigs

in Prankrkk bggewoond.De ervaring heeftbewezen,
dat deze band niet zoo sterk was a1s h: scheen te
ztn, en dat de oude partken en de verschillende
standen eerder zich bi
j elkander hadden ééngeslnten,
dan sa:mgesm clten w aren ; de eerste vrees had op
hen ingewerkt, zooals een m echanische druk op zeer
sterke licham en had kunnen doen, die elkaar nnodzakeli
jk m neten aantrekken,znolang dezedruk duul ,
maar die uiteen gaan,zoodra ht ophoudttewerken.
overigens bem erkte ik, op 't eerste nogenblik,niet

het minste spoor van wat men,om het juistewonrd
te gebruiken, staatkundige m eeningen m oet noem en.
M en zou gezegd hebben, dat het republikeinsche
bewind in ééns niet slechts hetbeste,m aarhet éénige

was geworden,dat men voor Prankrkk had kunnen
uitdenken ; de dynastieke verwachtingen en teleurstellingen w aren z0o geheel begraven in het diepst
der gem nederen, dat m en zelfs de plaats niet k0n

weêrvinden, welke zi
j vrneger hadden ingennmen.
De republiek eerbiedigde personen en bezittingen :

men vond haar bestaan dus wettig. W at mt het
sterkst npviel na het schnuw spel, dat ik zoneven
beschreven heb, was de algem eene haat, verm engd
met algem eenen afkeer, welken tnen voor 't eerst

Parts npwekte.
In Trankrkk hebben de bewoners der provincie
voor Parts en het centrale gezag,waaN an Parïsde
zetel is, Qngeveer dezelfde gevoelens a1s w elke de

Engelschen voor hun aristncratie koesteren:zt verdragen haar soms met ongeduld en zien haar met
w angunstige oogen aan,m aar in ;en grnnd hnuden
De Toequevm e.
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zg van haar,omdat z: alttd in de hoop leven héér
vonrrechten dienstig te kunnen maken aan hùn bizon-

dere belangen. Ditmaal hadden Parjs en zg, die xit
haar naam spraken, zoozeer van kun m acht nisbruik
gemaakt, en schenen z0o weinig rekening te houden
m et de rest van het land, dat he% denkbeeld hetjuk

af te sckudden en einieltk eensnpdgen gelegenkei;
te handelen, b: velen opkwam,die n0g nooit aan
z:Q iets gedachthadden;vagebegeertenongetwjfeld
en vr: schrnomvallig n0g in haar uiting,voorbkgaande, zwakke neigingen, w aarvan ik nonitgeloofd
heb dat veel w as te hopen noch te vreezen ;- maar
in alle geval n ieu w e gevoelens, doc: die zich op-

losten in verkiezings:ver. Men wilde aan de verkiezingen Geelnemen ;want vkanden van GeParkscke
demagogie af te vaatdigen, drong zich m inder aan de
burgers op a1s gebruikm aking van een ràcht,dan a1s

het minst gevaarlkke middel,waa> an men zich bedienen k0n om den meester den voet dwarstezetten.

Ik :ad mtn intrek gennmen inValognes,eenklein
staWe 4at het middelpunt was van destreek waarik
invloed bezat;') en zoodra ik den staatvan hetland
verken; haG,ging ik m: metdedirectebelangenvan
mijn verkiezing bezig houden.Ik zag teen we1inw at ik sedert de gelegenheidha;tallnozemalen npte
m erken - dat niets den goeien uitslag m éér kelpt
bevorderen, dan dien niet te vurig te begeeren. Ik

stelde er grooten prgs op verkozen te wprden,maar
ik gewende m: tnch gemakkeltk aan het denkbeeld
van niet te zullen slagen, nm dat de omstandigheden

z:e moeiltk en zQo wisselvallig waren;ik putte uit
het kalm afwachten van een neêrlaag een gem oeds1)HetM = ehe-depsrtementin NormAniië.(N oo1 van ; en
vertller.)
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rust,een klaarheid van geest,een zelf-respetten een

minachting voor de dwaasheden van den ttd,die
ik misschien nnoit b: mt in dezelfdematez0u hebben
aangetrnfen, a1s ik beheerscht ware gew Qrden door
den halstocht van het succes.
Ilet platteland Nzerd Nzeldra overstroozzd door
rondtrekkende candidaten, die van de eene stellage
naar de andere hun republikeinsche nveöuigingen

rnndventten;ik weigerde mt aan een anderkiezerscorps voer te stellen, dan dat van de plaats w aar

ik Gomicilie ha; geknzen.Ieder staoe hadztn eigen
club, en iedere club vroeg aan de candidaten verklaring van hun m eeningen en hun gedragingen,en
stelie hun vaste vragen. Ik w eigerde op ieder dier
onbeschaam de ondervragingen te antw oorden. D eze
w eigeringen, die aan m inachting haGden kunnen
toegeschreven w orden, gaven den indruk van een

besef van eigenwaarde en onafhankelkkheid tegenover de nieuwe heerschers,en zaen weet z:: gronter
dank voor zatn verzet, dan aan deanderen voorhun
onderworpenheid.

lk bepaalde mi
j er dub toe een rondschrtven openbaar te m aken en dit in het geheele departem ent te
verspreiden.
De zzeeste pretendenten hadden hun toevlucht
genom en t0t de gebruiken van 1792. M en sprak de

kiezers aan met ;en titelvan nBurgersqenztwerden
begroet nmet broederschapl.Ik heb mt nergensmet
zulke revolutionnaire afgezaagdheden w illen inlaten.

lk noemie de kiezers in den aanhefmijnercirculaire
gewonnweg 'M eneerentç en ik sloot haar,met m:
;er a1s nhun zeer nnderdanige dienaart
t te onderteekenen. nIk kom niet uw stem men vragen,q zeiik,

'>ik stel mt alleen ten dienste van mjn vaderland;
ik hqb verzocht uw afgevaardigde te w orden in
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vreedzame en kalme ttden; mtn eer verbiedt m:
het thans te w eigeren, nu w e dagen v01 beroering
beleven, die weldra m isschien v01 gevaar kunnen

zjn. Dit ha; ik u in de eerste plaats te zeggen.4t
lk vnegde eraan toe,dat ik t0thetlaatsteongenblik
getrouw was gebleven aan den eed, dien ik het
knningschap had gezworen, m aar dat de republiek,

die zonder mi
jn medewerking was geschapen,m:n
krachtigen steun z0u hebben, dat het niet alleen

zaijn streven zou ztn haar te dcen voortduren,zlaar
haar bestaan te verzekeren. Daarop vroeg ik:nylaar

van wat voor republiek is er sprake? Er zi
jn
m enschen, die een republiek houden voor een soort
van dictatuur, in naam van de vri
jheid uitgeoefen;;
die m eenen dat de republiek niet alleen de politieke

instellingen moet veranderen,maar de maatschappgzelve dient onderstboven te keeren; er zjn er,die
gelooven, dat de republiek veroveren; te werk m oet
gaan en propaganda m aken. Ik ben geen republikein

van dit gehalte.A1s gj het op deze wMze ztt,z0u
ik u hoegenaamd van geen nut kunnen zMn,want
ik zoR uw meening niet deelen;doch wanneer gg
de republiek opvat,znoals ik het Goe,kunt gj erop
rekenen, dat ik mt met geheel mijn ziel erop za1
toeleggen een zaak de overwinning te verschaFen,

welke even goe; de mtne is a1s de uwe.t'
M enschen Qe geen vrees kennen,zi
jn,in omwentelingstkden,wat vnrsten voor een leger beteekenen;
z: maken grooten indruk door zeer gewone daden,
omdat de bizondere plaats, welke zj innemen,hen
natuurlgk böven den grooten honp en np den voorgrond stelt. M tn rondschrdven had een succes,da1
m: zelf verwonderde; het maakte m:,in weinige
dagen,tQt den meest pnpulairen man vanhetgeheele
M anche-departemens en vestigde aller blikkqn op
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mt. Mtn vroegere politieke tegenstanders,de pleitbeznrgers van de vorige regeering, zelfs de mannen
van 't behoud,die mt het felstbestreden hadden en

dnor derepubliek ten va1waren gebracht,kwamenmj
in massa verzekeren,datz: bereid waren nietslechts
om mt tekiezen,maarin allesm:n raad optevolgen.
Inmiddels w erd de voorbereidende kiezersvergadering van het arrondissement V alognes gehouden ;
ik verscheen er, evenals de andere candidaten ; het

strtGperk was een lnods, die voor zaal gebruikt
w erd ;de zetelvan het bestuur w as achterin geplaatst,

terzijde waarvan een professors-katheder stond,die
in een soirtvan tribunewasherschapen.Depresident,
zelf leeraar aan het ''collègeftvan Valognes,voegde
@*

m M op ru4ien tonn en Mleesterachtige Nzi
jze tûe:
'Burger de Tocqueville, ik za1u devragen meêdeelen,
4ie t0t u gericht ztn gewnrden en opwelkeu heeftte

antwoordenrqwaaropik vrt onverschilligten antwnnrd
gaf: nM eneer de voorzitter, ik luister naar u.q
Een wcordvoerder uit de llamler, wiens naam

ik niet nnemen wil,heeft mt eens gezegd: ''Geloof
me, mtn vriend,er is maar één middel om van de
tribune af goed te spreken ;dat is,erbt 'tbestijgen
van dnordrongen te zi
jn,dat jegehooraltijdbeneden
Je Btaat.q Dit was mt totdusver voorgekomen gemakljker te zjn gezegd dan opgevolgd, althans
ten opzichte van onze groote staatkundige lichamen.
M aar ik erken, dat ik het vnorschrift hier n0g al

gemakljk k0n volgen en hetwonder-goedvnnd.Tnch
ging ik niet zéöver van mt-zelven bnven ieiereen
verheven te achten ; ik kw am echter spoedig tot de
nvertuiging, dat ik de eenige was,die de feiten gned
kende,w elke in herinnering gebracht werden, en de
politieke taal sprak, w aarvan m en zich bedienen

wilde. Het zou me bezwaarlijk geweest ztn 111%
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onhandiger en Qnwetender vonr te Gnen ;an mtn
tegenstanders waren;z: overstelpten m: metvragen,
4ie z: zelven vnor heel bindend M elden,maar die
mt inderdaa; zeer vrt lieten;Ge antwonrden,de
ik :un van m%n kant gaf,waren snms nietbizonder
bond g, m aar schenen :un steeis zeer beslissend.

Het terrein,waarop z: dachten m: vonraltekunnen
in ket nauw Grkven,w as dat der banketten. Zoeals
beken; is, ha; ik geen deel willen nem en aan die

gevaarltke betnogingen;mtn politiekevrienien had4en het m: kwaltk gennmen,;a1 ik hen te dezen
Qpzichte in den steek had gelaten, en versckei4en

van hen bléven er een wrnk em tegen mtkoesteren,
tfsckeen de Qm wenteling mt in het geltk :a; gesteld, of misschien we1juist daarom. nW aarom kebt
gï u,naar aanleiding van de banketten,afgesckei4en
van de oppositie?t
4wer; m: gevraagd.Ik ant&zoordde
onbeschroomd: nIk zou tnt een voorwendsel mkn
toevlucht kunnen nemen,maar ik wi1 u liever m%n
werkelMke beweegreien opgeven;ik weu niets van
banketten w eten,em datik geen Qm wenteling w ilGe,en

ik durf beweren, dat btna nieman;van Geaanzitters
er aan meê znu gedaan hebben,a1s M had veerzien
op w elke gebeul enis ze zouden uitloepen.H eteenig

verschil dat er Gus tusschen u eh mt beston; Fas,
Gat ïk wist wat gt deedt,terwtlgt-zelven ditniet
w iBt.ç
d Deze vermetele anti-revelutionnaire geloofs-

beW denis was vnorafgegaan donreen republikeinsche
geloofgbelkdenis; de oprechthei; van de eene was
bevestig; geworden doordeoprechtheid van de aniere.

De vergaiering lachteenjuichte m: t:e;menmaakte
zich vreelkk over m:n tegenstanders en ik veörek
a1s overwinnaar.
Ik ha; de landbouwende bevolking van het depar-

tement donr mijn circulaire aan m:n zvde gebracht,
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ik wnn de arbeidende klasse van Cherbourg 1) dcor
een redevoering.M en ha4 Gezelaatste,tengetalevan

twee-duizend personen,aan een patrictischen maaltkd
bjeengebracht: uitgenondigd, in zeer hnfeljke en
zeer dringende bew oordingen er aan deel te nemen,
begaf ik er mj heen.
Toen ik ter plaatse kxza:z,Nzaar de stnet geree;
stond naar de eetzaal np te trekken, m erkte ik aan

het hoofd ervanm:n cuG-collegaM avin 0p,;ieexpresseltk uit Saint-Lô2)was overgekomen om hetfeestte
presideeren. Het w as de eerste m aal, dat ik hem
sedert Gen 24sten Februari ontmnette. Dien ;aghad

ik hem gezien, aan de hertogin van orléans z:n
arm biedende; den vnlgenden m orgen vernam ik dat

ht de betrekking van cnmmissaris ;er republiek in
het Gepartement la M anche had aangencm en. lk was
er niet verbaas; cver gew eest, w ant ik kenGe hem
a1s een van die verdcolde eerzuchtigen, die tot de
ontdekking waren gekom en, dat z: tien jaar lang

b: de oppositie waren bljven hangen, terwtl z:
aanvankelgk slechts van zins waren geweest zich
van haar voor eigen doeleinden te bedienen. W at

heb ik inm:n omgevingnieteen mannen ontmoet,die,
in hun gevoel van eigen vocrtrefeltkheid heen en
weprwerden geslingerd,maarten slottevertwMfelden,
omdat ze tnt de erkentenis waren geraakt, dat ze
het beste deel van hun leven hadden verbeuzeld in
het veroordeelen van andermans tekortkom ingen,

zonder er ocit t0e te ztn gekomen,in h0e geringe
m ate dan ook, vocrdeel te plukken uit hun eigen
verkeerdheden, en zonder zich aan iets anders te
1) Maritieme en hsndelBhaven aln hetKanlal.(N oot van
den v ertller).
9)Het hoofdpllataje van het Mo che-depsrtement. (N oot
van den vertaler).
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hebben te goed gedaan dan aan den schtn dier
teknrtkomingen! H et m eerendeel van hen had in
deze langdurige onthouding zulk een honger gekregen

naar betrekkingen,eereambten en geldelgk vnordeel,
dat het gemakli
jk was te vnorzien,dat zt zich bg
de eerste de beste gelegenheid m et een sool van
gulzigheid Qp de m àcht zouden w erpen, zonder zich

den ti
jd te gunnen het juiste oogenblik of de beste
bete te kiezen. M avin w as het type van zulk slag
van m enschen. H et voorloopig bew ind had a1scellega

naast hem, en zelfs a1s zijn meerdere boven hem
gesteld een andervanmtn oud-medeleden in deKamer
van afgevaardigden, den heer Vieillard, denzelfde,
die later zoo bekend is gew orden a1s bizondervriend
vap prins Louis-Napoléon. Dezen kan m en er geen

verwgt van maken dat hiJ de republiek diende,want
h: had tot de zeven of acht republikeinen behoord,
w elke in de K am er onder de m onarchie zitting had-

den gehad. Et was overigens een van die re#qblikeinen, die in de salons van het keizerrjk 1)
geen q
kwaad fguur hadden gemaakt alvorens z: t:t
de volkspart: waren overgeloopen;een nnverdraagzaam aanhanger van het classicism e in zake literatuur,

velgeling van Veltaire9)op gcdsdienstig gebied,van
eigendunk niet vrij te pleiten,een zeer welwillend
en rechtschapen man,zelfsvan vernuftnietontbloet;

maar in pnlitieke aangelegenheden vrt onnoozel.
Mavin had van hem zijn werktuig gemaakt:telkens
a1s ht een van ztn eigen tegenstanderswildetrefen
Qf een van ztn persoonltkevriendenbelennen,scheof
1) Dat vsn N spoléon I natuurlgk.(N oot vsn den ver.
tller).
5 Den ongeloovigen wksgeer;<sdichter enprozaschèd
'verde

meegtuniFerseele luteurvan de Xvm de eeuw.(N ootvan
d en v ertl1er.

ht stee4s Vieillard naar vûren, die hem kalmpjes
z:n gang liet gaan. M avin streefde,zoodnende gned
beschut, ztn doel na, zich beveiligende achter de
rechtschapenheid en den republikeinschen zin van

Vieillard, altt; donr hèm vcnràfgegaan,evenals de
soldaat, 4ie in de lnopgraven werkt, steeGs ztn
schansknrf v66r zich uitschuift.

Mavin nam nauweljksden sch%n aan vanmtteherkennen; hij nnodigde mk@@ niet eens uit in den stnet
plaats te nem en. lk begaf m: daarnm bescheiden te
zliiden ;er zlenigte,en, in de eetzaal aangekom en,

zette ik mij aan een tweederangs-tafel. Eet oegenblik der redevoeringen was w eldra aangebroken :

Vieillar; 1as er een vnor,die zeer behnorltk was,
AKavin Gee; evenznû en von; vri
jwel bjval;ik ha4
gronten lust om n0k het w cnrd te voeren,m aar ik
w as niet ingeschreven, en, bovendien, ik w ist niet
al te goed hne de zaak aan te vatten. Een w nnrd,
donr een der redenaars (want al diesprekerswerden
redenaars genoemd) aan de nagedachtenis van kolnnel

Briqueville 1) gewjd, wees m: ;en juisten weg. Ik
vrneg het woord, de vergadering wilde m: hnoren.
Toen ik op ie tribune stnnd, of liever ;en preekstnel, tw intig voet boven de m enigte uitstekende,

voelde ik mij we1 niet erg op m%n gemak,maar ik
herstelde mt spnedig,en M el; een knrteopgewnnden
reie, waarvan ik mij den inhou; thans nnmngeltk
meer kan herinneren. Ik weet alleen nng, dat zt
zich kenmerkte door iets,;at juist van pas was,en
4oor een vuur, dat nnoit nalaat, döbr de onregelm atigheden heen van een im prcvisatie, zich baan te
1)J&,wie was kolonel BriquevilleP Een berx mdheid,nog
in 1848;m aar gedertin vergetelheid geralktf Gelukkig doet

het er voor '
tjuistbegrip vln '
t bovengtlc de,nietstoe,dat
men hem nietmeer kent. (N oot van d en v erta1er).
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breken; verdiensten, ;ie volkomen tnereikend ztn
nm vnor een vûlksverzameling te slagen,ja zelfselke
seort van vergadering innemen,want het kan nooit
genneg herhaald Nzorden:redevoeringen zzoeten w orden ééngehoord en niet gelézen ; de eenige, die

waarljk goe; ztn, moeten het publiek meêsleepen.
Eet succes, dat ik m et deze tcespraak behaalde,
was volkem en en geruchtmakend, en ik erken, dat

he1 m: een aangename gewaarwordng gaf mg op
deze wïs te wreken op het misbruik, dat m:n ou4coHega ha; winen maken van wat h: beschouwie
a1s Ge gunstbewgzen van de fortuin.
Als ik m: niet vergis,valt,tusschen dt tijdperk
en dat ;er verkiezingen, de tncht,d en ik a1s 1id
van den algemeenen raad naar Saint-bô ondernam .

Deze raad wasinbuitengewonezittingbgeengeroepen;
h: bestond nog ui% dezelfde leden a1s ttiens he%
koningschap : de meesten van hen hadden zich de
oegendienaars betoond van de bestuurders onder
Leuis-philippe, en konden gereken; w orden tot hen,

die het :verigst hadden b:gedragen om,in 0nsland,
de regeering van dezen vorst in m inachting tebrengen.

Het eenige, wat ik mï herinner van m:n reis naar
Saint-Lô, is de buitengew one onderdanigheid van
deze beheudsm annen. Niet alleen kwamen zj nietin

oppesitie tegen Mavin,dien zj gedurende tien jaren
zoozeer hadden gehennd,maar z: gedroegen zich als
ztY dienstvaardgste hovelingen. Zj verkendgden
zjn 10f e or hun woorden,zj rechtvaardigden hem
dnor hun stemm en,zjschonken hem hungoedkeuring
door allerleikleinegebaren;z: prezen hem,zelfsQnder
elkander,in stilte,uit vrees van andersonbescheiden
te w or4en. Ik :eb Gikwjls tafreelen aanschouw;van
grdöter zlenscheljke laagheid,doch nQoit een,dat er

een z:: vQlslagen bewgs van gaf;en ik vinddathet,
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niettegenstaande ztn minheid,verdient ten vnllebeken; gemaakt te wnrden ;ik za1 het derhalvein het
licht stellen, dat de npvnlgende gebeurtenissen er
Qp w erpen, en eraan toevoegen dat dezelfde m annen,
eenige m aanden later, toen de tegenstroom ing onder
het velk hen w eêr aan 't bew in; ha4 geholpen,

dadel%k M avin opnieuw gingen vervolgen,met een
heftigheid en snms np een onrechtvaardige wtze,4ie
ongehnor; mogen genoem d worden. Gansch hun oude
haat keerde terug, te midden van Gelaatstetrillingen

van hun vrees, en h: scheen nog te ztn toegenomen
bj de herdenking van hun gedienstigheden.
Inmiddels naderde het tjdstip der algemeene verkiezingen, en m et den dag wer; het uitzicht op de

tnekomst somberder; alle berichten, die uit Parts
kw am en,Ge4en 0ns denken dat Geze grnote sta; op
het punt stend ieder cogenblik in handen van de

gewapende socialisten te vallen.Men twtfeldeeraan,
dat z: de kiezers zouden laten begaan,oftenminste,
4at zt zich zouden onderwerpen aan de nationale
Vergadering. Reeds werd Qveral aan de ofâcieren van

de nationale garde de eed afgenomen,datz:tegen de
Vergadering zouden optrekken,a1s er tusschen haar
en het volk een bctsing zou ontstaan. De provincie
werd hQe langer zno nngeruster,maar hernam daarentegen haarkracht,nu ze het gevaar onderGe oogen zag.

Ik wilde in mjn ongelukkig, dierbaar kasteel
Tocqueville de laatste dagen dnorbrengen, die den

verkiezing%trtd voorafgingen. Ik keerde er vnor
't eerst seiert 4e revnlutie terug;m isschien znu ik

'twe1vonraltkd moeten verlaten!Toen ik hetbinnen
kwam, w erd ik Gonr zulk een grnnte en znnderlinge

droefheid aangegrepen, ;at zt in m:n herinnering
Bporen heeft nagelaten, die ik nk nog, onder al de

indrukken van de gebetlrtenissen dier dagen,duidelijk
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terugvind.Ik verscheen enverwacht.Dieleêgevertrek-

ken,&zaarin ik, 0:l rzt teverwelkomen,slechtsmijn
ouden hond aantrof;die vensters zonder gordjnen ;
die te hoop gezette m eubelen, m et stofnverdekt;die
uitgedoofde haarden ;die stilstaandeklokken,dit alles

scheen mijaan te knndigen,dat het huisverlaten zou
worden,Ja,zi
jn ondergangtevoorspellen.Ditafgelegen
stuk e grond, a1s verschclen tusschen de hagen en
weien van hetlemmerrijkeNormandië,datmjz0:dikwi
jls door z:n eenzaamheid enstiltebeknordhad,leek
mj,b: den toenmaligen staat mgner gedachten,een
troostelooze doodschheid ;m aar door de tegenw oordige
droefgeestigheid heen bespeurde ik,a1s van een graf

uit,de znetste en lachendste beelden uit mjn leven.
Ik vind het verwonderlVk, dat b: den mensch de
R rbeelding veel m eer gekleurd en levendiger is,dan

de werkelgkheid.lk had hetknningschap zienvallen;
ik ha; sédert de bloedigste tooneelen aanschouw d ;
en toch m net ik verklaren, dat geen enkel dezer

gronte tafreelen bj mt een z0: pi
jnlijke en diepe
ontroering vernerzaakt had,a1s welke ik ondervon;

ep den dag toen ik het aloude woonhuis mjner
vaderen weêrzag en mij de vreedzame dagen en
gelukkige uren herinnerde, welke ik er had doorgebracht, znnder ze tnen naar Nzaarde te schatten.
Ik kan gerust zeggen, dat ik déérennp dien daghet
best al de bitterheid van deomw entelingen begrepen

heb.De bevelking was mt altgd welgezind geweest,
maar ditmaal vond ik,dat ze hartelijk wks,en nonit
had men mt zöözeer eerbied betoond a1s sinds de
plompe geltkheid op alle muren was aangekendigd.
W g moesten allen gezamenlgk onzestem uitbrengen
in het gehucht Saint-pierre,een mg1 van ons dorp
af gelegen. op den nchtend der verkiezing ver-

eenigden zich alde kiezers(d,w.z.degeheelemanne-
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ltke bevolking boven de twintig jaar)véör dekerk,
A1 ;ie m annen plaatsten zich twee aan twee, naar
alpkabetische volgûrde, in een rt ; ik wilde m eê

optrekken volgens de plaats, dien m:n naam mj
aanwees, want ik wist, dat in democratische landen

en tjden, men zich aan 't héöfd van 't volk moet
làten stellen en zich nietzèlf naar voren mag dringen.
Achter aan den langen stnet kw am en, cp gezadelde
paarden nf in karren, gebrekkigen en zieken,diem eê
w ilden gaan ; thuis bleven alleen de kinderen en de

vrouwen; allen bt elkakr telden we hnnderd en
zeventig man. Tnen w e den heuveltnp bereikthadden,
die Tncqueville beheerscht, wer; er een ongenblik

kalt gehouden; ik wist dat men verlangde m: te
hnoren spreken. Ik klom derhalve tegen den w a1van

een gracht 0p,men vnrmde een kring nm m: en ik
zei enkele woorden, zooals de gelegenheid mt die
ingaf. Ik bracht die goeie 1ui te binnen, w elk een

ernstige en gewichtige daad zijstnndenteverrichten;
ik gaf hun den raa; zich niet te laten aanklampen
noch van hun vonrnemen afbrengen dnor lieden, die

hen b: onze aankomst in het vlek,mochten willen
om den tuin leiden ; m aar, zonder van elkakr 1Qs te

laten, dnnr te gaan,ieder np zjn eigen plaats,tntdat
ze allen zouden gestem d hebben. nDat niem and van
u,.4 zei ik c.a., nin het een of ander huis binnenga
nm er w at te gebruiken of ztn kleêren te drngen

(het regenGe n1.dien dag),alvnrens zijnburgerplicht
te hebben vervuld.tt Zij riepen,dat z: alznn zcuden
dnen,en zi
j deden alzcn.Alle stemmen werden tegelijkertt; uitgebracht, en ik heb reden om aan te
nemen,datztbtnaalledenzelfdencandidaataanwezen.
Dadeltk nadat ik zelf gestemd had, zei ik hun
vaarwel,stapte in een rgtuig en vertrck naarParijs.

V.
EERBT: BIJZENKQMBT VAN DE CQNBTITUXZRENDE
VZRGADZRING. -- BXBCEOUW IFG VAF D1T LICEAAM.

Ik hiel; m: onderweg te Valognes slechtszonlang
op als noodig was om eenige van m:n vrienden
vaarwel te zeggen. V erschillende van hen verlieten
@@
m M m et de tranen in de oQgen, w ant het w as e6n
ep 't platteland algem een verbreid geloef, dat de

afgevaardigden te Pargs aan groote gevaren zouden
blootgestel; z:n;vele van diebravemenschen zeiden
me: MA1s ze de Nationale V ergadering aanvaHen,

komen w: u verdeGigen.. Ik verwjtmj thans,dat
die wnorden m: slechts a1shnlleklanken tneschenen,
want zj ztn inderdaad allen gekomen,zj en n:g
vele anderen - gelkk men ver4er zien zal.
Eerst te Pargskwam ik teweten,datik henderd-entien-duizend-zevenhonderd en vierstemmen op mt :a;
vereenig; van Ge hcnderd-en-twintig-duizen; kiezers

engeveer. Het meerendeel mgner mede-gekûzenen
behoerde t0t de oude dynastieke eppositie;glechts
een tw eetal had, véér de revolutie, republikeinsch:

meeningen verkondigd:z: waren,wat men naar 46
gangbare uitirukking van toen Mrepublikeinen van ;en
verigen daglnoem de.E etisbekend,dathetinhetgr:ot-

ste deelv@n Frankrjk nies lnders geschapen ssond,
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Er zjn slechter nmwentelingsmannen geweest dan
die van 1848,m aar ik gelnof niet datercnitdw azer

geweest zjn.Immers z: wisten het algemeen stemrecht noch te hunnen nutte aan te w enden,noch er

zich van te ontslaan. Indien zt de verkiezingen
hadden gehnuden den dag na den 24sten Pebruari,
tnen de koogere standen van hun stqk gebrachtw aren
dnnr den nntvangen slag, en het vclk eerder ver-

baas; ;an Qntevreien was,znuden zt zaisschien een
vergadering naar hun hal verkregen hebben;ksz:
overmeedig naar de dictatuurgegrepen hadden,zouden

zt die allicht eenigen t:d in hun bezit hebben gehQuien. AKaar z: beriepen zich np de natie, en
tegeltkertt; deden zt alles wat juist het meest
geëigen; was haar van zich te stnnten;zj trachtten
haar bang te maken en legden hun tnekomst in haar
handen; zg ontstelien haar donr hun vermetele
plannen en hun heftige taal, en nöédigden kaar a1s

'tware t0t verzet Goor hun slappe daden ;z: gedrnegen zich a1s haarleiders,terwjlz: zichterzelfder
t4d afhankel:k van haar maakten.Inplaatsvanhun
rjen te verbrééden na de overwinning,hieldenzjze
uit wangunst geslnten, en had het er, in één wonrd,

den schMn van,alsof ze zich tnt taak hadden gesteld
dit onoplosbaar vraagstuk op te lossen,namel:k :
steunende np de m eerderheid het bew ind te vneren,
m aar dit tégen haar inzichten te doen.
De voorbeelden van het verleden navolgenie,zonder

ze te begrkpen,beeldden z: zich dwaseltk in,èn dat
ze knnden volstaan m et den gronten hoop t0tpolitiek
leven te roepen 0z: dezen aan zich te verbinden,èn
;at het voldoende was, wilden ze de republiek ingang
doen vinden, rechten uit te Geelen zondervonrdeelen

te versckafen;zt vergaten da1hunvnnrgangers,toen
ze aan alle boeren he% stem recht gaven, tevens de
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tienden introkken, de heerendiensten ophieven, de

héérlgke rechten vernietigden en onder de vroegere
ljfeigenen de bezittingen van den voormaligen adel
verdeelden,terwtl z: - de mannen van '48- niets
dergelijks kenden ioen..D0nr hetalgemeenstemrecht
uit te vaardigen, dachten zt het vnlk t0t hun revnlutinnnairen bondgencnt te maken : zij gaven het
echter slechts w apenen tégen h#n in handen.Niettemin ben ik er ver van af te gelooven, dat het

enmngeljk z0u geweest zijn,zelfs onderdebewnners
van 't platteland,revolutinnnaireneigingen op tew ek-

ken.In rrankrgk bezitten alle landbouwerseen deel
van den grond, en de m eesten hebben daarnp hypotheek genom en ; m en had dus niet de landeigenaars
m oeten aantasten, m aar hun geldschieters; niet de
afschaffng m oeten beloven van het eigendom srecht,
maar de vernietiging der schulden.D e volksm enners

van 1848 waren op dit middel niet bedacht;zj betoonden zich veel enhandiger dan hun vcorgangers,

zonder daarozz rechtschapener te zijn,wantz: waren
even heftig en even nnbillijk in hun begéérten,a1s
de anderen het in hun daden w aren gew eest; maar

om daden van groote onbillijkheid ten uitvoer te
brengen,kan een regeering niet velstaan m et dit te
w m en of te kknnen:de zeden, de denkbeelden en

de neigingen van den ttd zaoeten erzich :0k t0e
leenen.

NaaM ateevenwelGepartt,dieop'tkussenzat,haar
caniidaten verworpen zag, werd zj meer en meer
neêrslachtig en vertoornd. Nu eens beklaagde z:
zich weekhalig,dan weêr np ruwe w:soverdekiezers,die zijbehandelde a1sonwetenden,ondankbaren,
onzinnigen,vtanden van hun eigen wèlzgn;z: wasverbolgen op de natie-zelve en, t0thet uiterste gebracht

door haar koelheid,scheen zj miJalttd np hetpunt
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t:t haar de wnerden te richten,die Arnolfe,bt M olière aan Agnes toevnegt:1)
'Pourquoi ne m 'aimer pas,m adam e l'im pudente?tç

IW aarem zQnonbeschaam;mt niettewillen minnen?1
W at niet belacheltk was,maar werkeltk treurig
en verschrikkeltk,was het aanzicht van Parts,toen
ik er terugkw am .Ik trof er hnnderG-duizend fewlpende arbeiders aan,allen gned genrganiseerG,zonder
werk, van honger nm knm end, m aar vetgem est met

Mdele thenrieën en hersenschimmige verwachtingen.
Ik m erkte op, ;at de sam enleving er in tw ee helften
w as gescheiden : de eene bestnnd uit hen, die niets

bezaten en vereenigd waren donrgemeenschappelkke
hebzucht, de andere ui1 bezitters van tenm insteiets,

en door gemeenschappelkken angst verbnnden.Tqsschen Gie tw ee groote afdeelingen bestonden geen

banden meer,geen wederzkdsche sympathieën,alleen
Ge overtuiging van een nnvermkdelkkeen nabtzjnde
w orsteling.Reeds w aren Geburgersen hetvelk,w ant
4ie vroegere strijdnamen waren weêropgennm en,m et
elkanier handgem een gew nrden, met verschillenden

uitslag, te Rouaan, te Limoges, te Parts;er ging
verder geen dag vnorb: zonder dat de bezittende
klasse aangetast ôfbedreigd werd,'tztinhaarkapitaal,'tz: in haar inkomsten;nu eenswildem6n4at
zj werk gaf zonder er afzetvoortehebben,danweêr
dat zjhaarhuurders4enhuurprMskw%tBckold,zonder
zelve andere inknm sten te hebben om van te leven.

')In B:n blkepelpl'Acole de: Pemmesf - sdeBehoolder
getrouwde Vrouwen'- V,4.Arnolfe iseen oqwe m am Agne:

een jong meisje,z%n pupil,me1wie hg een huweW'k wil% ngu n.(N oot vsn den vertller).
De Toequeville.
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Z: plnnide zich, zonveel zj vermncht,naaraldie
willekeurige eischen,en trachtte tenminste partijte
trekken van haar nnvermogen,door dit niet onder

stoelen en banken te steken.Ik herinner m: o.a.in
de dagbladen va toen deze m ededeeling te hebben
gelezen,;ie mij nQg altj; trefta1seen vûnrbeeldvan

kdelheid, vreesachtighei; en domheid,heelgezem g
onderling verm engd :nM eneer de redacteur - ston;
er in te lezen - ik verzoek u, door middel van uw

veel-gelezen courant,mgne huurderstemogen beken;
m aken, dat ik, te hunnen bate de beginselen van

broederschap in prakttk willende brengen,welkede
ware volksmannen ten richtsnoer moeten ztn aan
diegenen mkner huurders, 4ie het verlangen,bs den
eerstvolgenden termïn eindquitantie za1 geven.vt
lntusschen 4zas deze zoozeerverdrukteen bedreigde
nbeurgoisiel aan de wanheep Qvergeleverd, en deze
wanheop zette zich ongem erkt in m ned om . Ik had
altj; gelonfd,datmennietm nestverwachten de revo-

lutionnaire Pebruari-beweging geleidelgk tot rust te
brengen ;dat z: slechts plotseling,dooreen beslisten
strkd, binnen de muren van Paq s, zou tot staan
kem en. Ik ha; dit al verkendigd den dag né 24

Pebruari; wat ik toen aanschnuwde oveluigde m:
niet alleen ;at deze strt;werkeljkniettevermjden
z:u zïn, maar dat het oogenblik niet ver meer af
wasjen dat het te Nzenschen W &Bj datdeeerstebeste
gelegenhei; ervoer w erd aangegrepen.
D e natienale Vergadering kwam eindeltk den 4den

M ei bteen; tet op het laatste Qegenblik had men
er aan getwVfeld, dat hetgebeurpnzou.W e1meen ik
te m ngen aannem en, Gat de vurigste volksm enners
inderdaa; verscheiien m alen in de verzeeking w aren
gekom en het zènder :> r te stellen:maar ten slotte

waagden z: het tec: niet; zj zwichtten voer het
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gew icht van hun eigen leerstuk ;er souvereiniteit
van het volk.

Ik meest Qngetwtfeld mij duideltk hettafreelvoor
oogen kunnen brengen, dat de V ergadering deeerste
dagen aanbood;maar ik bem erk integendeel,4at er

mj niet dan een vage herinnering van isbjgebleven.
E et is n iet w aar, da% gebeurtenissen zich levendig

in den geest prenten, alleen slechts omdat zt van
gewicht z:n en van grnnte beteekenis; het zïn
veleer zekere geringe bizonderheden, die blkven
hangen, diep dcnrdringen en zich duurzaam vast-

hechten. ZnQ wéét ik alleen bepééld, dat er v:ftien
maal gereepen w erd: nLeve de republiek !q nadat Ge

zitting eenmaal geopend was;en dat ;it om strjd
dnnr allen gernepen w erd.D e geschiedenis van wet-

gevende lichamen is vû1 van dergeljke veorvallen;
herhaalGeltk nverdrjft de eene partj de uitingharer
gevoelens om haar tegenstander onaangenaam teztn,
en veinst deze gevoelens,welke zt nietknestert,om
niet in de va1 te lnopen. A llen streefden derhalve

evenzeer, 'tziJ om de waarhei; te overbieden,'tz:
nm haar geweld aan te doen. overigens geloofik,dat
in ;ït geval dekreetvan weprskanten ernstig gemeend

was; ht gaf alleen weêrklank aan verschillende,en
zelfs tegenstrjdige gevoelens.Iedereen wenschtetoen
de republiek in stand te houden,maar deeenepal:
wilde zich van haar ten aanval bedienen,de andere
tnt zelfverdediging. De cnuranten van die dagen

spraken van de geestdrift, die de vergadering,ja,
de m assa ;er bevnlking bezielde;er wer; ontegen-

zeggeli
jk veelleven gemaakt,maarvan enthnusiasme
geen sponr. Niemand, of hj werd zQ0 geheel ingenemen ionr degebeurtenissen,dieQnmiddelljk volgen
konden,dat h: zich hiervanzQuhebbenlaten afeiden
door eenige spontanq gevoelsuiting.
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Een besluit van hetvnnrlnûpigBewindha4 bepaal4,
dat de afgevaardigden hetzelfde cestuum zouden
dragen a1s de leien van de llconventietf, en m et
nam e het witte vest m et breede opslagen,w aarm ede

Robespierre altgd op de planken verscheen.Eerst
dacht ik, dat dit fraaie denkbeeld uit het brein
gesprosen w as van LeA u-Rollin ofvan Lnuis Blanc,
maar later vernam ik dat m en het dankte aan Ge

bloemrjke en letterkundige fantazie van Armand
M arrast. Eet is bekend, dat niemand het decreet
geheorzaam de, zelfs niet de vader ervan; alleen
Caussid ère vermom de zich op de aangeduide wgs.
Dit maakte dat ik opmerkzaam op hem w erd,want
tot dusver kenie ik hem evenm in a1s 46 meesten,

die zich naar het vonrbeel;van 1793,de pBergpartïq
noezzien. Ik zag een zeer groot en zeergroflichaaz:,
Nzaarep een dhehoekig hoofd, geheel tusschen de
beide scheu4ers ingee engen, met slqw e, gem eene
Qigen, m aar overigens toch met een goedaard ge

uitdrukking op 'tgelaat.In één woord,h: was he61
leelïk,maar h: bleek genoeg verstan; tehebben om
van zïn leeli
jkhei; en zi
jn nnwetendheid pal: te
trekken.
Den velgenden ;agen den du rop vnlgenden de61d6n

Ge leden van h:t veorlnopig Bewin; :ns geleidelgk
meê,wa1 z: sinds 24 Pebn ari hadden gedaan.Ieder
sprak veel geeds van zic: en zelfs eek we1w atvan

z4n collega's, nfschoon men mQeiljk mannen zQu
kunnen aantreFen die elkaârinniger haatten,danz:
deden. Afgescheiden van den pelitieken njd en
afgunst,4ie hen verdeelden,scheenhetm:tee,4atz:
bevenGien en4erling in 4en prikkelbaren toestan; verkeerden,w elken reiziger: doorm aken,diegedwongen

z:n geweest gedurende een langen en stormachtigen
overtocht Qp hetzelfde schip bgeen te zïn, xonder
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4at zt elkander verstonden en b: elkaar pasten.Ik
zag bt Geze eerste zitting btna alde parlementaire
m annen terug, m et wie ik vrneger.vergader; had.
M 6t uitzondering van den heer Thiers,die niet herkozen w as,van den hertog van Brcglie,d ezichniet

candidaat had gesteld, a1s ik mt we1herinner,en
van de heeren Guizût en Duchâtel, die op de vlucht
w aren gegaan, w aren alle beroem de redenaars en
de Dzeeste bekende w oordvoerders van de nude
pnlitieke wereld tegenwoordig; maar zt gaven den
indruk van zich in een vreem d huis te bevinden,

z: veelden zich eenzaam en verlaten,a1s hield men
hen voer verdachten,z: joegen vrees aan en waren
zelven bevreesd, twee tegenstellingen, Gie in de

politiek dikwtls.
vonrkomen.op datoogenblik bezaten
zt niets meer van den invloed,die het talent en de
ervaring hun weldra hergaven. Alle overige leden
der Vergadering waren evenzeer nieuwelingen a1B

wanneer ze zo0juistuithet'yancien régimex
tnaardéze
K am er w aren overgestapt; want, a1s gevolg van de

centralisatie,was het openbare leven altjdzoo alleen
besloten geweest binnen de grenzen derKamers,dat,
wie noch pairs, noch afgevaardigden waren gew eest,

ternauwernoo; wisten,wat eigenl:k eenvergadering
was, noch hoe m en er zich behoorde te geiragen of

er moest spreken. Z: waren geheel onbekend met
de aneiaagsche gebruiken en de zaeest gewone

manieren;zj lett'en nietnp,a1seenbeslissendoogenblik aanbrai, en luisterden zeer aandachtig naar
debatten znnder eenig gewicht. Zno verdrongen z:
zich ;en tweeien dag rondom de tribune en Geden

een Giep stilzwMgen nntstaan Qm alius delezing van
'tproceB-verbaal der vnrige zitting des te beter te
kunnen aanhonren, in de verbeelding dat deze onbeteekenenGe fraaiighei; een zeerbelangrtkedaadwas.
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Ik ben er zeker van, dat negenhenderd Engelscheof

Amerikaansche boeren,zQn zaaar bkeengebracht,veel
beter den aanblik van een groot politiek lichaazz
zouden hebben gegeven.
Op de bovenste banken hadien, geheel in nabentsing van de nationale Conventie, de m annen plaats
genom en,die de m eest radicale en :6 revolutionnairste

4enkbeelGen waren toegedaan ;z: waren ervrj slecht
gehuisvest, maar zt verwierven er het recht door
zich zelven de Bergpalt te noemen;en,daar de
m enschen er behagen in scheppen zich aangename

veorspiegelingen te maken,vleiden ztj zich,al zeer
vermetel, iets w eg te hebben van de beruchte m is-

dadigers,wier naam zt zich toëeigenden.
Deze Bergpart: splitste zich spoeiig in twee zeer
uiteenloopende groepen : de revolutionnairen van de
oude schnol en de socialisten ; overigens waren de
beide schakeeringen niet scherp uiteengehouden. M en
ging van de eene ongem erkt in ie andere over: de

leden van de eigenltk-gezegdeBergpart: haddenbkna
allem aalin hun brein eenigesncialistische denkbeelden,
en de Bocialisten nam en zeergaarnederevnlutionnaire
gedragingen der eerste over. Toch Nzas er tusschen
beide genneg verschil, om '
thun onmogeltk temaken

a1%td eensgezind te blkven. En dit heeft :ns gered.
De socialisten w aren het gevaarltkst, want z:
beantw cordden het zuiverst aan hetwerkeljk karakter van de Pebruari-om wenteling en aan deverwach-

tingen, welke zj ha; deen geboren worden;maar
z: betnenden zich méér mannen van de theorie
dan van de daad; want, om de maatschapp: np
hun gemak onderst boven te gooien,kadden z: de
practische w erkkracht en de kennis van pproermaken
m oeten bezitten, welke we1 he1 deel w as van hun
ccnfraters.
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V an de plaats af, die ik had ingenomen, k:n ik

gemakltk hnnren wat er np de banken van deBergpartj Nzer; gezegd,en vncral zien wat er gebeurde.
Dit schonk mt de gelegenheid de mannen,diedezen
htek van de Kam er voor zich hadden uitgekozen,

vril nauwkeurig te bestudeeren. Dit npenbaarde m:
a1s 't ware een nieuw e wereld. M en troûst er zich
gemeenlkk over vreemde landen niet te kennen,door
te denken dat m en althans ztn eigen land kent;

maar daar heeft men nngelkk in,want zelfs in dit
eigen land ztn streken,die men nnoit beznchtheeft
en knm en m enschen voûr, die m en vroeger niet nntmoette. Ik heb het in di1 geval ondervonden. H et

was mt of ik deze nBergbewnnersqvoor't éérstzag,
zcozeer verrasten mt hun manier van spreken 6n
doen. Zj uitten zich in een taal,die eigenljk nnch
gesproken w erd door de onnntw ikkelden, nech o0k
die was der beschaafden, zaaar het zaidden hield van
beide, want z: kenmerkte zich overvloeGig door
grove w oorden en gezochte uitdrukkingen. Onop-

houdel:k kreeg men van de banken der Bergpart:
een vloed van beleedigende of vrooljke interrupties
te hnoren ; tevens ontstonden er een menigte woordspelingen en gevleugelde w oorden, en nm beurten
nam m en een zeer luchtigen tnnn aan of een
zeer hnoghartige m anier van spreken. Het bleek

duidel:k, dat die lieden evenmin in de kroeg thuisheorden a1s in het salon;ik hnud voor het naast,

dat zj zich,uiterltk,in hetkoffehuishaddengepcltst
en hun géést gevoed hadGen alleen door krantenlectuur. Het w as in alle geval de eerste m aal sedert
het uitbreken van Ge revnlutie, dat dit slag van
m enschen in een van onze openbarelicham en voûr ;en
dag kwam ; totdusver was het er slechts vertegenw oordigd geworden doo1- enkele, nnopgem erkte in-
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dividuën, die zaéér hun best deden zich achteraf te

hnuden dan in den ktker te loopen.
De constitueerende V ergaieringlietneg tweeanGere

eigenaardigheden zien,die m: evennieuw tneschenen
alsdeze,nfschoonzt erveelvanverschilden.Z:bevatte
eneindig meer greete grnndbezitters en zelfsadellgke
persnnen dan in eenige Kam er zitting hadden gehad,

die geknzen was in tgden, toen de nondzakelgke
vee- aarde :zz kiezer te ztn en gekozene beston;
in ket geld.En men tref er een godsdenstigepartg
aan,veel talrkker en veelmacktiger dan zelfsonder
de Restauratie; ik telde er drie bisschnppen,verBcheiden vicarissen-generaal en een Dnm inikaner,
terwgl Lodewïk XVHI en K arel X er nooit in

geslaag; waren meer dan één geestelgk heertedoen
verkiezen.
D e afschaffng van iederen.census, waardoor een

deel ;er kiezers afhankeWk was geworden van de
rgken, het besef van de gevaren,welke het grondbezit liep en w elke het velk el ee brachten voorhun
vel egenw oordigers hen te kiezen, die er het m eeste

belang b: hadden het te verdedigen,- zgn devoornaam ste nerzaken, waar4nor de aanw ezigheid van
dit groot aantal grondbezitters verklaard wordt. D e

verkiezing der geesteltken spront uit dergel:ke
redenen venrt,zaaar::k n0guiteen gansch andere,die
nog veel zzeer verdlent te Nzorden opgezzerkt. llet

4zas een bgna algezzeene en zeer onve- achteterugkeer van een groet deel der natie tot gndsdienstige
ovel uigingen.
De Qm wenteling van 1792 had dehnpgerestanden,
die er het meest door getroFen w erden, van de

ongodsGienstighei; genezen; z: had hun duidelïk
aangetoond, zQQ niet ;at het geleof op wéérheid

kerust?;an toch in allegevalda$hvtm&atschappeljk
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nùt heeft. Deze 1es w as vergeefs gew eest voor de
middelklasse, w elke hun politieke erfgenaam en

jabersche mededingster was gebleven;Gelaatstewas
zelfs èngelnnviger gew nrGen naarmate Ge anderen
meer tot gndsvrucht schenen terug te keeren. De
revolutie van 1848 was in he1 klein voor de
bourgeoisie w at dievan '92 vnor den adelwasgew eest:
dezelfde tegenspoeden, dezelfde verschrikkingen,de-

zelfde loop van zaken, het was dezelfde schilderk,
alleen maar verkleind nageschilderd en in minder

levendige, nngetwtfeld dus 0ok minder duurzame
M euren.De geestelijkheid had deze verandering vergemakkeltkt dnnr zichzelve 1:s te maken van alle
vroegere politieke partten en door terug te keeren
tnt den ouden,w aarachtigen geest van elkekathnlieke

geestelkkheid,n1.alleen toetebehooren aan deKerk ;
z: belee; dus gaarne republikeinsche denkbeelden,
aan de oude belangen den waarborg harer traditiën,

van haar gewoonten en haar kerkelkke inrichting
gevende.Z: werd doorieiereen ontzien.Depriesters,
die ter Vergadering kwamen,hebben er alt:dgroote
achting ondervnnden, en zï verdienden die door
hun gezon; verstand, hun gematigdheid en hun
ingetogenheid. Som migen onder hen trachtten op de

tribune te verschtnen,maar z: hebben nooitdetaal
der politiek kunnen leeren;zt waren die reedsà1te
lang vergeten ; al hun redevneringen w erden ongem erkt kanselvoordrachten.
overigens had het algem een stemrecht het land
heelem aal in beroering gebracht, zonder één m an op
den voorgrond te stellen, die er recht op had daar

te verschtnen.Ik ben alt%d overtuigd geweest,Gat,
welke gedragsltn gevnlgd werd bt een algemeene
verkiezing,het meerendeelder buitengew one mannen,

welke eqn natie bezit,tenBlottealtj;gekozenwordt.
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He% kiesstelsel, dat wprdt aangenom en, oefentalleen
een grooten invloed op de gewone soortvan m annen,
die in een Vergadering zitten en die de kern van
ieder politiek lichaam uitm aken. Deze nemen een
zeer verschillende plaats in, al naarmate hun verkiezing Qnder dit of een anGer stelsel gesckiedde.

Niets heeft m: in deze epvatting méérbevestigd dan
de aanblik van de constitueerende Vergadering.

Btna alle leden, die er de eerste r:1speelien,waren
mj reedsbekend,maardemeerderhei;vanGeanderen

geleek in niets Qp w at ik totdusverhadaanschouwd.

Zt waren door een nieuwen geestbezield en bewezen
van een nieuwen aar;tez:n en nieuweeigenschappen
te bezitten.

Ik beweer, dat déze Vergaiering, alles bkeen
genemen, naar m:n meening,méér beteekende dan
eenige andere, welke ik gekend had. Erwerden meer
ernstige, belangelooze,rechtschapen en vooralm oedige
m annen in aangetroFen, dan in de Kam er van Afge-

vaardigden,te midden waarvan ik een deelvan m%n
leven haG doorgebracht.
DecûnstitueerendeV ergaderingw asverkozenQm den
burgereorleg het heofd te bieden:dit maakte haar

vnnrnan,
m ste verdienste uit.Zoolang z: strtdvaardig
k0n optreden,was z: inderdaa; van beteekenis;z:
werd pas erbarmelgk na haareverwinning entten zt
kaar eigen m achtelnosheid voelde doordeuitw erking
van haar zegepraal en onder 'tgew icht ervan.

lk kens mjn plaats links in de zaal,ep een bank
vanwaar men de Bprekers gemakkeltk k:n hééren en
zich naar de tribune begeven a1s m en zelfhetw nnr;

wilde voeren.Vele m:ner oudevrienden voegdenzich
b: m: ;Latuinais,Dufaure,Corcelles,Beaumont en
verscheiden anderen namen een zetelin dichtb: den
mgnen.
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Ik wi1 hier een w nnrd zeggen ever de zaal zelve,
al kent de heele w ereld haar.M aar ket is nnodza-

keltk vnnr 'tjuist begrip van 'tgeen volgt,en nmdat
ik niet geloof, dat het bestaan van dit mnnum ent

van hout en pleister, ofschonn waarschjnltk van
langer duur dan de republiek,welker wieg zt isgeweest,het geruimen ttd za1 uithouden. W anneer z:
za1 z%n afgebroken,zullen verschillende gebeurtenissen, die er werden afgespeeld,mneiltk meer te befrMpen ZMn.
Deze zaal dan vorm de een vierkant van w nnder-

baarljke afmeting;aan heteeneeindewashetbureau
van den vnorzitter en het spreekgestoelte geplaatst;

negen rten banken verhievenzichtrapsgewgzelangs

de drie andere wanden. ln het m idden bevnnd zich
een uitgestrekte ruimte, a1s de arena van een am phitheater,m et dit verschil, dat deze arena vierkant en
niet rond was; de m eeste toehoorders konden den

spreker dus slechts van terzMde zien ;Ge weinigen,
die z:n gelaat knnden aanschnuwen,waren ver weg
van hem gezeten ; een inrichting 4iebizondergunstig
was voor het bevorderen van nnachtzaamkeid en
wanorde; want de eersten, die den redenaar slecht
konden zien, dnch elkknder voortdurend in 't o0g
hadden,bedreigden elkakrvoortdurend en vielen elkakr

veel meer in de rede,dan dat zt luisterden,en de
anderen spanden hun nnren m aar niet in,cm dat,al

zagen zt den redenaar beter,zt hem tcch nietgoed
knnden höören.
Groote vensters, bnven in de zaal aangebracht,

kwamen onmiddelltk naarbuitenuiten lietenfrisscke
lucht en licht in ; een paar vlaggen alleen versierden

de muren; de t:d had gelukkig nntbroken om er al
die smakelonze kal onnen of linnen emblem a's aan
tne te voegen, waarmeê de Pranscken z:o graag hun

156

openbare gebouw en npsieren, niettegenstaande ze

zonier waarde zjn voor hen, die hun beteekenis
begrgpen,en onbegrgpeltk veer hetvolk.Hetgeheel
gaf een aanblik van onbegrensdheid,ha4eenuiterlgk
van kilheid en deftigheid, dat haast tQt droefgeestigheid stem de.M en ha; de zetelsin ordegebrachtvoor
negen-henderd leden, een aantal dat grooter was

dan van eenige vergadering, welke in Frankrkk
Bedert zestig Jaren bteengekomen was.
Ik veelde dadeljk datdeatmnsfeervan dèzeKamer
mt paste.lk endervonder,niettegenstaandedenernst
der gebeul enissen, een seol van welbehagen, 4at

nieuw vnnr mt was. Immers, voor de eerste maal
sedeö ik in hetQpenbarelevenw asQpgetreden,voelde

ik m: eensgezind met een meerderheid,welkerrichting overeenkwam met m:n keus,m:n inzichtenm:n
gew eten, een nieuw e en zeer aangenam e streeliag.
Ik begreep, dat deze m eerderhei; de socialisten en

de Bergpart: het onderspit z0u doen delven,doch
de Republiek ernstig wenschte te handhaven en te

organiseeren. Ik dacht a1s z: over deze beide principiëele kw esties; ik had geen geloof m eer in het
kQningschap, geen genegenheid nech eenigen afkeer
veer w elken koning ook ;geen aanleidlng :zz vonr

iets Qfiezzan; in de bres te springen,tenztvoorde
vrtheid en de menscheltke waardigheid.De wetten,
die de maatschapp: t:t dusver hadden bescherm d
tegen de nieuwigheidskramers, in stand te houden
m et behulp van den krachtigen stoot, dien het
republikeinsch principe aan het gouvernem ent zQu

kunnen geven; den Guideltk uitgesproken wi1vanhet
rransche volk te doen zegepralen Qver deeischen en

begeertèn der Pargsche werklieden ;op déze w:s de
dem agogie dnor de democratie te overwinnen,- dkt

wasm4n eenig streven.NQois leek:qn Gpelmjteger
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ltkeök; even ho:g als bereikbaar.Ik Nzeet niet Qf
de eenigszins gevaarlgke w eg, die was af te leggen,
alverens het te bereiken,het m: niet nng aantrekkeWker maakte,want ik ben van naturegeneigd tot
waagstukken, en Ge prikkel van hetgevaarheeftm:
altgd toegeschenen de beste specer: te zgn,welke
men aan Ge meeste daden van zgn leven kan toeVoegen.

V1.
M IJN VERHOUDING T0T LAM ARTINZ. ZIJN AARZZLY GZN.

H et w as 'tm oment, waarop Lam an ine hettoppunt

van zijn roem bereikt ha;:h: was in de ongen van
ieder, aan w ie de revolutie schade had berokkend Qf

angst aangelaagd,d.w.z.van degrontemeerderhei;
der natie,de redder in den nood.Hï was te Pal s
en in e1f depal em enten in denationale Vergadering
geknzen ; ik gelnof niet dat ieman; Qnit zulk een

hartstochtelkke geestdrift heeft ingeboezemà, a1s
welke hj teen deed ontstaan; zzen z,eet de de:r

vrees dusdanig aangevuurde Defde hebben zien Nzerken,om tew eten m etw elk een uitbundigeverafgnding
4e m enschen kunnen liefhebben.De opw ellingen van
velksgunst, waaraan hi
J toen blentstond, kunnen
met niets vergeleken worden,tenzj misschien met

de buitensperige nnbillilkheid, waarmeê h: weldra
behandeld werd. Alle afgevaardigden,die te Pargs
aankw am en met de begeerte de uitspattingen van

de revelutie te onderdrukken en den strgd tegen de
demagogen aan te binden, zagen in hem van teveren
a1s 'tware hun eenig heofd, en w achtten ermaarop

dat h: zich znnder aarzelen aan de spits z:ustellen
Qm de socialisten en de volksmannen aan te vallen

159

en te verslaan. M aar zt zagen spnedig in, dat
Lam artine niet npgewassen w as tegen de rol, w elke

hj te spelen had,en die h: toch zQQ gemakltk had
kunnen vervullen. Erkend dient echter, dat ztn
positie wè1 ingewikkeld en zeer moeiljk was.M en
vergat in 4ie dagen,- maarht-zelfk:n ditnatuurljk
niet, dat h: meer dan iemand anders ha4 bkgedragen t:t het deen gelukken van de Febrqari-

revnlutie.De schrik wischtetoentertijd deherinnering
ervan uit den geest des volks, m aar de openbare
veilighei; m oèst haar er w eldra in terug roepen.Het

was gemaklkk te vonrzien,dat van 't oogenblik af,
dat de strnom , die de zaken tot het punt gedreven

had,waarop z: zich bevonden,z:u ztn tegengehnuden,
er een tegenstrnom z:u ontstaan, welke de natie in

tegengestelde richting z0u drtven,spoediger en verder dan Lamartine kon en w ilde gaan. Het succes

der Bergpart: zou z:n onmiddellkken va1ten gevolge
hebben gehad, maar hun volslagen nederlaag zou hem
overbodig hebben doen w orden en mnest, vroeg of

laat,hem het bewind afhandig hebben gemaakt.H%
zag dus in,da% h: even grnot nadeel en gevaarliep
a1s h: overwon, a1s wanneer h: overwonnen werd.
Ik gelonf inderdaad, dat, a1s Lam artine zich van
den eersten dag af-aan beslist aan 't hoofd had

geplaatst van de nvergrnnte partj, welke aan Ge
revolutie haar heftig karakter wilde Qntnem en en

haar binnen Ge perken brengen,en a1s hj haar de
overwinning ha; bezorgG, h: zeker zijn zegepraal
niet z:1 hebben overleefd;hij zou dan niet bjttds
ztn legerhebben kunnentegenhouden,dathem weldra
in den steek zeu hebben gelaten en zich andere aanveerders gekozen.

Ik hnu; het vnor wu rschtnltk,dat het hem niet
mogeltk z:u geweest zkn,welke gedragsljn h: o:k
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gevolgd ware,om langen ttd hetgezagtebehouden;
ik verm oed, dat hem alleen de kans z0u zïn overgebleven de zzacht zzet eere te verliezen,nadat h:
het vaderland zou hebben gered. Lazzartine Nzas zeer

zeker niet de man om zich ep dezewtsnp teQferen.
Ik geloof niet, in de w ereld van egd stische eerzucht, te m idden waarvan ik geleefd heb, oeit een
m an te hebben ontm net, zQ0 volslagen zonder begrip

van het algemeen welz:n,a1s h:. Ik heb een massa
personen ontm net, die, uitsluitend veor eigen grnetheid het land in bernering brachten :dit is zelf: de
gew ene vQrm , w aarin zich de vere rvenhei; open-

baart,maar h: is de eenige,geleof ik,diemt altjd
gereed leek de wereld onderst-boven te gooien,louter

voor z:n genoegen.Nooit heb ik ook iemand gekend
met m inder ernst, en m eer volkom en m inachting venr

de waarheiG. A1s ik zeg dat h: haar minachtte,
vergis ik me; h: had niet genoeg eerbie; voorhaar
om zich maar op éénige wgze met haar in te laten.
Of h: sprak of schreef,'t k:n hem niet schelen of
dit naar wéérhei; was of dat h: loog;V bekemmerde zich Qm niets, dan om den uitslag,dien hij
voor hetoegenblik wilde verkrjgen.
lk had Lam artine niet weprgezien sinds den dag
van Gen 24sten Februari.H et eerstentm oetteik hem

opnieuw daags véér de bjeenkomst der Vergadering
in de nieuwe zaal,waar ik juist m%n plaatsgekezen
had;maar ik sprak hem niet.Hj was toen nmringd
van enkele zgner nieuwe vrienden. Zoedra M m:
bemerkte, M eld Mj zich ef h: aan 't andere eind
Ger za< iets te dnen had en verwjderde hg zich
plotseling uit mgn omgeving.Een weinig later liet
h: m: door champeaux tdie half z:n vrien; was

en half zjn ondergeschikte) zeggen,dat ik 't niet
moest kwaljk nemen,4at hj me Qntweek,;a1 z:n
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verhnuding tQt dem annenvan hetvroegereparlement

hem nnodzaakte z00 te handelen, dat mtn plaats
onder de tcekom stige leiders van de republiek
overigens WaS aangewezen, zzaar 4at ht zzoest afNzachten, dat de eerst:mnei
lMkheden van 'tQogenblik

waren te boven gekomen,wilden wiJonsrecktstreeks
verstaan. Champeaux deelde mt daarenboven nQg
meê, ;at ht in opdracht had mij m:n oordeel te
vragen over den stand der zaken. Ik gaf het bereidwillig,m aar zondervrucht.Eierdoor ontstonden zekere

zi
jdelingsche betrekkingen tusschen Lamartineen m%,
donr tusschenknmst van Champeaux. Deze zocht mi
j
dik4ztls 0p,0nz rlt,uit naam van z:n patroon,mededeeling te dnen van de gebeurtenissen die aanstaande
w aren, en enkele malen ging ik naar hèm toe; dan

ontmnette ik hem steeds op een dakkamertje,ergens
in een huis van de rue Saint-Eonnré; dat ha; hj
gehuurd om verdachte bezoeken te ontvangen ;h:
w oonde echter in het ministerie van Buitenlandsche
Zaken.

Gewoenlkk trof ik hem aan in een kring van
sollicitanten ;want in Prankrtk behoort de politieke
bedelar: bt elken regeeringsvorm ;z: vermeerdert
zelfs b: elke revolutie,welke gemaakt worit,omdat
iedere om wenteling een zeker aantal m enschen

ruïneert, en Qmdat bt ons een geruïneerd man altjd
op den Staat rekent,om er w eêr bovenop te knm en.
Er waren er van alle zzogeljke snorten,allen aangetrnkken dcor den w eêrglans van zaacht,w aardcor

de vriendschap van Lamartine Champeaux ttGeltk
bescheen. Ik herinner m: 0. a. een zekeren kek,
een man in ztn vak weinig bekend, naar 't m:
voorkwam,die metalle geweld in dienstbtLamartine
wcu komen, omiat deze, naar Mj gehnord had,
president van de Republiek w aB gew orden. pM aar
D e Tocqueville.

11
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h: is 't n0g niet,. riep Champeaux hem toe.- .
)A1s
dat w aar is,. hernam de anier, '
yen ik wi1 u w e1

gelooven, dan za1 h: 't toch we1 gauw worden en
moet hg al aan z:n keuken gedacht hebben.d
ç om
zich dezen eerzuchtigen keukenprins van den hals

te schuiven,beloofde Champeaux hem ztn naam onder
de Qogen van Lam al ine te zullen brengen,zoodra

M president van de Republiek was geworden. De
stakker; was daarever zeer voldaan,znnder twgfel
zich al gouden bergen belnvende van ztn vrj denkbeeldige toekem stige betrekking.

Ik verkeerGe in dien tj; vrj geregel; metGhampeaux, ofscheen hj zeer tdel wasjzeer praatziek en
heel vervelend. Ik deed het, om dat ik al sprekende
m et hem beter op de hongte kwam van de denkbeelden en voornem ens van Lamartine, dan wanneer

ik z:n patroon-zelf ha; gehnord. Lamartine's geest
w edrspiegelie zich in de dwaasheid van Cham peaux
a1s de z0n in een berookt glas;déérin ziet m en haar

we1 zonder stralen,maardaarentegen duidel:ke; dan
m et het blnote oog. lk bespeurde zonder m neite,dat
iedereen in Geze w erel; zich ongeveer m et dezelfde
hersenschimm en vnedde,a1sdek0kvanwienikzeoëven

sprak,en datLamartine in den grnn; van zjn hal
alvast de genietingen sm aaktevan deopperstemacht,

welke niettemin in 'tzelfde Qegenblik aan z:nhanden
ontsnapte. Ej volgde toen den kronkelweg,diehem
zoo spoedig ten va1 zQu brengen : imm ers spande

h: zich in de Bergpart: te beheerschen,zonder ze
te verslaan, en den gloed van het revelutionnaire

vuur te verfauwen,zonder het uit te blusschen;h:
wilde aan 't lan; voldoende veiligheid geven om het

tot zegen te zgn,maar niet genoeg om er door vergeten te worden. W a1 ht bovenal vreesde,w&g de
leiding der Vergadering in handen van Qe vroegere
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parlem entaire aanvoerders te doen vervallen.Ik houd

het ervoor,dat dit z:n alles-overheerschend streven
was. M en bemerkte dit terdege t:dens de gronte
beraadslaging over de sam enstelling van de uit-

voerende macht;nnoit hebben departten duidel:ker
kaarM eingeestigehuichelart getoondinhetverbergen
van haar belangen achter haar denkbeelden. Het is
we1 het gewone schcuw spel,m aar het liep toen m eer

in 't oûg dan doorgaans,omdat de oogenblikkeljke
behnefte elke parti
j dwong zich teverschuilen achter
thenrieën, w elke haar vreem d waren nf zelfs tegen

haargelnefsbeltdenisindruischten.Deoudemonarchale
palt hield staande, dat de Vergadering-zelve het
bew ind in handen m oest hebben en de ministers
kiezen,
een meening,die haar op één 1tn stelde
met Ge dem agogie; en de demagogen bew eerden,dat
men de uitvoerende macht m oest toevertrouw en aan
een vaste com missie, w elke zou regeeren en al de
geuvernements-dienaren benoemen : een systeem , dat

Ge m enarchische denkbeelden zeer naGerde. A1 die
w nordenkraam beteekende niet anders, dan dat de
eenen LeGru-Rollin van de zzacht wilden berooven en
de anderen hem handhaven.
De natie bespeurde in deze dagen in Ledru-Rnllin

het bloedig beeld van 't Schrikbewind; zt zag in
hem den geest van 't kwééd, geltk in Lamartine
dien van het gnede - en zt bedroog zich naarweôrskanten.Ledru-Rollin wasgrofgenatuurd,zeerzinneljk
Qn Zeervolblnedig,zonder grondbeginselen en vrijwel
zonder verstandeltk inzicht,zonderwézenltke geestkracht of moed, en zelfs znnder bonsheid,want ht
w ilde van huis uit vnor ieder het beste en was niet

in stéa een van ztn tegenstandersdenhalstebreken,
tenz: 't misschien voortkwam uit historische herinnering,of tneschieteltkheid voorztn vrienden was.
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De uitslag der beraadslagingen bleef langen t:d
twgfelachtig:Barrot keerde dien eindelgk tegen ons
door te enzen voordeele een heel m eoie redeveering

te heuden.Ik heb dikwtlsvandieenverwachteveorvallen bjgeweond in den parlementairen strjd,en
paöten enophoudeltk ep dezelfde wtze misleid gezien,nmdat zt altkd alleen denken aan 'tgenet,dat
hunzelven het w eer; van hun greeten redenaar ver-

schaft,en nnoit aan degevaarltkeepwinding,waarin
het hun tegqnstanders brengt.
Toen Lamartine,natotdusvergezw egep tehebben -

ik geloof omiat h: niet wist wat te zeggen - voor
de eerste m aal na Prebruari opnieuw met kracht en
succes de stem hoorde klinken van 4en oud-aanvoerder

der linkerzt,koos h: pletseling palj en vroeg het
woerd.BU begrgptrdçzeiChampeaux m: denvolgenden
dag, ndat hg v4ér alles de vergadering meest beletten een besluit te nem en op aanraden van Barrot.t'

Lamartine sprak dus, en,a1s geweenlMk, op schitterende wgs.
De meerderheid, die reeds deh w eg epging, haar
doer Barrot gew ezen,kwam daarepterugteenze:èm

heerde.(Immers dezeVergadering schenk méérgeleef
aan, en w as nèg vatbaarder dan eenige andere, d e

ik totdusver had bggew:ond, veor het beirog d:r
welsprekendheid;z: was nog tegroen en teenneozel
om het ware van het valsche in de redevoeringente

onderscheiden).Lamaline won alzoo ztn pleit,maar
V scheet er zjn toekomst bt in;wantsedel dezen
dag deed h: een wantrouwen geberen w:rden,dat
w eldra aanw ies,en kem van het toppunt van popu-

lariteit,waarep h: zetelde,veel spoedigerdeedneêrtuimelen ;an M 'tbereikt had.Deachterinchttegen
hem kreeg voeisel teen m en hem den velgenden
dag reeds de hand boven het hoofd vanLedn -Rollin
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zag houden en ztn eigen parttgennnten nöödzaken
hem dezen t:% co ega te geven in de uitvoerende

commissie. Dit verwekte bt de vergadering en het
gansche volk een teleurstelling, een vrees en een
toorn, die ik niet kan weêrgeven.NTat m: aangaat,
ondervnnd ik de beide laatste aandoeningon t0t in

4en hongsten graad;ik zagduidel:k in,;atLamaline
zich van 4en gronten weg afw endde,w elke ons van

de anarchie verw:derd z:u houden,en ik kon zelfs
niet bj benadering uitmaken in welken afgrnnd ht
:ns z0u vceren,a1s hj vonrtging de zjpaden te bewandelen,die hj had ingeslagen. H0e inierdaad te
voorzien, w aarheen een steeds dartelende verbeeldingskracht, die dnor rede noch rechtschapenhei; in
toom wordt gehnuden, kan leiden ? Het geznnd ver-

stan; van Lamartine gaf mt geen grooterzekerheid
4an ztn belangeloosheid, en,ten slntte,hiel; ik hem
tot alles in staat, behalve tot 1àfhandelen en vulgair
spreken.
Ik erken, dat de Juni-dagen eenige veraniering
brachten in de meening, welke ik toen over z:n
zzanier van dnen koesterde; z: bewezen m:,da%

onze tegenstanders talrkker waren,beter georganiseer; en althans vastbeslotener 4an ik gedacht hai.
Daar Lamartine, twee m aanden lang, niets anders

Gan Parts gezien had,en er,om zoQ te zeggen,te
midden van de revnlutionnaire part: gewoond had,
ha; hj van haar macht een Qverdreven dunk gekregen,evenzeer a1s van Ge werkeloosheid in Frankrtk.
Maar ik weet niet of ik,van m:n kant,de tegengestelde denkbeelden nnk niet Qverdreef;detevolgen

weg scheen m: zöéjuistgebaan; en zöögnedzicktbaar,
dat het m: geheelnnmogelkkleek ervan afteiwalen;
het was mj duidelgk,dat men zich moest haasten
met gebruik te maken van dezédelkkekracht,welke
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de Vergadering bezat, door uit de handen van het

volk zich te bevrjden, de teugels van het bewind
te nemen en dit, donr groote inspanning, te bevestigen ; van ieder uitstel verwachtte ik dat het onze
krachten z0u verminderen en die van Qnze tegenstanders verhoogen.

Inderdaad hebben de arbeidersteParks,gedurende
de zes weken,;ie verliepen van de bteenkemst der
Kam er t:t aan de Juni-dagen,zich aangegerdt0tverzet, elkander opw ekkende en zich organiseerende:

verschaften z: zich ammunitie en wapenen en bereidden zich zQo t0t den strgd;ik ben niettemin geneigd
te gelnoven, dat hettalmen van Lamartine en ztn
toegevendheid tegenover den vgand, waardoor h:
zichzelf ten va1 heeft gebracht,ons ten slotte gered

hebben;hï bereikte er slechts door dath: deleiders
van de Bergpart: amuseerde en verdeelde. Die van
de oude school waren,en in hetgouvernem entw erden
npgenom en, scheidden zich afvan de secialisten,w elke
men er buiten hield. A1s allen vereenig; w aren ge-

weest door een gemeenschappelkk belang en gedreven Goor een zelfden wanhopigen moed,v4ér w: de
overwinning hadden behaald, geltk later bt hen
't geval is gew eest,is men gerechtig; er aan tetwtfelen ef die zegepraaldan we1znu zjn bevochten.
.

A1s ik eraan denk,dat het niet veelgescheeld heeft

nf wj hadden 't nnderspit gedolven,ofschonn slechts
het revolutipnnaire leger zènder ztn aanvoerders
tegenover :ns stond, dan vraag ik mt af,wat voor
uitslag de strgd zou gehad hebben a1sdieaanvoerders
zich vertéénd hadden en w anneer de epstan; steun

had kunnen vinden bg een derde van de Nationale
Vergadering.

Lamartine zag die gevaren van nader-b: en veel
duideltker dan ik, en ik gelopf nt, dat de vrees,
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e6n m nnrden; coniict in 't leven te roepen,evenzeer

van invloe; is geweest op ztn houding a1s z:n eerzucht. Ik had er w e1 z0c over m neten denken van
den beginne af aan, a1s ik gelet had np mevrouw
de Lam artine, wier angsten vnnr de veiligheid van
haar m an en zelfs van de V ergadering bnvenmatig
waren. ''Past w e1 0p,û sprak ze t0t m e, telkens a1s

zt me zag,'>de zaken niettnthetuiterstete drtven;
g: kentdekrachten nietvan derevnlutionnairepartg.
A1s w: ons met haar in strtd begeven,zullen we
allen omkomen.dt Ik heb mj Gikwjls verweten,dat
ik het gezelschap van m evrouw de Lam artine niet

méér heb gezocht,want ik heb alttd gevonden dat
zg een waarlkk deugdzaam mensch was;alleen bezat
zg onk bVna alle gebreken,die aan de deug; schVnen
vast te kleven en die haar, znnder ze te doen nnt-

aarden,minderbeminnelijk maken:eenheerschzuchtig
karakter,veel trets,een rechtschapen geest,ja,maar
onbuigzaam en soms hard, in dier voege, dat m en
niet kon nalaten eerbied vocr haar te koesteren,maar
toch geen behagen in haar persnnn kQn scheppen.

VI1.
Dz 154e xz1 1848.

De revolutionnaire parti
j ha; zich niet durven
verzetten tegen de samenkem st der Vergadering,

maar z: wilde zich door haar ook niet laten overheerschen;integendeel,zg dacht haar we1Qnder den
duim te zullen houden en van haar donr gew el;

gedaan te verkrggen,wat geen sympathie haar zou
geven. De clubs daverden reeds van bedreigingen
tegen de afgevaardigden. En daar Ge Pranschen in
hun politieke hartstochten even groote mooipraters

ztn a1s praatlesverkoopers, hield men zich zonder
opheuden in die volksbteenkomsten bezig met het
smeden van theorieën,volgensw elkem en laterallerlei
gew elddaGigheien zou kunnen rechtvaardigen; m en

verdedigde er de stelling,dat het volk,altjd boven
z%n lasthebbers staande,zjn wi1 nooitvolledig overdraagt in hun handen, een waar beginsel, doch
waaruit m en ten nnrechte déze gevnlgtrekking zQu

maken: dat de arbeiders van Parjs het Pransche
volk zdn.
Een groote, vage beroering had niet opgehouden in

de stad te heerschen, sedert w: onze eerste zitting
M elden.De m enigte verzamelde zich alle dagen in de

strasen en op de pleinen;zj stortte erzichoveruit,

169

znnder leiiing, a1s de golven van den oceaan,wanneer
deze ho1 staat. De toegangen tnt de vergaderzaal
waren altjd bezet donr sam enscholingen van zulke

gevaarlgke lediggangers.Een demagogische parti
j is
zéé veelhonfdig, het toeval neemt steeds zulk een

groote, en het nverleg zulk een kleine plaats in bj
haar handelingen,dat het nagenneg nnmngeljk iste
zeggen,'t zt vö6r,'t z: na een gebeurtenis,wat z:
eigenlVk wi1 nf gewil; heeft.'Mjn overtuiging was
tnen echter - en zi
j is sedert z:Q gebleven - dat
de voornaamste volksm enners niet het vcnrnemen
hadden de Vergadering omver te werpen,datzt nng
zaaar alleen trachtten zich van haar te bedienen, na
haar vocr hun wi1 tehebben dnen bukken.Dq aanval,

dien zt ;en 15den Meiten uitvoer brachten,leek
mj eerder bestem; om haar schrik in te bnezemen,
dan om kaar uiteen te jagen; 'twas ten minste een
van 4ie ondernem ingen van dubbelzinnig karakter,

zoo veelvuldig in tkden van volksopwinding,waarvan Ge aanleggers zelven zorg dragen noch het plan,

noch het dnel van tevoren te ontwerpen en juist te
omschrgven, om stil te kunnen besluiten met een
vredelievende betooging èf t0t een omw enteling op
te M tsen,alnaarmate de gebeurtenissen zich vonrdoen.
M en was er sinds een w eek op voorbereid, dat
eenig pogen van dit soort zou in 't w erk gesteld
w orGen; maar de gew oonte van in voortdurende
onrust te leven, m aakt ten slotte vergaderingen
zonw el a1s enkele m enschen cngeschikt te onder-

scheiien welk gevaar,onder al de teekenen die zjn
komstaankondigen,nuJuisthetonmiddellijk dreigende
is.M en w ist alleen, dat er een grnote volksbetooging
znu gehnuden worden ten gunste van Polen ; m en
m aakte er zich ongerust over,m aartnch slechtsvaag.

Qngetwjfeld waren de leden van 'tgnuvernement
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beter op de hnogte dan wt,en hadden z: dus medr
reden t0t vreezen, maar z: hulden zich in gehehnzinnigheid, en ik stond op te grooten afstand van
hen nm hun verborgen gedachten te doorgronden.
Ik kwam'dusden 15den M eiterVergadering zonder
het m inste vermoeden van wat er gebeuren zou. De
zitting begon zooals elke andere znu aanvangen ;en,
w at we1 vreemd was:tw intig-duizendm an omringden
reeds de zaal,zonder dat eenig gerucht van buiten
hun tegenwoordigheid verried. W olowski stnnd op

hetspreekgestoelte:htmurmeldetusschen ztntanden,
ik w eet niet welke gemeenplaats over Polen, toen

het volk eindelkk zijn tegenwoordigheid donr een
verschrikkelkk geschreeuw te kennen gaf,'t welk
door de bovenvensters, die men uit hnofde van de
w arm te open had gelaten, van alle kanten tot ons

doordrnng, a'
ls kwam het uit den hemel.Ik had m:
nooit kunnen vnorstellen, dat menscheljke stemmen,
zich in één geluid vereenigend, zulk een gew eldig
lawaai kenden vnortbrengen ; de aanblik van de

menigte-zelve, toen zt de Vergadering bestormde,
leek m: niet zoo verschrikkeljk t0e a1s dat eerste
geleei,dat zj liet hceren,véérztzichnegvertconde.
V erschillende vertegenwoerdigers, aan een eerste
Qpw elling van nieuwsgierigheid gehoer gevend, nf
m isschien we1 van vrees, verhieven zich van hun
zetels; andere riepen m et stemverhefâng : l
'Zitten !f4

Iedereen nam ztn plaats weêr in,zette zich schrap
en hield ztn mond.W olnwskivatte ztn redeweder
Qp en vervelgde haar eenigen tjd.Ik geloef,datket
de eerste maal van zjn leven is geweest,dat men
hem stilzw:gend heeft aangehoord,en dan nog was
h: het niet naar wien men luisterde,maar naar de
volksm assa,waarvan hetverward geschreeuw m etieder

epgenblik verstaanbaarder wer; en naderb: kwam.

171

Pb tseling bestjgt een van nnze quaestcren 1),
DegQusée,plechtig de treden vanhetspreekgestoelte,

schuift,zonder een wnord te zeggen,W nlowskiopzt
en zegt: h
'Tegen den wi1van de quaestnren in,beveelt
generaal Courtais aan de m obiele garde, die de tne-

gangen t0t de Kamer verdedigt, de bajnnet in de
schede te steken.q Toen hij deze weinige wnorden
hadgesprnken,zweeghij.DezeDegousée,dieoverigens
een vr: geschikt man was,had een galgen-tronieen
een grafstem , zooals m en zelden aantreft. De m ededeeling,de m an en detnenkwam en dusm erkw aardig
nvereen, om een vreem den indruk te m aken ; de
Vergadering kw am in beroering, m aar even spoedig
t0t kalmte; er viel niets m eer te doen : de zaalw as
overrom peld.
Lamartine, die np het eerste gerucht was heengegaan, verscheen opnieuw aan de deurm et Qnthutst

gelaat; h: was het midden-gangpad doorgegaan en
had met groote passen zjn bank weêr bereikt,alsof
een vonr ons onzichtbare vkan; hem ha; achtervolgd. Achter hem verschenen bkna onmiddellkk
verschillende m annen uit het volk; zj blkven op
den drem pel staan, verrast door het zien van deze

talr:ke vergadering,welker leden kalm Qphun plaats
zaten. op 't zelfde ongenblik gaan, evenals OP den
24sten Februari, de tribunes m et geraas open, de

volksstronm nverweldigt ze,vult ze geheel,ja,Qverstroomt ze weldra.Donr de m enigte,die achter hen
aan komt, gedrongen en voortgedreven,zonderhen te
zien,ssappen de eerstkom enden overdeafscheidingen
der tribunes heen, beprneven een uitweg te vinden

in de zaal-zelve, boven welker beganen grond z:
3)Deyyquaestoren''voerdenderekeningderKamer.W fjzouden
hen noemen:y,leden van dehuishoudeltkecommisBie.''(N oot
v a,n den v erta1er.)
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nauweli
jks tien voet stnnden,klemmen zich langsde
muren vast en springen in de zaal van een hoogte

van v:f of zes vnet,De achtereenvolgende va1 van
e1k dier lichamen, het een na 't ander op den vloer
terechtkom ende, veroorzaakte er een doFen schok,
dien ik eerst, te m idden van 't rumoer, vonr het

verwjderd gernmmel van kanonnen hield. Terwkl
een deel van 't velk np deze wjsde zaalbinnenviel,
tradeen ander,vnornameltk bestaandeuitaanvoerders
der clubs, er deor alle deuren binnen.Zj droegen
b: zich allerlei middelen ter vreesaaiaging en
zwaaiden met vlaggen, w aarvan sommige, bovenop,
de roode muts vertnnnden.
Deze volkshoop vult in een oogenblik de groote
open ruim te in 't midden van de vergaderzaal, verdringt er zich, klimt, w eldra in 't nauw kom ende,

naar boven langs alle paaëes,die naar onzebanken
voerden, en hnopt zich dan h0e langer zoo meer op
in die bekrcmpen '
omgeving, steeis woeliger en on-

stuimiger wordend.DoorhetQnophoudeli
jk drukheenen-weer bew egen dier m enschenm assa,w olkt er zeer
dik stnf op en wordt de hitte zoQ benauw end,dat

ik allicht z0u zi
jn weggegaan om wat versche lucht
in te ademen,a1s alleen het algem een belang Qphet
spel ha; gestaan. Alaar de eer bond ons aan Qnze
plaatsen vast.
Enkele lieden, die 0ns z0e Qverrem pelden, waren

gewapend,verscheiden andere lieten merken,dat z:
wapenen verborgen hadden,m aarniem andscheen toch

de heimeltke gedachte tekoesteren QnsaantevaBen.
Zj keken verbaasd en onwelwillen;rond,nietbepaald
vijandig;bg velen had een soort van grove nieuwsgierigheid, die op 't punt stend voldoening te vinden,
de overhan; boven elke andere neiging, want zelfs

bj de meest blnedige oprneren,is eraltjd eenzeker
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deel,half uit nietsdneners en half uitnieuw sgierigen
beBtaande, die denken de een nf andere vertooning

b: te wnnen. overigens was er geen algemeen aanvoerder, w ien m en scheen te gehoorzamen, 't w as
een ordelnoze bende, geen troep volks. Ik m erkte
onder hen dronken kerels np ; m aar het m eerendeel
leek alleen onGer ;en invlned van een knnrtsachtige

cpwinding, waaraan zij ten prnoi waren tengevolge
van de m eêsleepende oprnerkreten van buiten en de
verstikkende atm osfeer, de beklemm ing en de onbe-

hagelkkheid daarbinnen.Het zweet gutstetappelings
langs hen neer, Qfschcon de aard en de toestand van
hun kleêren hun ieM tte niet zeer lastig m oestm aken :

immers waren velen vrt blont.Uitdezemenigtesteeg
een verward gegens op,waaruit m en somszeerdreigende taal kon vernem en.lk zag m annen nnderhen,

die Ge vuist tegen Qns balden,terwjlze ons hun
klerken noemden. Z: herhaalden deze uitdrukking
verscheidene malen: sinds etteltke dagen hadden de
ultra-democratische dagbladen de afgevaardigden niet
anders dan zzet dezen naaza betiteld, en dit gespuis
had daar behagen in gevonden.
Een oogenblik later had ik gelegenheid te ervaren

hoe gemakkel:k en juist de volksgeest een vergeW king in zich opneemt en bedenkt. lk hoorde een
kielevent naast me tot zijn kameraa; zeggen:'Zie-je
<en gier daar? Ik z0u we1lust hebben hem zjn nek
om te Graaien.t
ç Zijn blik en handbewegingvolgende,
begreep ik heel gauw dat ht Lacnrdaire bedoelde,
4ie inhetnrdekleed GerDom inikaner-mcnniken Qpeen
4er bnvenste banken links zat. De gedachte vond

ik heel gemeen,maar de vergelijking verwonderljk
juist.Immers de lange,schrale hals van dezen monnik,uit de kap van z%n witten p: uitstekende,ztn
kale hoofd,alleen voerzien van eenkransvan zw arte
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haren, zjn mager lichaam,zijn sterk gebogen neus,
ztn dicht-bijeenstaande,strakkeen schitterendeoogen,
gaven hem inderdaad een z0Q sprekende gel:kenis
m et den genoem den roofvogel,datik erdeorgetrnfen
w erd.

Terwgl de geschetste wanorde in de Vergadering
heerschte,bleven devolksvertegenwoordigerslgdel:k
en enbewegeltk Qp hunne banken zitten, zender
tegenstand te bieden, znnder zich uit de voeten te
maken,zonder iets te zeggen,onbeschronmd.Mnkele

leden van de Bergparti
j maakten gemeene zaak met
het gepeupel,maar heimelgk en fuisterend. Raspail
had zic: meester gemaakt van 't spreekgesteelte en
stond op het punt het verzeekschrift der clubs voor

te lezen.Een jong afgevaardigde,d'Adelsward,staat
op en roeptuit:l
yM etwelk rechtneemtburgerRaspail

Mer het woor;?4ç Een vreeselkk gebrul Goet zich
heeren ; mannen uit het volk werpen zich op ;'A de1sward ; m en slaagt er in hen tegen te heqden en te

bedwingen.Raspail krggt metgrootemoeitevan zkne
vrienGen gedaan, dat zt zich een oogenblik kalm
houden en leest het verzoekschriftQflieverhetbevel
van de clubs veor!dat 0ns den uitdrukkeltken last
verstrekt ens onmzddelltk ten gunste van Polen uit
te spreken.
ylHaast u,m en w acht np hetantw oordjtïrneptm en
Qns van alle kanten toe.De Vergadering volhardtin
hetniet-geven van eeniglevensteeken;hetvolk maakt,
ongeduldig en buitensporig a1s het is,een verschrik-

kelgk lawaai,dat ûns natuurljk vrjstelt vanteantwenrden.De veorzitter - Buchez was ztn naam - ,
in wien Bom migen een schurk hebben willen zien,en
die door anderen voor een heilige w er; gehouden,
m aar die in ieder geval,tenm inste dien dag,zich a1s
een groote stom m eling gedreeg, roert m et alle m acht
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ztn schel oza stilte te verkrjgen,alsofstilteb: deze
bende in de gegeven Qmstandigheid niet m eer te
duchten w as dan de heftigste kreten !
Het w as op dit Qngenblik, dat ik, np zjn beurt,

op het spreekgestoelte een man vprschtnen zag,dien
ik alleen dien dag heb gezien, maar w iens herinnering mij altgd met walging en afschuw vervuld heeft.

Ztn wangen waren bleek en Gets; ht had witte
lippen, een ziekeljk,bnosaardig en smerig uiterljk,
een vieze dnodskleur;zjn lichaam was a1s beschimmel;; linnengoed had hi
j bltkbaar niet aan,alleen
een nude zwarte jas,vastgeplakt Qp spichtige,uitgeteerie ledematen ; hij zag er uit of ht ztn leven
in een rinol ha; dnorgebracht en er z0n uitgekrnpen

was;zzen zeide z:t,dat ht Blanquiheette.
Blanqui sprak eerst een woord over Pnlen ;daarop
plotseling t:t Ge binnenlandsche aangelegenheden
overgaande, eischt ht wraak overwath: demenrden
van Rouaan beliefde te noem en ;m et een bedreiging
herinnert ht aan de ellende,waarin men het vnlk

liet, en beklaagt ht zich over het eerste onrecht,
waaraan zich de vergadering te dezen opzichte ha;

schuldig gemaakt. Na Qp ieze wtze ztn toehooriers te hebben npgewekt,keert ht t0t Polen terug
en eischt hi
j, evenals Raspail, een onmiddellMke
stezanzing.
De V ergadering vnlhardt echter in haar cnbeweeg-

ljkheid,het volk houdtnietopin berneringtebltven

en brengt niets aniers dan allerlei elkaâr tegensprekende uitroepen voor ;en dag,depresidentweet

slechts zjn schel te dnen luiGen.Ledru-Rollin tracht
Ge zlenigte te bew egen w eg te gaan, maar geen
sterveling heeft meer eenigen invloe; op haar. Het
scheelde niet veelQfLedru-Rnllin had,nnderalgem een

gelouw,de tribune verlaten.
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Het tumult komt weder 0p,wast aan,wprdt a1s
't ware door zichzelf vool geteeld, - w ant het volk
is zich niet genoeg meer m eester om zelfs m aar te

begrtpen, ;at het noodzakelijk is zich voor korten
t:d in te houden, ten einde het doel van ztn
halstochteltk optreden te bereiken. Een lange ttd
gaat voorb: ; Barbès dringt eindeltk naar voren,
besttgt de tribune,Qf liever springt erop. Hj was
een van die mannen,bj wien devnlksmenner,krankzinnigheid en eenzekereridderlijkeaardz44onderling
vermeng; zgn, dat men niet kan zeggen,waar de
eerste ophoudt en de andere begint, en die zich niet
ûp den vonrgrond kunnep plaatsen dan in een

maatschappg zoo door-en-door ziek en onn stig a1B
de nnze. Niettem in geloof ik dat de gek in hem het

overwicht had, want zijn kranke geest sloeg t0t
razern: over,a1s hij de stem van het volk vernam.
Z:n ziel kookte van-zelf b: hetQpberrelen dervolkshartstochten, evenals water dat te vuur staat. Van

het nogenblik af aan,dat wt door demenigtewaren
overrom peld, ha; ik hem niet uit het Qog verloren,

ik Meld hem voor den gevaarlïksten man, ;ie zich
onder Qnze tegenstanders bevond,emdat hj de d:1zinnigste w as, de m eest belangelooze en nergensveor

stond. Ik had hem de verhevenhei; zien besttgen,
waar devonrzitter opzetelde,enerzichgen imentjd
nnbewegeltk zien houden,alleen metQnrustigeblikken
de V ergadering m etende;ik haG epgemerkt en aan

m:n buren dnen opmerken,hoe ztn gelaatstrekken
veortduren; verandertlen,h0e loodbleek h: eruitzag,
h:e ht in krampachtigezenuwachtigheidvonrtdurend
aan z:n knevel draaide;hij stond daar a1shetbeeld
der besluiteloosheid, maar toch reeds naar een beslissende houding overhellende. Ditmaal had Barbès

zgn besluit genomen;hj wilde in zeker opzicht de

177
volkseischen in 't kort sam envatten en zich van de

overwinning verzekeren donr z:n doel nauwkeurig
aan te geven. pIk vraag,l zei ht met hcrtende en
htgende stem, l'dat onmiddelltk en staande deze
bjeenknmst de Vergadering het besluit neme een
leger naar Polen te zenden,een belastingvan duizend

millinen op de ri
jken te hefen,de troepen uitPal s
weg te sturen, het appèl-slaan te verbieden. Znc de

afgevaardigden hiertoe niet Qvergaan,zullen zj verklaar; wnrden tnt verraders van het vaderland.',

Ik geloof, dat w: verloren zouden zijn geweest,
a1s het Barbès gelukt ware ztn motie in stemming
te doen brengen ; want a1s de VergaGering er toe

was overgegaan, zou ze nnteerd en ontwapend zjn
gew eest, en a1s ze was verw orpen, w at het meest

waarsch:nltk is, z0u zij gevaar hebben geltopen te
z:n verworgd.M aar Barbès k:n geen ongenblik stilte
verkrggen,opdat wt in degelegenheid gestel;werden
0ns uit te spreken. Het woest getier, dat op ztn
laatste woorden volgde, kw am m aar niett0tbedaren ;
integendeel,hetherhaalde zich in telkensverschillende

toonaarden, Barbès gaf zich ongeloo@ ke moeite om
het meester te worden, m aar tevergeefs, niettegen-

staande h: dapper werd btgestaan doordeschelvan
den voorzitter, welke niet ophield al dien 1:d luid
te klinken, a1s een doodsklok.
Deze buitengew one zitting duurde zéé al twee uur
lang ; de Vergadering hield zich fink,gestadig luisterende naar ieder gerucht, dat van buiten k0n dnordringen en geduldig wachtende t0t m en haartehulp

z:u komen.M aar Parjs geleek we1 een uitgestorven
stad. W e m ochten luisteren,zooveel we wilden,w e
vernamen niet het minste geluid.
Deze zeldzame tegenstan; m aaktehetvolk prikkel-

baar en bracht het t0t wanhepp ;het was nf zjn
De Tocqueville.
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wnede afglee; langs een tzig en glad nppervlak,
zonder zich aan iets vasttehechten ;hetvnlk w celde
en spartelde zonder gevolg en vondgeen uitw eg voor

wat het wilde.AllerleiverschillendenftegenstrVdigc
uitroepen vervulden de lucht: l'Laten w e w eggaan,''
riepen deeenen... nDe organisatievan den arbeid!...
Een m inisterie van den arbeid!... De belasting op

den rjkdom !... W j willen LnuisBlanc!(
4schreeuwden
de anderen ; men kwam ten slotte $nt een gevecht
aan den veet der tribune, om uit te maken wie haar

besttgen z0u;vtf of zesredenaarsstnnden ertegeltk
op en spraken er dikwi
jls terzelfder tjd. Zooals
steeds b: oproeren gebeurt, vermengden zich het
belachlkke en het schrikwekkende me1 elkaâr. De
hitte w as z0o verstikkend,datveledereerstebinnen-

dringers de zaal weêr uitgingen;dadeljk waren z:
denr anderen vervangen, die aan de deuren gew acht
hadden op 't oogenblik om binnen te kunnen kom en.

Z0o zag ik,langs het gangpad dat naar mtn plaats
geleidde, een brandweerman in uniform naarbeneden

gaan: h
yEr is geen mogeltkheid om ze tot stemmen
te bewegen !,, riep m en hem tne. - pW acht m aar,
4zacht maar,'ç answoordde hij, nik ga naar ze toe,
ik za1 hun w e1 aan 't verstand brengen Nzat ze doen

mneten.q Daarop drukt ht ztn helm met een beslist
gebaar diep in de cogen, maakt zjn stormbanden
vast, doorklieft de menigte,ieder opzt duwende,die
hem in den weg staat,enbesttgthetspreekgestoelte.
Ej verbeeldde zich zeker,dat hj erzich even gne;
np zjn gemak z0u voelen a1s boven cp een huis;
maar zondra h: er gekomen was,k0n hj geenwnor;
uitbrengen en bleef met z:n mond vo1 tanden staan.
Eet vclk schreeuw de hem t:e: nM aar spreek dan

toch,spuitgast!f
ç Ej zei geen stom woord,en wer;
eindelïk van de tribune afgejaagd.
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op 'tzelfde ongenblik grepen verschillendem annen
uit het vnlk Louis Blanc Qnder ;en arm en droegen
hem , a1s in trinmf, donr de zaal rond. Ze hielien

hem bj ztn kcrte beentjes boven hun hnnfden;ik
zàg hne hi
j tdele pogingen aanwendde om zich 10s
te maken;hj kromde en wrnng zich naarallekanten,
znnder zich uit hnn handen te kunnen bevrtden ;
sprak tnt ze met beklemde, kri
jschende stem :ht
dee; m e denken aan een slang,w aarvan m en ;en

staart trackt vast te sptkeren. H% wer; eindel:k
neergezet op een bank vlak nnderdemkne.Ik honrde
hem nog zeggen:,>M :n vrienden,het recht dat gt
u hebt w eten te veroveren ....xfM aar de rest van

ztn wnorden verstierf in het lawaai. Ik heb later
vernemen ;at Snbrier,een beetje verder,np dezelfde
m anier w as rnndgedragen.
M aar Qpeens schenen Gezesaturnaliën nnderbroken
te zullen Nzorden dooreen zeer tragische gebeurtenis;
Ge tribunes ackter in de zaal begnnnen te kraken,
helien m eer dan een voet naar voren en ireigden de
menschenmassa,die zetntberstenstQevulde,in dezaal
te w erpenj Voor zoover ze geen goed heenkomen zou

Wnien.Dit VerschrikkelVk voorval dee; voorkorten
t:; het tumult ophouden, en toèn hoorde ik vonr
't eerst, in de verte, het trom gernFel,dat de militaire

wacht in Parjs bjeenriep. De menigte hnnrde het
evenals ik en z: stiet een langen kreet van tnorn
en schrik uit. y
'W aarnm wordt er verzam elen geroffeld?(t riep Barbès uit,buiten zichzelf,en zich met
gew el; baan breken; naar het spreekgestoelte,'wie
slaat hier appèl? Die het doen moeten buitendewet

gestel; worden!u Kreten a1s:''W t wordenverraden,
te wapen!NaarhetStadhuis!t4stjgen uithetvnlk 0p.
De vnorzitter wer; van zijn zetel weggelaagd,nf,
a1s men ie lezing gelnoven moet, die hi
jerzelflater

180

van gaf, liet zich vrtwillig wegjagen. Een clubaanvoerder, Euber genaam d,beklimt de plaats van
'tbureau der K am er, en plant er een vlag,waarop

een roode muts prkkt. Dit individu scheen uit een
lange epileptische beweging te ontwaken,nngetwijfeld doer de opwinding en de w arm te veroorzaakt;

h: was n0g niet uit dien verstoorden slaap wakker
geworden, nf ht kwam te voorschijn;zjn kleêren
waren in wanordel hj zag er nng ontdaan en verwilder; uit; h: nep tnt tweemaal tne,met d00rdringende stem , die, van boven uit in de zaal geslingerd,alle overig law aai overheerschte: 'In naam

van het volk dpcr z:n vertegenwoordigersbedrogen,
verklaarik de nationale Vergadering voorontbonden !,>
De Vergadering, die geen bureau meer had, verspreidt zich.Barbès en deverm etelsteclub-leden vertrekken en gaan naar het Ssadhuis.Dit besluit viel

verre van in iedereens smaak. Ik henrde in m%n
nabgheid mannen uit het volk t0t elkander zeggen,
en met blgkbare droefheid in hun stem :nNeen,neen;
dat is 'tniet wat w: wenschen.td Verscheidene ernstige republikeinen w aren wanhnpig.Te m idden van
deze npschudding w erd ik aangesprnken dnorTrélat,
een revelutinnnairvan desentimenteeleen drnnm erige
soort, die samengespannen had ten gunste van de

Republiek gedurende al den ttd,dat de monarchie
n:g bestnnd;nverigens een verdienstelijk geneesheer,
directeur van een der voornaam ste krankzinnigen-

gestichten te Parjs, niettegenstaande hj-zelf we1
eenigszins een klap van denmolenbeethad.Htgreep
m:n beide handen met veel hartstnchteltkheid en
zei me, met tranen in de oogen : ,,0, m eneer! wat
een ram p is dit, en wat is het vreem d te m oeten

denken, dat ket gekken zVn,echte gekken,die de
Qorzaak van di% alles zijn!Ik heb zeallen oniermtn
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behandeling gehad.Blanqui is een gek,Barbùsiseen
gek, Sûubrier is een gek, vooral is H uber een gek ;

ze zi
jn allemaal gek, meneer, die bt mj in de
Salpétrière moesten zjn,en niet hier.f
tEt zoq Qngetwtfeld zich-zelf aan de ltst toegevnegd hebben,a1s
h: zich-zelf even gned geken; had,a1s ht ztn Qllde
vrienden kende. Ik heb alttd gedacht, 4at bij
omwentelingen,en vooralbi
j die van demncratischen
aard, de gekken - niet zoozeer zt aan wie men
beleefdheidshalve dien naam geeft, m aar de èchte,

een zeer belangrtke politieke r01 hebben vervuld.
W at ten minste a1s een paal bnven water staat, is

dat halve waanzin b: zulke gelegenheden niet misplaatst is en dikwijls een handje meehelpt aan 't
w elslagen.
De Vergadering was uiteengegaan,maar m en kan

er van nvertuig; zi
jn,datz: zich nietvonrontbonden
hield.

Zt achtte zich-zelve niet eens voor overwènnen.
Het meerendeel der leden,die de zaalverlieten,deden
het m et den vasten wi1 w eldra ergens anders weêr
bteen te komen; zi
j zeiden het onGer elkakr en ik
ben er zeker van,dat zt erinderdaa; hetvQernemen

tce hadden. W at m: betreft,ik nam het besluit te
bljven, halverwege teruggehouien Gnor de nieuwsgierigheid,diemj nnweêrstaanbaartrektnaarplaatsen
waar iets biznnders gebeurt, voor de kndere helft
dcnrhetdenkbeeld,'twelk ik toen nietvan mtk:n
afzetten,evenm in a1s op den 24sten Pebruari,datde

kracht van een Vergadering gedeeltelijk ligt in de
zaal,waar zt haar zitting hnuGt. Ik blééf derhalve,
en wcnnde de wanorieli
jke en belacheltketnûneelen
bt, die volgden, maar die van hnegenaam ; geen
gew icht en uitwerking waren. De menigte waagde

het, tjdens de grnnte wanorde en onder de tallnpze
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kreten, die gehonrd werden,een venrlnnpig bewind
saâm te stellen. E et w as de parodie van den

24sten Februari, geljk de 24ste Pebruari zelf #e
par:die van vroegere revolutionnaire tonneelen was
geweest. Dit had lang genoeg geduurd, teen ik te
m idden van al 't lawaai een ongew enn geluid m eende
te vernem en, dat van buiten het gebouw t:t m e
doordrong. Ik heb nogal een scherp geheor en
bezzerkte dus ras, dat een tazzbner in aantncht &zas,
die den storm m arsch sleeg ; w ant in onze dagen van
burgertw isten heeft iedereen de taal leeren onderscheiden die deze onrlegs-instrum enten spreken. lk

liep Qnmiddelltk naar de deur,doorwelke denieuwe
aankom elingen moesten binnengaan.
Het w as inderdaad een tamboer, die aan 't hoof;

liep van een veertigtal mobiele garden. DitJonge
vnlY e drong vr: cordaat binnen den kring der
m enigte,maartoch zonder datm en vooraf kon zeggen,

wat z: er eigenljk kwamen doen.W elA averdwenen
z: in den grooten hnop en vertoonden er zich nQg
slechts a1s Grenkelingen ; dnch op kolen afstan;
achter hen m archeerdeeen dichte drem van natinnale
garden; deze stbrm den de zaal binnen Qnder den
veelbeteekenenden uitroep van: nLeve de nationale

Vergadering!4' Ik stak mjnbewtsvanafgevaardigde
np mtn hoed,en ik trad met hen weêr binnen. Het
eerste werk was de tribune schnon te vegen ;vtfef
zes redenaars veerden daar tegeljkertj; het weerd;
zt werden zonder veel omhaallangs de treden van
dekleinetrap naarbeneden gedrcngen.ophetgezicht

hiervan willen deQpreerlingen aanvankelijk t0tverzet
komen ; maar een panische schrik m aakt zich van

hen meester; zt beklouteren Qnze lelge banken,
terwtl ze in de tusschenruimten over elkanderheentuim elen, w eten de buitenste gangen te bereiken en
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Bpringen, dnnr alle vensters heen, naar de binnenplaatsen. In m inder dan geen tijd waren er geen
ànderen m eer in de zaal nver ;an natinnale garden,
en de kreten: nLeve de nationale V ergadering !x4
deden de muren daveren.
DeV ergaiering-zelve wasafw ezig;m aargaandew eg
kw am en de verspreide leGen uit hun schuilhoeken

weêr npiagen; de natinnale garden kregen hanë es,
menomhelsieelkakren deleden nam enlangzam erhan;
hun Quie plaatsen w ederin.Dem annen dernatinnale
garde schreeuw den : nLevedenationaleV ergadering,q
en de vnlksvertegenw onrdigers riepen daartegen in:
''Leve de nationale gardet
t en ''leve de republiek !.

Nauwelgks was de zaal weêr bezet,of generaal
Cnurtais,de eerste bewerker van de gevaren,diew e
gelnopen hadden,ha; deongehonrdecnbeschaam dhei;
er zich te vertoonen ; de nationale garden ontvangen

hem met kreten van woede;men grijpthem en sleurt
hem naar den vûet der tribune; ik zag hem langs

m: heengaan, bleek a1s een doode, omringd van
vlamm ende 'zw aarden ; ik dacht niet anders of men
w ou hem vermncrden en ik riep uit alle macht:

pRukt kem zijn epauletten af,maardonit hem niet!t'
En z00 werd geiaan.
Toen verscheen Lam al ine w eêr. lk ben nnoit te

weten gekûmen op welke wtze ht z:n tt; besteed
ha; gedurende de drie uren, die wt cverweldigd
waren:-ik had hem even gezien bg 't begin;h: zat
op dat oogenblik op een bank, een beetje lager dan
de mtne,h: bracht zzet een zakkammetje zjn haar
in nrde, dat donr het zw eet vastgeplakt zat tegen

ztn hûofd;Gaarna àrong demenigte weêr op en ik
heb hem niet meer teruggezien. Eet schtnt dat
Mj zich naar de zalen in debenedenverdiepingenvan
het gebouw had begeven, waar het volk é4k was
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binnengestormd;dathj 'thadwillen tcespreken,maar
dat hem een slechte nntvangst was te beurtgevallen.

Den volgenden mnrgen werden mij over dit toeneel
m erkwaardige bizonderheden verhaald, die ik hier
w e1 z0u m eêdeelen, a1s ik niet besloten ha; alleen

meldng te maken van wat ik zelf heb bjgewQond.
M en verzeken, dat h: vervolgens zich naar het in
de buurt gelegen paleis voor buitenlandsche zaken

begaf,dat nog in aanbnuw was;ht had ongetwtfeld
beter gedaan zich aan het hoofd van de nationale

garde te stellen en 0ns te komen bevrtden. Ik
verzzoed,dat h: za1zgn aangegrepen geworden donr
een van ;ie zzoedsontzinkingen, waaraan zelfs de
dapperste m annen nnderhevig z:n (en daar moet hiJ

onder gerekend worden),wanneerzijeen beweegltke
en levendige verbeelding bezitten.

Toen h: de zaalbinnentrad,had h:ztn veerkracht
en z:n monie wnnrden teruggevnnden;hij zei ons,
dat zjn plaats niet in de Vergadering Nzas,zzaar ep
straat, dat ht naar het StaGhuis z0u trekken en er
het oproer verstikken. Dit is Ge laatste m aalgeweest,

O tik hem Qnstuimigheb hnoren toejuichen.Eigenljk
werd nietht alleen toegejuicht,maar deed men 't:Qk
de overwinning ; de kreten, het handgeklap, w aren
slechts de echo der hevige driften,die n0g in aller
hal en w pelden. Lam artine vertrok; de tamboers,
;ie een half uur tevoren %:t den aanval hadien
geroFeld, slnegen nu ;en afm arsck. De natinnale
garien en de m nbiele garden,die n:gbthoepen zich
te m idden van 0ns bevnnien,verzam elden zich en
volgden hem . De Vergadering, ofschoen nQg zeer
onvoltallig, hervatte haar zitting ; het was zes uur.
Ik ging een oogenblik naar huis, om wat te
gebruiken; toen kwam ik wesr in de Vergadering,

die zich inmiddels permanent had verklaard; w:
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vernam en weldra, dat de letlen van het nieuw e,
voorlnopig bewind waren gevangen gennm en. M en
stelde Barbès en dien ouden idiont Cnurtais, die een
pak slaag had m neten hebben, in staat van beschuldiging ; heel wat lieden w ilden dat dit ook gedaan
zQu w nrden m et Lnuis Blanc, m aar Geze trachtte
moedig zichteverdedigen;metmoeitewasht nntsnapt
aan de woede der nationale garden,;iededeurbezet

hielden;ht hadncg zjn gescheurde,bestovenkleêren
aan.Ditmaal liet hijzich niethetvoetbankjebrengen,
waar hj altij; np ging staan om np een behoorltke
hnogte boven den rand van 't spreekgestnelte uit te

steken (want hij was niet veel meerdan een dwerg);
h: vergat zelfs den indruk,dien ht wilde teweeg
brengen, Gacht alleen zaaar aan watht zeggenmnest.
Niettemin, of liever Juist daardoor,wQn ht vonr 't
oogenblik ztn zaak ;ik heb nooiteenigtalentin hem
kunnen ontdekken dan op dezen ;ag ;w ant ik noem
geen talent de kunst nm schitterende,hnlle phrasen

samen te Gansen,Gie niet veelmeer zijn ;an mncie
gnedgeciseleerGe schûtels, waar niets èp is.
lk w as overigens znn m 0ê van de gem nedsbewegingen van Gezen dag, dat ik niet dan een vage,
onduideljke herinnering heb Qvergehnuden van deze
nachtzitting ; ik za1 er dus niets m eer van zeggen,
want ik wi1 mtn perséénljke indrukken weôrgeven;
vûnr de biznnderheden en het vervnlg der gebeqrtenissen, heeft de M 0n iteur meer w aarde ;an ik.

V111.
HET PEXBT VAN DE EENDRACET EN DE VOQRBEREIDINGT0T DE JVNI-DAGEN.

De revolutionnairen van 1848,de bleedige dnlzinnigheden van hun veergangers niet willende of niet

kunnende nav:lgen,tronstten zich doorhun belachlgke
dwaasheden na te bootsen. Z:o waren z: op de
geiachte gekem en aan het volk greote allegorische
feesten te geven.
Niettegenstaande den w anhopigen toestand der
geldmiddelen :a; het voorloopig bewin; besltten,
dat een som van :en nf twee millieen besteed zou
4zorden :zz op het Chaz,p de xfars het feest van de
Eendracht te vieren.
Volgens het prograz:, dat veeraf &zas bekend
gemaakt en 0:k trnuw wer; gevelgd,moesten Qpket
Cham p de M ars optreden allerleiNguren,die pnlitieke
personen, deugden Qf instellingen en zelfs publieke

diensten znuden voerstellen. Frankrtk,Duitschland
en Italië elkakr de han; reikende;de Geltkheid,de
Vrtheid, de Brnederschap elkander Q0k de hand
gevende; de Landbouw, de Handel, het Leger, de
Zeemacht en veoral niet te vergeten de Republiek,

Geze natuurljk van kolossale afmeting.Een wagen
zQu donr zelien w erkpaarden getrokken w orden ;Qp
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dien wagen (verkondigde hetzelfde prûgram), eenvnudig en landeltk van vonrknmen, zouden drie
boomen staan: een eik, een laurier en een Qljf,
sym bolen van kracht,eer en nvervlned,en boveniien

znu er n0g een karztn,waarop korenaren enblnemen.
Landbeuwers, en jonge meisjes in het wit gekleed,
zouden deze kar om geven en vaderlandsche liederen
zingen.M en ha; ons 0ok beloofd runderen m et vergulde hnrens, m aar die hebben w e niet te zien
gekregen.
De nationale Vergadering had niet den minsten

lust al ;ie heerljkheden te aanschouwen;ze was
zelfs erg bevreesd 4at de verbazende toelcep van

vnlk, die bt deze gelegenhei; niet knn uitblMven,
gevaar vnnr ongeregeldheden znu opleveren.

Zj ha; 4us den ;ag van het feest zco langmnge1:k verschoven;zaaar daar de tnebereidselen ervonr
gem aakt waren, was er geen m iddeltn1 afstelen m en
was w e1 genoodzaakt het op 21 M ei te bepalen.

Toen ;ie dag was aangebroken, begaf ik mt al
vroeg naar Ge Vergadering,welkerleden gezamenlkk
en te voet naar het Cham p Ge M ars zouden optrek-

ken. Ik ha; een paar pistnlen bij me gestoken en
bemerkte, onder de gesprekken met mtn collega's,
dat o:k zt zich heimelijk gewapend hadden;deze
ha; een Gegenstnk meegennmen,die een dolk,bjna
allenhadden eenigverdedigingsmiddelbi
jzich.Edmnnd
La Fayette tccnde mt een wapen, dat alvan heel
bizcnderen aar; was. Het w as een lnoden kngel, in
een korten leeren riem genaaid, dien men gemakke-

1jk aan ztn arm knn bevestigen;men z0u een dergeltk wapen een handige strjdknotskunnen nnemen
(alias pltertendonderl.La Payetteverzekerdem%,dat
een dusdanig instrum ent in het bezit w as van verscheiden afgevaardigden,vooralsedert;en 15(
len M ei.
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zklzno tnegerust begaven wij 0ns naar het feest van
de Eendracht.
onheilspellende geruchten verkondigden, dat een
groot gevaar de Vergadering te w achten stond,
wanneer zj deor de menigte heen het Champs de
M ars z0u Qversteken en plaats z0u gaan nem en ep
de tribune, welke vnnr haar bt 't gebouw van de
M ilitaire Schnol w as cpengehouden. Het kan niet

nntken; worden, dat het gemakltk werk was een
aanslag tegen haar te ondernemen gedurende dien

langen weg,want hj wer; te voet afgelegd en wt
werden niet bewàakt. onze eigenltke bescherming
berustte in de herinnering van het gebeurde op
15 M ei, en dit wasvoldoende.Im merskom thetzelden
venr dat, w elke gelegenheid zich o0k m oge voordoen,
de een Qf andere zzacht Azordt getrntseerd den dag
na haar overwinning. De rranschen doen Qverigens

nooit twee dingen tegelvk ;zi
j springen dikwglsvan
de hak cp den tak,maar géven z: zicheenmaalaan
iets, dan dûen ze 't m et hart en ziel, en ik gelocf
niet dat er een voorbeeld isvan een oproer tem idden
van een feest nf eenige plechtigheid.op dezen dag

scheen het volk dusvrijgaarnedeâctieteaanvaarden
van ztn geluk en @v@onreen wi
jle deherinnering ep
ziJ
* tezetten van ZMn ellende en z4n haat:het was
npgewekt,zQnder woelig te zijn.
H et feestprogram had gezegd, dat er een a1gem eene verbr0edering moest t0t stand kem en.

En werkelijk, ;ie was er in hooge mate.Geen wanorde hQegenaam ; kwam vncr. NT: ztn tnch een
wcnderltk volk; we kunnen geen politie missen,
w anneer er volkom en kalmte is,m aar znndra bevinden w e ons niet in revolutie-toestand, of we hebben
haar niet nnndig. Het schouwspelvan deze algem eene
volkszaenigte bracht de gezaatigde en ernstige repu-
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blikeinen zonzeer in verrukking, ;at heth6n in zeker
opzicht verteederde.

Carnet zeime met dien eenvnud,welkedeeerlkke
Gemocraten alttd kenmerkt:nGelnof mt,mtn beste
cnllega, je kunt je alttd op het volk verlaten.q Ik
weet nèg, dat ik hem vrt ruw antwccrdde: I'ZQQ,
waarom heb je me dat niet aan den vcnravnnd van
den 15den Alei gezeg;?4
ç
E et regelings-com ité had plaats gennmen op de
eene helft van Ge kolossale tribune,diew asopgericht
langs den gevel van de M ilitaire Schonl en voor de

natinnale Vergadering was de andere z: ingeruimd.
Men liet het eerst voor ons vnorbktrekken al de
zinnebeeldige voorstellingen der verschillendenatiën,

wat een verbazenden t:; in beslag nam,vnnral ten
gevnlge van Ge algem eene verbrneGering, waarvan
het programm a gesproken had;tnen kwam de izagen

met zestien paarden en einiel:k verschenen dejonge
meisjes in het wit.Er waren er zeker we1 driehonGerd,die haar maagdelVke kleeding op zc0manltke
wtze droegen,dat men ze had kunnen houden vnor
a1s meisles verkleede jongens.Ieder van haar hield
een grooten blcemruiker in de hand,welken zt ons
onder het vonrbktrekken uit galanterie toewierpen.
Daar ;ie jonge meisjes niet veel aniers dan vischNzgven Nzaren, zzet sterk-gespierde arzzen,en zaeer
gew end, Qnderstel ik, haar vuisten te gebruiken dan
om bloem en te strnûien,kw am en die bouquetten op
0ns neûr,alsof er een dichte hagel viel,en wasQnze
toestan; verre van aangenaam .

Een van Geze jnnge meisjes,groot van stuk,trad
uit de r: van haar zusters naar voren,ging vlak
vnnr Lam artine staan en reciteerde een lofie; np

hem ; gaandeweg kwam zt in vervoering en sprak
op zulk een wts,dat haar gelaat een verschrikke-
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ltke uitdrukking kreeg en zi
j zich in allerleiwenderltke bochten begon te wringen.Nocit leek geestdrift mij zcû verwant aan vallende ziekte. Toen zt
geëindigd had, verlangde het vnlk niettem in dat

Lamartinehaarz0uomhelzen;ztboo;hem tweegreve
wangen aan,waarvan hetzweetafgutste:hj gafhaar
op ieder met den tip ztner lippen een kus en deed
dit met bltkbaren tegenzin.
Het eenig indrukw ekkende deel van het feest was

de wapenschouwing. Nnoit in mi
jn leven heb ik op
één punt zéöveel gewapende mannen b:een gezien,
en ik geloof niet Hcht, dat anderen er zaéér hebben
aanschouNzd. zkfgescheiden van de tallooze zaenigte
nieuw sgierigen op het Champ de M ars, bevond er
zich een heel volk ender de wapenen ;de M o niteu r
schatte he% aantal nationale garden enlinie-snldaten,

die bgeen waren, op driehonderd-duizend,wat m:
overdreven tnescheen; toch gelonf ik niet dat m en

het ctfer Qp minder dan twdéhonderd-duizend kan
terugbrengen.

Eet schouwspelvan die tweehenderd-duizendbtonetten za1 nnnit uit m:n geheugen gewischtworden.
Daar de mannen in het geweer nauw aaneengesleten
m archeerden, om binnen de afgeperkte ruim te te

bltven, en daar wt bovendien,van de weinig verhongde plaats,waarop wt zaten nietveelmeer dan
een horizontalen blik np hen konden w erpen,ver-

tnonden zg vnnr 0ns:0gslechtseenlichteltkgnlvend
oppervlak,datin deznn weêrkaatste,en hetChamp de

Marsdeedgeltken opeen grootmeervanvloeiendstaal.
A1diemannentrekkengeleideljkaan:nsvenrb:;6r
waren in dit leger veel m eer geweren dan uniform en.

Alleen de legieenen uit de kwartieren der rVken
gaven een gront aantal nationale ga:den te zien,in
militlir tenue gekleed.Hetwaren deeersten ;ielangs
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:n: gingen. Zt riepen geestdriftig:nLeve de nationale V ergaiering!q In de legioenen ;ie op zichzelf
al heele legers vorm ien,zag men niets anders dan
w am buizen en blnuses,w at deze manschappen echter
niet belette in zeer krtgshaftige hnuding te marcheeren. De mzeesten onder hen bepaalden erzich toe,

tnen zj 0ns voorbkgingen,nLeve de democratische
republiek !f4 te roepen, ûf de M arsei11aise of het

Rir:nd4nen1ie4 te zingen. Ten slotte kwamen
de leginenen van het gemeente-gebied buiten de eigen-

ltke stadsgrenzen, die, sakmgesteld uit slecht uitgeruste en gebrekkiggewapende landlieden en gekleed

in blouses a1s de arbeiders der buitenwtken,een
gansch anderen geest meêbrachten dan zj ;zelieten
dit duidelkk merken donr hun gebaren en hun uitreepen.Dan ha4 m en n0g de bataillons der mobiele

garie, ;ie zeer uiteenlonpende tcejuichingen lieten
hooren,waardoor twijfel en vrees in onsoprezen ten
opzichte van de bedoeling Gezer jongelieden,die,éér
nog kinderen, toen toch m eer dan iem and anders
ons 1Qt in hun han; hielden.
De linie-regim enten, die den opmarsch sloten,

trokken stilzwtgend aan ons vûorbM.
Ik woende deze langdurige vertooningb%,hethart
van droefheid vervuld ; nooit toch, op geen enkel

ttdstip onzer geschiedenis,was een zo:grnotemacht
van wapenen tegeltk in handen vanhetvnlk gegeven.
M en kan er zeker van ztn, dat ik het onnnozel
vertrcuwen ncch de dwaze vreugde van mtn vriend
Carnot Geelde; ik vonrzag integendeel dat al 4i6

bajonetten, die ntl gemeenschappeltk in de znn
schitterden,w eldra tegen elkander znuden fikkeren,
en ik ha; een vonrgevnel,datw eeen wapenschnuwing
hadden geheuden nver de tw ee legersvan den burger-

pnrlog.Ik hppr4e op dezen dag nog hqrhaaldeljk de
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kreet w eprklinken: nLeve Lam artine!q Tnch begnn

ztn groote populariteit al voorbt te gaan;men k0n
haast zeggen, dat ze reeds verdwenen w as,ofschoen

onder de massa altkd ta1 van achterlkke individuën
werden aangetrnfen, die opgezw eeptw nrden donrhet
enthousiasme, dat den vorigen dag heerschte, en die

niet ongel:k ztn aan deprovincialen,diedePar:sche
mode aannemen a1s de Partzenaars-zelven haar juist
hebben afgelegd.
Lamartine talmde niet met zich tebeveiligen tegen

deze laatstestralenvan ztngeluksznn;h: verwtdvrde
zich van het feest lang vôér dat hetafgelonpen was.

H% zag er Qnrustig en afgemat uit; verschillende
afgevaardigden, evenzeer doer verm neienis uitgeput,

deden a1s h:, en de wapenschouwing eindigde ten
overstaan van nagenoeg leêge banken. Zt was al
vroeg begonnen en w as pas afgeloopen,toen de avond
geheel gevallen was.

M en kan gerust beweren, dat de geheele tgd,die
verliep na deze wapenschouwing van 21 M ei,to% de
Juni-dagen alleen w erd ingennm en door het angstig
gevoel van de nédering dier dagen. Geen dag ging

voorbj nf nieuwe ontsteltenis bracht de nationale
garde en het leger te wapen;de handwerksluien de
burgers leefien niet m eer thuis,maarop deopenbare

pleinen en dreegen gestadigwapenenbijzich.Iedereen
verlangde vurig zich aan dencndzakeltkheidvan een
botsing te nnttrekken,en iedervoeldeinstinktmatig,

dat deze nocdzakeljkheid met den dag nnvermjdeltker werd. De nationale Vergadering werd zno
vnnrtduren; door deze gedachte geplaagd, dat zzen

zou gezegd hebben, dat z: nietandersdan hetwoord
b u rgero:rlog geschreven zag pp de vier m uren
van haar zittingszaal.
Van alle kanten wendde men ernstige pogingen
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aan nm vQnrzichtig te zijn en gedul; te oefenen,
alleen m aar nm de crisis teverhinderen nften m inste
te verschuiven. De leden,die uit innigste overtuiging

het vtandigst tegenover derevolutiestnnden,hielden
znrgvuldig de uitingen van hun afkeer of hun
sym pathie vonr zich ; de vroegere parlem entaire
redenaars zwegen, uit vrees dat hun w nor; slechts

argwaan znu wekken ;z: lieten het spreekgestoelte
nver aan de nieuw -aangeknm enen, die het zelven

weêr zelden bestegen,wantdiscussiesoverbelangrtke
aangelegenheden kwam en niet m eer vonr. Volgens

het gebruik bt alle vergaieringen sprak men het
m inst over w at de gemoederen het m eest bezighield,
m aar iedere dag bew éés, dat m en er w e1 aan dàcht;

alle mogelijke middelen om aan deellendevan 'tvolk
te gem oet te kom en werden voorgesteld en besproken.

M en behandelde zelfs bt voorkeur de verschillende
socialistische stelsels, en iedereen deed zich geweld
aan om er te goeier trnuw iets in te vinden, dat
ten uitvoer kon w orden gebracht of ten m inste
vereenigbaar w as m et de oude w etten, ;ie de maat-

schappt beheerschten,
Gedqrende aldien ttd bleven del'NationaleW erkplaatsenq druk bezocht;haar bevnlking beliep alm eer
dan hnnderd-duizen; m an.M en voelde,dat m en niet
knn leven, a1s m en ze in stand hielG, en m en w as
bevrees; te zullen nmknm en, wanneer m en trachtte
Ze op te hefen. Dageltks wer; het vraagstuk der
nationale werkplaatsen behandeld,m aar oppervlakkig
en bedeesd ; m en raakte er Qnephoudeltk even één,
maar durfde het nonit aan te pàkken.

Aan den anderen kant was het duideltk,dat de
verschillende partten,buiten deVergadering,alhnewel
ze den strtd duchtten, er zich tnch met i
jver op
voorbereiiden.D e nlegioenenqvan denationalegarde,
De Toequevm e.
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die uit rtke lieden bestonden,gaven aan het leger
en de mobiele gardemaalttden,waarbj men elkander
w ederkeerig opw ekte zich ter verdediging aaneen te
sluiten.
De arbeiders der buitenwjken,van hun kant,vervaardigden in 't geheim die honpen kardoezen, die
hen later in staat stelden een zQQ langen strjd v01
te hnuden. W at de geweren betreft,he% voorloopig
bewind had zorg gedragen ze hun in evervleed te
verschafen ; m en kan gerust bew eren dat er geen
arbeider was, die er niet ten m inste één had en soms
zelfs verscheidene.
Eet gevaar werd van verre evengoed a1s van

dichtb: bespeurd. In de provinciën was men verontwaardigd,vertoornd op Pargs;vnordeeerstemaal
sinds zestig jaar waagdemen zich aan degedachteom
zich te verzetten ;m en wapende zich en sponrde elkakr
aan de V ergadering te hulp te kem en ;m en zon; haar
duizenden adressen em haar geluk te wenschen met
haar overwinning van den 15den M ei.Deondergang
van den handel, Ge algem eene eerlog, de vrees veor
het secialisme maakten er de Republiek m eer en
meer gehaat;deze haat ontlastte zich venral in :et
geheim der stem bussen.De kiezers meesten in een-

en-twintig departementen epnieuw bijeenkQmen;z:
knzen over 't algem een mannen, die in hun eogen,
ender w elken vorm dan ook, het beeld van de
m enarchie vertegenw oordigden.De heerM eléw erdte
Bordeaux en de heer Thiers te Rnuaan gekozen.
In dezen ttd deok plotselingjveer het eerst,de
naam van LnuisNapoléon np.Dezeprinswerdtegeltk

te Pargs en in verschillende departementen gekozen;
repuhllleinen, legitim isten, dem agogen gaven hem
hun stem ; want de natie wastnen a1s een opgeschrikte
kudde, die naar alle kanten heenstuift,zonder een
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gebaanden weg $e volgen. Geen haar op mtn heofd
dat eraan dacht, toen ik de benoeming van Leuis

Napelénn vernam, dat ik een jaar later,np d6n 4ag
af,ztn minister zQu zkn.lk erken,datik 46vreegere
parlementaire leiders met greote bezorgdheiden sptt
had zien terugkeeren, al liet ik recht weprvaren aan
hun talenten en hun bekwaamheden,m aar ik vreesde,

dat hun verschtning de gematigderepublikeinen,die
t0t 0ns naderden,naar de bergpart: zou drtven.Ik
kende hen tverigens zèlven te gnei, om niet te

weten, dat zt, znndra ze wepr aan de zaken deelnamen, er ::k dadeljk de leiding van in handen
zouden wlllen krtgen, en dat het hun weinig kon
schelen het vaGerlan; te redden,a1s z: er niet het
roer bestierden. M aar een dergelMke enderneming
leek mt we1wat voQrbarig en gevaarltk. onze r:1
6n de hunne was Ge verstkniige republikeinen b:
te staan in het bew in; over de Repqbliek,zender te
trachten haar indirect zilven te besturen,en vooral

zonder daarvan den schVn op :ns te laden.
NTat z:t aangaat, ik tw%felde er niet aan ot w%
stonden aan den vooravond vaneen verschrikkelQk6n
strt;;maar ik begreep er ie gevaren eerstgoe; van
na een gesprek, dat ik in Gezedagen m et 46b6ro6m G6

mevrouw Sand 1)voerde. Ik entmnette haar b: 66n
Engelschm an m et wien ik bevrien; w as,een zekeren

Milnes,1i4 van het Parlement,die zich teen teParts
bevond.Milnes was een jonkman,nietvan geestontblnnt,maar dieheelwatdnmhedenbeging en,watzeld-

zameris,ze0nkzei.W athebikinmjnlevenhieteen
')Reorge Slnd,pseqdonlem vln de sehr:fster A.L.A.

Dupln,barones Dudevant,geb.1804,gest.1846.Eet gR t
< et u n tn een paar woordeB lets te zeggen,d&t dele
m erkwaardœ e vrouw m% r e
'énigsmlns doet kennen.
(N oot Fan d en v ertaler).
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persenen aangetrofen, van w ier beide profelen m en

verzekeren kon,datzenietop elkaargelijken;aan den
eenen kant mannen van geest,dw azen aan den anderen

kant. Ik heb M ilnes nooit gezien nf hj was verznt
ep iemandQfiets.Ditmaalwasht verliefdnp meyrouw
Sand en, hoe ernstlg de gebeurtenissen :0k waren,

ha4 h: 'ter op gezet haar een letterkundigdejeuner
aan te bieden ; ik was er 0Qk ep genoodigd, en he%

beel; ;er Junidagen, die bjna onmiddelltk erop
velgden,heeft, verre van deherinneringeraan b:mj
uit te wisschen, die integendeelw akker gehouden.
HetgezelschapbestonduitzeerverscM llendeelemen-

ten. M gezien van mevrouw Sand,was er eenJnnge
Mngelsche dame, vr: ingetngen en zeer aangenaam
in den omgang, die de personen, m et wie m en haar
in aanraking bracht,w e1vreem ; m nestvinden :eenige

onbekendeschrgversenM érimée.1)M ilnesplaatste m:
naast m evreuw Sand ; ik had nog nooit me% haar
gespreken ; ik geloof zelfs, dat ik haar nog nooit

gezien had (want ik heb slechts zelden verkeerd in
de wereld der letterkundgegelukzoekers,diez:druk
bezocht).Een mjner vriendenhadhaareensgevraag;
wat z: dacht van mtn boek overAmerika.MMeneerrq
had z: daarop geantwnerd, l'ik ben gewoon geen
andere beeken te lezen,dan die m: donr de schrtver:zjn aangebeden.dt Ik wassterk bevnnrnerdeeld

tigen mevrnuw Sand,5 want ik heb een afkeervan
vrouwen, de schr:ven,veeral van dezulke,diesyste5 Ook ten opzlchte van Prosper Mérlm ée (1808-1870)
kunde, &&n e n elgen navorschlngen overllten. (N o ot
m oet lk den l@zer, dte belang stelt tn Fransehe letter-

w ln d en v erta1er).
:) Ret fs m e te m lehtig hter nlet even te w#zen op de
klelnzlellgheld v@n Toequevm e.D e sultgeverf v= dlt
w erk heel hleM eê m .Lz:npgrooten'
'bloedverwlntgeen
dlenst gedu n.(N oo1 van d en v ert&1er).
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matisch de zwakheden van haar geslacht verbergen,
in plaats van 0ns belang in te boezemen donrzeons
te laten zien onder haar ware trekken. Niettem in

beviel ze mj.Haar uiterlgk wasn0galmassief,maar
ze had een uitdrukking van cog, ;ie ik bewnnderde;
haar geheele geest scheen zich in dieoogen te hebben
geconcentreerd, het nverige van haar gelaat aan het

stnfeli
jke overlatende.W at m: vooralopviel,wasbï
haar van natlre aan te trefen ietsvan dem aniervan

ztn,die eigen is aan groote geesten. Z: was inderdaad echt eenvcudig in haar dnen en spreken, w at

zij misschien eenigszins vereenigde met gemaakten
eenvoud in haar kleeding. Ik beken dat ze mg nèg
eenvoudiger z0u hebben tcegeschenen, a1s ze w at

meer werk van haar tnilethadgemaakt.W : spraken
een uur achtereen over de openbare aangelegenheden, - m en k0n in die dagen nver niets anders
spreken. Bovendien,m evrouw Sand w astoen een soort
van politiek persoon ; w at ze in dit opzicht zei,trof
m e bizonder; het w as de eerste keer, dat ik in

nnmidiellgke en vertrouwel:ke aanraking kwam met
iemand,die m: knn en wilde zeggen,wateromging
in het kamp van onze tegenstanders. De palten
kènnen elkaar eigenl:k nonit: z: staan tegennver
elkander, ze bestoken elkaàr, ze vallen elkanderaan,
maar ze zien elkakrnietvan aangezichtt:t aangezicht.

Mevrouw San; schilderde mt in biznnderheden en
m et buitengew one levendigheid den toestand der

werklieden te Parts,hunorganisatie,hunaantal,kun
bew apening, hun tcebereidselen, hun denkbeelden,

hun hartstnchten,de verschrikkeltkebesluiten,waart:e zt gekomen waren. Ik hield het tafereelvoer
nverdreven, m aar het w àshetniet:de gebeuö enissen,
die volgden,hebben dit we1 bewezen.M evrouw Sand
zelve scheen bevreesd voor dezegepraalvanhetvolk,

198

en het 1:t, dat Qns wachtte,met grootmedeli
jden te
beschouwen.

nTracht gj bt uw vrienden te bewerken,meneer,q
zei ze mj, ndat :et volk niet np straat gedreven
w orde,dnor het te vernntrusten Qf tnttonrn teprik-

kelen ;evenzeer alg ik de mi
jnetctgeduldz0uwillen
aanmanen ; want a1s de strtd lnsbarst,dan zult gij
er allen,gel44ftmk,bj tmkomen.q Na deze troestvolle wQorden scheidden wt,en sedert heb ik haar
nQoit meer teruggezien.

1X.
DE JUNI-DAGZN.

Nu mnet ik eindelkk gaan spreken van den opstand
die in Juni plaats greep, en die de grnotste en de

wonderbaarltkste geweest is,welke in onze historie
en waarBchjnlVk in eenigeandereonitisvnnrgeknmen:
de groetste,w antm eer;anhcnGer4-iuizen;m enschen
w aren er gedurende vier dagen in betrnkken; de

wonderbaarltkste, want de opstandelingen streden
zonder krggsleus, zonder leiders, znnder banier en
niettem in met m erkw aardige eenheid en een militaire
ervaring,die bnvenal,tntaan de nudste Qfâcieren tne
eerbie; afdwong.
W at dezen opstand onder alle gebeurtenissen van
denzelfden aard, die elkander seiert zestig jaren in

Frankrkk z:n opgevnlgd, bovendien tnderscheidde,
is, dat hj niett0t dûelhad ;en regeeringsvorm te
veranGeren, maar de maatschappeltke inrichting op
anderen grnndslag te vestigen. Hi
j was niet in
werkeltkhei; een politieke strtd (in den zin,welken
wt tntdusver aan deze uitdrukkinghadden gegeven),
maar een k1assenstrtd, een sncrt van slavenoorlûg.l)Hijkarakteriseeriede Februari-revnlutie,wat
*

')Sllven-opgtanden kw am en tn de Rom einscheoudheld
nog *1veelvqldlg voor.(N oot v a n d en v ertaler).
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defeiten betreft,opdezelfdewtzea1sdesocialistische
thenrieën haar hadden gekenm erkt ten opzichte van

de denkbeelden;of liever,hj sprontnatuurltkerwts
uit die denkbeelden vonrt, a1s de zocn uit den schcot

zjner moeder;en men moet er niets anders in zien,
dan een onbeschaam de en onzinnige maar geweldige
poging der arbeiders om te ontsnappen aan de n00d-

zakeltkheden van hun toestand,welke men hun had
afgeschilderd a1s een onwettige Qnderdrukking,en om
zich door het zwaard een w eg te banen naar den
denkbeeldigen geluksstaat, w elke hun was voorgespiegeld. De m engeling van hebzuchtige begeerten en

valsche thenrieën heeftjuistdezeopstand z0:geducht
doen zijn,nadat h: eenmaalwasin 'tleven geroepen.
M en had aan die ongelukkige menschen wjsgemaakt,
dat de bezittingen der rijken in zeker opzicht de
vruchten waren van een diefstal, aan hen begaan.1)
âïen had hun w:s gemaakt,dat de ongelijkheid van
verm ogen evenzeer streed tegen de zedenleer en de

maatschappi
j a1s tegen de natuur. Vele waren in de
va1 gelnopen, daar de nooden en begeerten hen erin
dréven. H et onbestem de w anbegrip van rèchten,
steunend op brutale kracht, verleende aan deze
laatste een overwicht, een hardnekkigheid en een

macht, welke zj nooit uit zich-zelve z0u bezeten
hebben.
00k dient n0g npgem erkt te worden dat deze
gedqchte opstand niet m aar een ondernem ing w as
van een handvol samenzweerders,maar het verzet
van een gansche m enschenmenigte tegen een andere
massa. Vreuwen namen er evenzeer deel aan a1s
')SLaproprlété,e'estlavolD:elgendom lsdiefstal.Stelllng
door den Fransehen pub1lc1st P.J.Proudhon (1809-1864)
ontwlkkeld ln z:n w erk pou#est-ce qqe 1a propriété?*
(N oot v an d en v erta1er).
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m annen.

Terwtl de laatsten den strtd aanbnnden,

bereidden de anderen de am munitie en droegen
die aan ; en toen m en zich tenslotte moest Qver-

geven, waren zij de laatsten, die daartoe konden
besluiten.
M en kan gerust beweren, dat die vrouw en in het

gevecht huishnudeljke overwegingen brachten ; z:
rekenden cp de overwinning, om haar m annen het

leven te vergemakkelijken en haar kinderen een
betere opvoeding te geven. Zij waren verznt np
dezen kri
jg, zooals zj het np een liter: znuden
geweest ztn.
W at nu de strategische kennisaangaat,welkedeze
m enigte ten tnon spreidde:het oorlogzuchtig karakter
van de Franschen, de lange ervaring van opstanden
en vooral de m ilitaire opvoeding, welke de m eeste
der m annen uit het vnlk ontvangen, volstaan om

haar te verklaren. De helft derPargsche werklieden
heeft in onzelegersgediend,en z: vatten altgd graag
de wapens weêr op. De oud-soldaten vormen over

't algemeen de meerderheid bij onze oproeren. Den
24sten Pebruarihad Lamoricière, door vganden 0mringd, t0t tweemaal t0e zi
jn leven te danken aan
de opstandelingen, die onder hem in A frika hadden

gediend,en bj wie de herinneringen aan degemeenschappelijkelegerkampen sterkerbleken dan dewoede
der burgeroorlogen.
Het is algem een bekend dat de Qphefâng van de
natinnale w erkplaatsen de aanleiding was t0t den
opstand. Daar zaen niet op ééns deze gevreesde
schare had durven afdanken, had zaen beproefd
haar te verspreiden dnor een deelderw erklui,w aaruit

zij bestnnden,naar de departementen te sturen:deze
w eigerden weg te gaan. Den 22sten Junidoorkruisten

zt,in groote troepen,Parts,Qnder hetaanheFenvan
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deze ep gecadenceerde,eentonige wtze,halfgezongen,
half gesprnken weorden : I'W : gaan ncg niet van
hqis, wt gaan nQg niet van kuis....q Deputaties
uit hun m idden richtten hnoghartige aanmaningen
tût deleden der cnm missie vanhetuitvneren;bewind,

envelrQkken,toen z: eenweigerend antwcor;hadden
Qntvangen,ûnderm ededeeling,datm en denvnlgenden

dag zijn teevlucht tot de wapenen zQu nemen.
Alles voorspelde inderdaad, dat de z:Q lang verw ackte crisis w as aangebroken.
Deze berichten,naar de V ergadering nvergebracht,

deien er,gelkk zlen begrtpen kan,een grontennrust
entstaan. Toch w erd de orde van den dag er niet

door onderbroken;zt zette deberaadslagingen vnort
over een practische w et, en vèlgde die zelfs m et
aandacht, hnezeer ze oQk onder den indruk der
om standigheden w as. Troqwens er werd een zéér

belangrtke kwestie behandeld,en een zééruitnemen;
redenaar Nzas aan het w oord.
H et geuvernement ha; het vonrstel gedaan alle
spoerwegen donr koûp te naasten. M ontalembert

verzette er zich tegen ; ztn zaak was niet alleen
gezend,mxar zjn redeveering was zelfs uitstekend;
ik gelenf niet dat ik hem onit z00 gce; heb hnnren

spreken,vrneger noch later;ik was ditmaalwerkeljk
dezelfde meening tnegedaan a1s hj,maar ik geloof
evenzeer, dat hj zichzelf,zelfs in de schatting van
ztn tegenstanders, evertrof. Eij was heftig in ztn
aanval,zender z:Q kribbig en beleeiigend te z:n a1s
geweenlkk.Een zekerevreesmatigdez4n aangeboren
:nbeschaamdhei; en hield ztn twistzieken en tegen
de gangbare m eeningen indrqischenden aard binnen de
perken ; w ant, a1s zonvéle mannen van het w oord,

was V vermeteler ter tale,dan moedig van hart.

De zitting eindigde,zQnder dat er sprake wasvan

2û3

4zat daar-bqiten gebeurde,en de afgevaardigGen verspreidden zich.

Toen ik mj ;en 23sten naardeVergaderingbegaf,
zag ik een grnpt aantal Qm nibussen verzam eld staan

bt de M adeleine-kerk ;ik begreep hieruit,4at men
bezig w as barrikaden in de straten np te werpen ;
bt mtn komst in de Kamer werd mt ditbevestigd.

Toch twijfelde men nng nf het we1 een èrnstig
te-wapen-lonpen was. Ik beslont mt-zelf te gaan
Qvertuigen van den staat van zaken,en begafmt
m et Corcelles naar de bqurt van 't Stadhuis.In alle
straatjes die uitkômen np ;it gebeuw vond ik het

vûlk bezig barrikaden op te werpen;hetgingM erb:
te werk met de handigheid en de regelm aat van een
ingenieur, slechts opbrekende wat ket neodig had
om , met behulp van straatkeien, een stevigen muur
op te boqwen, waarin hier en daar kleine openingen

werden gelaten,teneinde de vrte beweging tusgchen
de huizen aan weêrskanten niet geheelte belemm eren,

Ongeduldig a1s wt waren, Corcelles en ik,Qm ons
z0e spoedig mngelgk op de hoogte testellenvan den
toestand der stad,besloten wt iederQnzen eigenweg
te gaan;ht ging den eenen kantuit,i
k den anderen;
de zjne was hem bjna slechtbeknmen.H: heeftm:
later verteld dat h%,na zonder mneite verscheiGen
slechts ten halve gereede barrikaden te hebben Qver-

schreden,bt de laatstegearresteerdwerd;demannen
uit het volk, die haar eprichtten, een m ooien m eneer
ziende,in het zwart en met blinkendlinnengoed,;ie
kalm deor de vuile straten in den emtrek van

'tStadhuis liep en bj hun werk leukennieuwsgierig
bleef staan ktken, meenden dat ze van Gien verdachten cpmerker palt konden trekken. Z% verznchten hem,in naam Ger breederschap,hen bj hun
arbeid te helpen. Nu deed Corcelles in m oe; niet
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Qnder vnor JuliusCaesar,1)maarhj nnrdeeldehet,
onder deze QmstanGigheid,het best om zondertegenstribbelen m aar tQe te geven.Daarop tnnght aanhet
uithalen van keien en stapelde zez::netjesmegeljk
Qp elkander. Z4n aangqboren nnhandigheid en verstrooio ei; kwam hem echter gelukkig te hulp:

kreeg al heel gauw ztn afscheid, a1s volknmen
ongescM kt vnnr het w erk.

M % overkwam geen enkel dergeltk avontuur;ik
liep de straten dnor van 't quartier Saint-M al in en
Saint-Denis znnder,Qm zQQ te zeggen, barrikaden te
entm oeten, ofschnon de opwinding er buitengewnnn

hevig was. op mtn ten gkeer kwam ik in den edes
JeûneurB een m an van de nationale garde tegen,van

ondertetbeven metbloedenhersenenbespat;hj zager
zeer bleek uit en ging naarhuis.Ik vroeghem water

gebeur; wag;h: zeime,dat het bataillon, waaloe
h: bekeorde,b: de pnrte 8aint-Denis,van nab: aan
een heftig en m oerdGadiggew eervuurwasblontgesteld

geweest; een van ztn kameraden,wiens naam hj
me noemde, was naast hem doodgeschnten,en met

het bleed en brein van dezen Qngelukkige was h:
bedekt.
Ik kw am in Ge Vergadering terug,verbaasd dat
ik geen enkelen seldaat op m:n heelen weg was
tegengekomen;slechts toen ik terhoegtevan 'tPalais

Beurbon genader; was merkte ik eindeWk sterke
infanterie-cob nnes :p,ep marsc: en door kanonnen
begeleid.
Lamoricière bevon; zich in greottenueen tepaard

aan hun koefd.Neoit in mi
jn leven heb ik een gelaat
gezien, waarvan een hartsteckteltke lust 1ot aan') Romeinsch veldheer en veroveru r, in 44 v. Chr. om

B:
'n heerBehzuchtigepla= en door slmenzweerder:vermoord.
X oot vln den vertsler).

205

vallen; ingrtpen méér afstraalde,en h:e onstqimig
van karakter hj onk mege geweest ztn,ik geloof
tnch niet dat ht déérdoor alleen werd meêgesleept,
m aar dat Qp dit oogenblik de heftige begeerte van
zich te wreken over de gevaren en debeleedigingen,

die ht in Februarigelonpenenteveriurenhad gehad,
een wenrWe meêsprak.
,W at is u vQnrnem ens te doen ?44 vrneg ik hem .

pEr is al gevnchten b: Ge pele Saint-Denis,en de
om geving van het Stadhuis is bezaai; m et barri-

kaden.l - nGeduld,'
t zei ht me,nwe gaan er heen.
M eent u,dat we dwaas genûeg zjn om onzetroepenm acht op een dag a1s deze te versnipperen in de

kleine straatjes van de voorsteden? Nee,neelwe
laten de npstandelingen zich in de wtken,die we
hun niet betwisten kunnen, sam entrekken, en a1sdit
gebeurd is zullen we er hen vernietigen. Ditm aal
zullen ze ons niet ontsnappen.l
Toen ik in de Vergadering terugkw am , brak er
juist een vervaarlgk onw eêrlos,m etzulke stertregens,
dat de stad in een oegw enk onder w aterstond. Een
oogenblik had ik de hoep, dat deze gew eldige bui

ons, vonr dien dag ten minste,uit de mneil:kheGen
zou redden.Ze z0u inderdaad voldoendezjn geweest
om een gewoon oproer in z:n geboorte te doen verstikken:want deParkschebevolking heeftmnoiweêr
nnndig om te vechten,en vreestveelm eerden regen
dan kruit en 100d.
âlaar ik liet die hoop w eldra varen ;telkenswerden
de berichten onn stbarender. De Vergadering, die
haar gew one w erkzaamheden had willen hervatten,
kan ze niet dan met m eeite velgen;in het nauw
gebracht,maarnQg niet overwennen deor de oproerigheden daar-buiten, geeft z: haar erde van den dag
prjs, keeö eöoe tem g,wjkt qr negm aals van @f,
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1aa% haar ten slotte geheelin den steek en bemneit
xich uitsluitend m et den burgerkrtg. Verschillende

le4en komen ep de tribune vertellen watzt inPart:
hebben btgeweend. Andere doen er voorstellen %d
:en te velgen gedragsltn. Fallnu vraagt,in naam
van :et Com ité van openbaarhulpbetoon,een besluit
waardeorGenationalewerkplaatsenw ordenepgeheven.

H% wordt teegejuicht.Det%dverlooptin vruchteloeze
gesprekken,in niets-zeggenderedevneringen.M en w ist
niets bepaalds. Ieder Qogenblik wer; de tegenw oerdighei; geëischt van de uitvoerende com missie,

em vanhaartevernemenh0edetoestan;teParjswas;
maar zt verscheen niet.Erisnietselleniigersdande
aanblik van een vergadering op een critiek oogenblik,

a1shet gouvernement-zelfernietis. Z: geltkt dan
op een mensch,nQg geheel vervuld van hartstochten

en begeeöenjmaarverlam; en 4iezichbt deQnmacht
zjner ledematen onbeh:lpen beweegt.
Mindelkk verschtnen tweeledenvan Geuitveerende
cemmissie:z: kondigen aan dat de stand vanzaken
gevaarl:k is,m aar dat m6n niettemin hoopthe% oproer
voer d6n nacht m eester te w erden. De Vergadering
verklaart zich permanenten gaattQt;enavon;uiteen.

B: Ge hervatting 4er zitting vernemen w: ;at
Lam aline m et geweerschoten nntvangen is bt alle
baM kaden,4ie h: trachtte te naderen. Tw ee enzer

collega's,Bixio en Dnrnàs,wer4en Gnoieljk gewond,
toen zj 4e Qprnerlingen toespraken.Bedeau'sdkbeen
wer;ioorbeer; bi
jdenteegang t:tdenfaubourg SaintJacques; verscheiden effcieren met litteekens zju
reed: geGoo; of buiten gevechtgestel;:een derleien,
Victor Considérant, spreekt van he% doen van concessies aan de arbeiders;de Vergadering,w oelig en

Qnn stig, maar nog niet zwak,verheft zich b: deze
w oerden: ,
>Tot d: orderq schreeuwt m en van alle
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kanten met een zekere weede:nwt megen alleenzen
spreken na de overwinning.q De rest van den avond
en een deel van den nacht Nzordt doorgebracht zzet
allerlei losse discussies,zaet luisteren en afATachten.

Tegen twaalfuurverschgntCavaignac.Deuitveerende
cem missie had, sedert den nam iddag, alle m ilitair

gezag aan ztn handen teevertrouwd. Hï d:6t ep
hortenden tonn en m et gebroken stem ,in eenveudige

en juiste bewnnrdingen, mededeeling van de voernaamste gebeurtenissen van den dag.H:bericht,dat
hj aan alle regimenten,langs de spoorwegen geposteerd,order heeft gegeven naar Parts op te rukken
en dat alle nationale garden uit de Qm streken gewaar-

schuwd ztn;hij besluit met tezeggen,datdeopreerlingen teruggedreven zijn naar de buitenw:ken en
dat ht hcoptten slottemeestervan Gesta;tewerden.
De V ergadering,uitgeput van verm oeienis,verklaart
haar bureau nogm aals permanent en verdaagt zich
t0t den volgenden ochtend acht uur.

Toen ik mt, deze rumoerige omgeving verlatende,
te één uur 'snachts op den pont Royal bevnnd, en

ik van daar Parijs aanschouwde,in duisternisgehuld,
en kalm a1s een sta; die slaapt,ha; ik moeite mt
te evertuigen, dat alles wat ik sinds den nchten;

ha; gezien en gehonrd,in werkel%kheid ha;bestaan
en niet maar pure zinsbegoecheling w as. op depleinen

en in de straten,waar mijn weg mj langs voerde,
was geen sterveling te zien ;geen geluid, geen men-

scheltke stem ;men zQu gezegd hebben een ntvere
bevelking, die, verm oei; van haar w erk van den
afgeloepen dag, uitrust alvnrens haar vreedzam en
arbeid te hernemen. De helderheid van dezen nacht

gaf mt ten slotte mjn bewustzkn terug ;hetgelukte
mt mtzelf wjs te maken,dat we al ka4den gezegevier; en,tkuis gekpm en,sliep ik w eldra in.
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Ik stnnd heel vrneg in den nchtend 0p; de zcn

was al eenigen t:;boven Gekimmen,wantwehadden
de langste dagen van 'tjaar;tnenik deoogen opende,
honrie ik een m etalen,dQf geluii,dat onzevensters
dreunen deeG, maar plntseling, te m iGien van de

stilte van Parjs,verstomie:pW at isdat?t
çvrnegik.
M ijn vrouw antwonrdde m:: nDatiskanongebulder;
al bdna 6en uur lang heb ik 'tgehonr;;ik heb gemeen; je niet te mneten wekken,want jezultzeker
Je krachten in ;en leop van den dagneniighebben.l
Ik kleedde mt haastig aan en ging uit;van alle
kantenbegonnen detamboersjuistverzamelenteslaan:
de dag van ;en beslissenden strt; was wèrkeltk
aangebroken. De nationalegarden verlieten gewapend

hun huizen; alle die ik zag schenen mij v01 moed,
want het kannngebulder, dat de dkpperen naar buiten

joeg, M el; de overigen thuis.M aar ze waren wanhopig ; ze Gackten ;atzeèfmislei; èfverraden waren
door de uitvoerende cnmm issie, en braakten tegen

haar verschrikkelkke verwenschingen uit.Ditbuitengew oon w antrouw en van de gew apende macht ten

Qpzichte van haar aanvoerders,leek mi
Jeen geduchte
aanwgzing. M :n weg vervolgende,Qntmnette ik bj
de rue Saint-E onnré een m assa w erklui, die met
gespannen aandacht luisterien naar 'tgedreun van
'tkancn.Deze m annen drnegen allen een blnuse,die

voor hen,naar men weet,znnwel destrijd-unifnrm is
a1s het dageltksch klee; van den arbeid. M aar zï
waren niet gewapend, ofsckoon in hun blikken te

lezen was,dat z: er niet ver van af waren nm naar
'tgeweer te grtpen. Zt bemerkten,met nauwelijks
ingehou4en vreug4e, 4at het gedonder van 't geschut

klkkbaar naierie, wat aanduiide, dat Ge npstan;
terrein w nn. Ik voorzag reeds dat de geheele

arkeiQenie stan; in ;en strij;kqtrpkkenzQuworien,
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zoQ al niet werkdadig, dan tcch m et hart en ziel;

en dit bewéés het m%.De oproerige geest waarde
inderdaa; rnn;;h: beheerschte deze talrtke klasse
in al haar enderdeelen en aan haar beide uitersten,
evenals bleed decr het gehééle lichaam strnnm t;

h: vervulde de stadsgedeelten waar niet gevechten
werd,evengoe; a1s die,waar de str%; wè1 wnedde;
h: was tnt zelfs in onze huizen donrgedrnngen,
rondnm Qns, boven ons, onder ons. En onk de

plaatsen, waar w: dachten baas te ztn,kricelden
van heimelkke vganden ;het was a1s een atmosfeer
van burgernorlog, die over heelParks hing en die
zzen zzoest inaGezaen,w aarheen mlen o0k een tnevlucht
zecht.0zz dit aan te tnonen za1 ik van de gedrags-

1jn afwtken,4ie ik m:zelvenhebaangewezen - van
namelkk niet te spreken op gezag van een anderen een feit meêdeelen,;at mtn ambtgenoot Blanqui
(vanhetInstituut,broedervan dien van den l5;en M ei)

eenige dagen laterm:beken; heeft gem aakt. ofschoon
niet van biznnder gewicht, teekenthettoch op m erk-

Nzaardige wkze het karakter dezer dagen.
Blanqui ha4 in z4n huis a1s bediende opgenemen
een Jongmensck,dien ht ergens had leeren kennen:
4en zenn van een behoeftig zsan, m et wiens eHende

h: medelkden had gekregen.op den avon; van 4en
Gag toen de Qpstan; begon,hoorde h: dezen knaap
b: het tafeliienen zeggen: l
'a.s.ZnnGag (het was
D:nderdag)zullen w: de kippenbnutjesoppeuzelen;.
'
waar een jnng meisje,4at b: de familie Giende,aan
toeveegde: 'En w: zullen de mnoie ztden japonnen
aantrekken!t'
W at vermag een beter denkbeel; tegevenvan den

suat der gemeederen,4ah dit kinder-tafreeltje? En
wat Merb: Ge 46ur dickt dbet,is,dat Blanqui zich
we1 wachttetelatenmerken dath: 'tgesprek van die
De Toequeville.
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snaken had gehoord:ze maakten hem werkeltk beangst. Eerst nadat de overwinning behaal; WaS,

waagde h: 't Gien Jnngen lekkerbek en dat kleine
jdeltuitle naar hun krotten terug te sturbn.
Eindeltk bereikte ik het Vergaderingsgebouw ;de
vertegenw oordigers der natie kw am en in m assa aangelnnpen, Qfschnon het uur vnnr de zitting bepaal;
nQg niet ha; geslagen.E et kannngebulder bracht hen

bgeen. Eet paleis ha4 het aanzien van een norlogsterrein ; het was donr troepen nm singeld ; kanennen
w aren gericht naar alle w egen,;ie er tnegang tne
faven.
Ik vcn; dat de Vergadering zeer resoluut w as,
m aar niettemin zeer ongerust; trouw ens, het m oet
erken; w erden, dat daar reGen vnnr bestond. De
verschillende rappnl en, die uitgebracht w erden,
spraken elkaâr vool iuren; tegen, maar zé4veel
was er toc: w e1 uit op te m aken, dat m en te
dnen ha4 m et een npstand, zöé algemeen, zéé goe;
gew apen; en zéé w oedend, a1s nog nooit binnen de
mqren V&n Parus W&S M RSChOMWG. De nationale
werkplaatsen en de revolutionnaire benden,dieafgeGankt waren,versckaften hem zoow elgedisciplineerde

a1s in ;en krtg genefende seldaten en Qfâcieren.
Ieder Qegenblik breidie V zichuit.Menk:nmeeiljk
aannemen, ;at kj niet ten slQtte Ge Qverhan; z0u
behouien, ZB men zich te binnen bracht, dat alle

grnete Qpstanden, ;ie er sinds zestig Jaar geweest
w aren,in zegepraal w aren geëindigd,

Tegen al deze vjanden knnden w: slechts Qver.
Btellen de burgervendelen, ;ie in Pebruariontwapend

waren, en twintig-duizend nngedisciplineerde Jonge
m annen van de m obiele garde, 4ie allen deznons,de
broeders of de verw anten waren der opstandelingen,

Bn wier gezinikei; zeer twtfelachtig was.
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Dnch w at ûns de grootste zorg baarde,waren enze
aanvnerders. D e leden van de uitvoerende cemm issie
boezem den 0ns een volknmen wantrouwen in. ln dit
opzicht trof ik,in deVergadering,dezelfdegeveelens

aan a1s ik had zien uitbarsten b: denatinnalegarde.
W : kènden niet gelooven aan de oprechtheid van
sémmigen, noch aan àller bekwaamheid. Z: waren
bovendien te talrijk en te zeerverdeel; om in gemeen
overleg te kunnen handelen, en tè zeer m annen van
het woord en de pen nm ,in zoodanigeaangelegenkeid,

krachtdadig te kunnen optreden,zelfs al waren z:
't nnderling eens geweest.

W j behaalden niettemin de overwinning np dezen
z00 geduchten npstand ; meer nog : w a1 hem z0o

verschrikkel:k maakte, was juist de oerzaak enzer
redding, en nonit kan het bereem ; gewerden w oerd
van den prins van Condé,in de dagen der godsdienstoorlogen 1) gesproken,beter NTorGen toegepast: >'N;e

zouden het onderspit gedolven hebben, a1s w: er
niet z0o na aan toegeweest w aren.ft A1s het npreer
een minder radikaal karakter had gehad en een

minder woest aanzien, zou het waarschknltk ztn
geweest dat deburger: tkuiswas gebleven;Prankr:k
zou ons dan niet te hulp zgn geknmen;denatienke
V ergadering ha4 dan misschien toegegeven : een
minderheid harer leden z0u het ten minste kebben
aangeraden, en het w eêrstandsverm ogen van dit

lichaam z0u er zeer door verzwakt ztn geworden.
M aar de cpstand w asvan dusdanigen aard,datiedere

poging tot minnelgke schikking op heteerste gezicht
al onmngeli
jk bleek,en dat h%,van 't eerste eegen1) Tussehen de Katholieken en de Hugenoten,G de lu tste
helft der X vlde eeuw. Condé wss een derhoofden v= de

lastste part:,die der Protestlntem (N oot vln den verta1er.)
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bMk A aan,geen andere keus everliet ;an hem den
kQp in te drukken of zich er door te laten overvleugelen.

Eet was juist déze reden,welke ieder man van
aanzien belette zich aan ztn hnof; te plaatsen.Eet
is een geweon iets Gat epstanden,- ik heb hierb:
zelfs d e Qp 't neg, w elke slagen - znnder leider

beginnen ; maar ten slette vinden zj er altt; een.
Deze echter eindigde zonder er een gevonien te
hebben ; alle vèlksklassen namen er deel aan, m aar
geen der andere standen zsaakten gem eene zaak met

ken. De Bergpart: in de Vergadering b: vnorbeel;
heeft zich niet te zgnen gunste durven uitspreken;
w e1 heeft menigeen uit haar m idden zich tegen hem

verklaard. Zg wanhoopten nog niet Qm t:thun doel
te geraken langs een anderen w eg ; doch vreesden
Qverigens 4at de Qverwinning derarbeiders hen w eldra

noodlottig zQu worden. De kebzucht en dergelkke
blinde, grove hartstochten, die aan het volk de
wapenen in hanien hadden gegeven,bnezem den haar

vrees in:xTant het z:n hartstochten,bkna evenzeer
te iuckten GQnr hen, die erzzeê syzzpathiseeren,
zonder er zic: geheel denr te laten beheerschen,a1s

Geor ATie ze afkeuren en bestrgGen.
De eenige m annen,die zic: aan 't hQofd derJuniQpstan4elingen hadien kunnen plaatsen,hadden zich,

e m genoeg, 4en 15;en M ei entkdig laten inpikken,
zQ:da% z: :etstrtdgedruisch slechtskonden hooren
van achter de zzuren 4er gevangenis van Vincennes.
Eeezeer ik Qek in beslag werd gencmen dtor de
publieke belangen, w er; ik tnch erg gekw el; dnnr

de zorg, welke m:n Jonge neven mg opnieuw verQorzaakten. Ze waren weêr teruggebracht naar ket
klein-seminarium en ik vreesde zeer, dat het straat-

geveckt ie plaats,waar zt zick bevon4en,van zeer
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nab: mnest hebben bereikt,zQ: het er = niet reeds
w oedde. Daar hun oudersniette Parkswaren,besleot
ik hen te gaan halen:ik donrkruiste ;us w ederem
den langen weg,die ligt tusschen hetPalaisBeurben

en de rueNotre-Dame-des-champs.op m:n wandeling
zag ik enkele barrikaden, die gedurende den nacht
w aren opgericht, maar reeds w eder verlaten ef hernom en.

In al die stadsgedeelten klonk een helsche muziek

mt in de ooren, een mengeling van trommen en
trompetten,welker tonen een pgnltk,valsch en wild,
m: onbekend rumoer veroorzaakten. Ik vernam het
inderdaa; voor 't eerst, en heb he1 later neoit m eer
gehnor;: het was 't alarm sein, 'tw elk m en Qvereengekom en w as niet dan in het uiterste gevaar te
geven, nm iedereen tegeltkertk; nnder de wapenen
te roepen.
overalkwam en nationale garden uit hun w eningen ;
overal luisterden groepen w erklieden in blouse m et
bekomm erd uitzicht naar dit sein en het kanon-

gebulier. De strVd haG zich nog niet uitgestrekt
tot de rue N otre-Dame-des-champs, m aar naderde

haar toch meer en meer. Ik nam m:n neven met
m: meê,en kwam in de Kamer terug.
Véör ik er nog was,maar m: toch al te midden
der trnepen bevnnd, die haar bew aakten,versperde

een oude vrouw, np een groentenkar gezeten,m:
met opzet den weg. Ik bevalhaar op vr% barschen
toon np zt te gaan; in plaats van dit te doen,
kwam zt van haar wagen afen wierp zichplotseling
op mt met zulk een dnlle woede,datik groetemoeite
ha; mt van haar te Qntslaan. De afzichteltke en
verschrikkelMke uitdrukking van haar gelaat wekte
mtn afschuw op,zonzeer was er de hartstochteljke
razernj van het oproer op geteekend. Ik haal dit
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nverigens nnbeteekenend feit aan,emdat ik er tnen

met recht een belangrtk verschjnsel in zag. In
oogenblikken van hevige spanning nemen zelfs Gaien,
die in geen enkel verban; staan tnt de pnlitiek,een

bizender karakter van wannrdeljkhei; en opwinding
aan, dat aan een epmerkzaam o:g niet ontsnapt en
dat een zeer zéker kenm erk is van den algem eenen
teestan; der gem nederen. Zulke buitengew one ver-

scM nselen van opgewnndenheid Qnder het publiek
vem en een seort van glneiende atm nsfeer, w aarin
aHe pal iculierehal stochtent:theogen warmtegraad,

Ja tQtkeokhitte komen.
Ik bezzerkte dat de Vergadering donr allerlei
enheilspellende geruchten werd heen en w eêr ge-

slingerd. De opstan; w0n veld donr heel ParMs.De
haard ervan echteren,em z0o tezeggen,de zielbevon;

zich achter het Stadhuis: vandaar strekte h: ztn
lange armen steeds verder naar rechts en naarlinks

tQt d: buitenwkken der sta; uit en dreigde ons
w eldra zelven te zullen omvangen. H et kanon kw am

dichterbg, steeds duideltker wer; dit gehoord. Aan
deze w are berichten slnten zich allerleileugenachtige

tjdingen aan. Sommigen vertelden,datQnzetroepen
gebrek begnnnen te krijgen aan ammunitie;anderen,
dat een deel van hen de wapenen ha; neêrgelegd
Qf zelfs naar de epstandelingen w as nvergeloopen.
De keer Thiers verzocht Barrnt,Dufaure,Rémusat,

LaW uinais en mt,hem naar een afznnderljkvertrek
te velgen. Daar gekomen,zei ht tot 0ns: nIk ben
niet onen aren ep het stuk van opstanden ; deze is,

geloeft m:,de verschrikkeltkste,dieeronitgeweest
is. Binnen het uur kunnen de oproerlingen hier z:n,
en w e zqllen hoefd voor hoofd verm oord worden.

Relooft gt niet, dat het wenscheltk isonsonderling
te verstaan en aan de Vergadering voor te stellen,
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zcbdra dit nnodzakeltk wnrdt en véér he%telaatis,
de troepen rondom haar saam te trekken, opdat we,

donr hen omringd,allen tegeltk Parts kunnen verlaten en den zetel van de Republiek nverbrengen
naar een plaats,w aar we het leger en allenatienale

garden van Frankrtk t:tcnzehulpkunnen oprnepen?.
Ht zei dit np zeer opgewcnden tnon en met meer
ontreering in ztn Btem, dan misschien bt grQote
gevaren veroorloofd isteverraien.Ik vneldeduideltk,
dat het sponksel van Pebruari hem achterna zat.
Dufaure, die niet zno'n levendige inbeeldingskracht
bezat en die overigens niet dan nnode zich aansloot

b: lieden,die hj niet mncht,zelfs niet a1s hetgol;
zich-zelven uiteengevaarltken tnestan; tereGden,Dufaure, zeg ik, verklaarde m et een leukheid, die
niet zonder spot was, dat het nng zno'n vaart niet
had om m et zulk een plan voor den dag te knm en ;
dat men er later n0g we1 eens nver beraadslagen
kon ; dat onze kansen hem n0g niet hopeloos ge-

noeg vonrkwamen, om verplicht te z%n tnt een zoo
uiterst miidel onze toevlucht te nem en ; dat w e

er onze nnmacht door zouden toQnen.Ht had,zonder
tegenspraak, geltk : z%n wnorden hieven de bkeenknm st op. Ik schreef daielMk een paar regelen aan
m%n vrouw om haar meê te deelen,dat het gevaar
met ieder nngenblik groeide, dat Parts misschien
ten slntte geheel in de m acht z:u vallen van het

cprQer; dat wi
j dan zelven genondzaakt znuden ztn
het te verlaten,om elders den burgerkrgg vonrt te
zetten. lk gelastte haar uitdrukkelkk onmiddellkk
per gpnnr naar Saint-Germain te gaan - die weg

was n:g vrt

en daar nadereberichten van m:

af te wachten ; ik droeg aan m%n neven op den
brief te bezorgen en ik verschevn wepr in ie Vqrgaiqring.
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Er werd gediscussiëer; ever een beshit em Parts
in staat van beleg te Btellen,het mandaat van de
Com missie in te trekken en haar te doen vervangen
donr een m ilitaire 4ictatuur, w elke aan generaal
Cavaignac zou werden npgedragen.
De Vergadering wist nauwkeurig,;at z: juist dit

verlangde.Een dergelgk beshitwaregemakkelkk uit
te vaardigen : de nne; drnng,en tèch kw am hetniet.
Nietige incidenten, enbeteekenenie m eties M el4en
ieier oogenblik Ge vervulling van 4en algem eenen
wensch tegen en gaven er een andere richting aan,

want vergaderingen staan zeer bleet aan dergelgke
Qverrem pelingen,w aarin ie een Qfaniereenbekende

en onzichtbare macht zich altt; op ket laatste
oogenblik scv nt te stellen tusschen het voornemen
6n de daad, en het eerste steeGs belet zic: tQt de
andere te entwikkelen.
W ie ha4 kunnen denken,dat BaBtiie de Vergaie-

ring eindel:k tot een besluit z:u brengen? En tock
was :% het,;ie haar zoover bracht.
Ik ha; hem eens,ZeerWaar,heQr6n ZeffenjterWvl
h: V&n Zich-zelven sprak, dat V noeit meer din
vgftien weorden ken vinden om een redeveehng te
beginnen.M aar mannen, de ntet kunnen spreken -

het is m: Gikwklsopgevallen - bereiken veelalmpér,
a1s de om stan4igheden :un gunstig zjn,Ganiebegte
redenaars. Z: kemen metéén enkel denkbeel; veor
den dag,een dat er zzaar ep w acht uitgespreken te
worden, ;at in een enkelen volzin werdtuitgedn kt,

en z: heckten het, in zeker opzicht,a1s een met
greote letters geschreven uitspraak, vast aan het
spreekgestoelte. Ieder w ordt er dcer getroFen,en

herkent er onmiddellkk z%n eigen gedachte in.
Bastide veöeende ons dus op detribuneztnlange,
fatsoenlgke en droevige fguur, en sprak op saaiva
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tnen:nM eieburgers,ik sm eek u innaam van 'tvader-

lan; z:e spnedig mogeltk t:tstemmen Qvertegaan.
M en bericht Qns, dat het Stadhuis m issckien binnen

een uur za1ztn overweldigd..
Deze weinige wnerden deden de beraaislagingen
verstom men; het besluit w èr; in een om m ezien
genomen.
Ik verzette m: tegen de plragraaf,4ie Parks in
staat van beleg stelie; ik dee; dit m eer uitnatuurltke aandrift,dan uit verstandelgke Qverweging.Ik
heb van huis uit zulk een m inachting véér, en zulk

een hevigen afkeer vàn seldaten-overheersching,dat

deze geveelens mjn gemoedin Qpstan;brachten,toen
ik van nstaat van beleg. hoorde spreken,en zelf:
alle andere overheerschten, w elke deor het gevaar
w aren geboren. M aar te dezen opzichte heb ik een
fout begaan;
die echter heel gelukkig weinig
navolging vond.
De vrienden van de uitvoerende comm issiehebben

vr: hateljk beweerd,Gat haar tegenstanders en de
aanhangersvan generaalCavaignac met voorbedachten
rade onrustbarenie berichten haGden verbreid, om
znedoende een beslissing te bespoedigen. Zooz: werkeltk deze list hebben te baat genom en, vergeef ik

'thun gaarne;want de maatregelen,diez: daarioor
hebben dnen nemen,waren onontbeerlMk voor:etkeil
van 't vaierland.
Alverens het besluit werd a&nfenom en, WM > &n
ik gesprnken heb,had de Vergadering,zènGerstem -

ming, een ander genomen,waarbt verklaard werd,
dat de gezinnen van ken,die in den strkd zeuden
emkomen, uit de schatkist een jaarl:kscke toelage
zouden genieten, en dat hun kinderen door de republiek a1s de hare zouden w nrden aangenem en.

M en kw&m Qvqreen 4at zestig kamerleden,deor
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de bureaux gekozen,zich cverParijszouden verspreiden, aan de nationale garden de verschilende beslissingen beken; m aken, die gevallen w aren,en zouden
trachten het vel rouwen van deze m annen te herw innen, die men zei ;at ènbetrouwbaar w aren gew orden en ontmoedigd.
Iu het bureau,waarvan ik deel uitzaaakte,begnn

men,inplaats van nnmiddelltk de cnmmissarissen te
benoem en, eene eindelonze discussie te Qpenen Qver
Ge nuttelnosheid Qf het gevaar van het besluit, dat

z:: juist genomen was; veel tj; ging znodnende
verloren. Het gelukte m: aan dit belacheltk geharrew ar m et een enkel w onr; een einde te m aken.
l'M eneeren,ttzei ik,n'tismogeltk datdeVergadering

ongelkk geha; heeft,maar staat m: %oe u te doen
npmerken, dat, w aar een tweeledig besluit in 't Qpen-

baar genomen is,het een schande vnor héérzou z:n
daarop terug te kozzen en een schande voer èns er

:ns niet b: neer te leggen.q
Er wer; dadelgk gestem;; en, geltk ik we1 verwachtte, ik w er; eenparig tnt cnmm issaris bennem d.
Ik kreeg tet collega's Corm enin en Crém ieux,aan wie
Geudchaux wer; toegeveegd. Deze laatste was toen

n:g weinig bekend,efscheonht,inztnsoert,deQrigineelste van ens allen was. Hj was tegeltkelj;
radicaal en bankier - zeldzam e vereeniging - en,

verplicht de dingen van nabj te bektken,had h:
eindelkk eenige redeljkedenkbeelden Qpgenomen in
ztn brein, dat nverigens epgevuld was metdwaze
thenrieën,en waaruit m en iedernogenblik verwachtte

ze te zien te voorschtn treden. Er besten; geen
levend wezen, gdeler, prikkelbaarder, twistzieker,
lichtvaarGiger,noch gemaklMkerteontroeren,dan h%.

E: kon niet gewagen van de mneilïkheden em een
budget Qp te m aken,zonder tranen te ssorten ;m aar
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nverigens was ht een deriinkste mannen,4ie men
zich kan denken.
Dank zt de nnstuim ige beraadslaging van het
bureau, waren de overige deputaties al vertrokken

en mèt hen de gidsen en hetescerte,waardoor wt
znuden begelei; worden.Niettemingingenwtopweg,
na onze sjerpen te hebben aangedaan,en begaven
we 0ns alleen, m in nf m eer Qp eigen risico,naar het

hart van Parijs,langs den rechteroevervan deSeine.
De opstand had tnen al zulke vorderingen gemaakt,
dat men, tusschen den pont des A rts en den pnnt

Neuf,kannnnenzagopgesteld,diewerkeltk vuurgaven.
De nationale garden, die ons op onzen tncht gade-

sloegen,keken met bezorgdhei; naar ens;z: namen
eerbiedig hun hoofddeksels af, op halfuiden tnnn,
m aar m et doordringende stem uitroepende :nLeve de
natinnale Vergadering!tt Nncit is een luidruchtige

toejuiching bi
j de verschtning van een knning 4uidelgker uit het hért gekomen en heeft een minder
geveinsde sympathie geopenbaard. Toen w: de toegangen tnt hetCaroqR elhadden genpend,en erbinnen
waren gekom en, kwam ik t0t de nntdekking dat
Corm enin en Crém iqux ongemerkt meer naar rechts
hun schreden richtten, d.w . z. naar den kant der
Tuileriën, en ik hoorde een van beide, ik weet niet
meer w ie, zeggen : nW aar kunnen w e naar t0e? En
wat voor nut kunnen w e zonder gidsen uitrichten ?
Is het niet het beste 0ns er t:e te bepalen doorden

tuin van de Tuileriën te wandelen? Daar zjn verschillende reserve-batailons npgesteld;we zullenhun
de besluiten der Vergadering meêdeelen.t'- ,'Uitstekend,. antwnnrdde de ander,nik gelonf zelfs,dat
we zondQende de bedoelingen van de Vergadering
beter ten uitvner zullen brengen, dan onze collega's;
wans wat kan men aan m enschqn zeggen,die aan
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het vechtenztn!âlen zzoetdereserveertnetrachten
te bewegen ep hun beurt slagvaardig te ztn.l
Ik heb altj; gevnnden, 4at :et we1 de meeite

loenie, de enwiEekeurige uitingen van vrees b:
verstandige m enschen na te gaan. De domm e hnop

toent haar angst vr: openlgk,maardeanderen weten
dien met een z0Q Q nen sluier te bedekken, met
wu rscM nl:k ljkenGe leugentjesz:o scherpzinnigte
doe- even, dat het w e1eenig genntgeeftditvernuftig

verstaniswerk wat naier te bekjken.
M en begrtpt,dat een wandeling Gnnrdentuinvan
de Tuileriën niet van mi
jn gading was:ikwasin een
nogalbeozeluim vertrokken.M aarnueenmaaldeGesch
was epengetrokken,zeeals men zegt,m eendeik haar

ook te moeteh leêgdrinken. Ik wepdde m: 4us tot
Goudchaux en dee; hem den weg opm erken, dien
onze collega's insloegen. Mlk zie 't zelf we12,>ant-

woordie V me woeden;; nik bljf ook nietb: zeen
za1 de besluiten van de Vergadering zènder ken
beken; m aken.. Samen gingen w e toen naar den
tegenovergestelden uitgang. Corm enin en Crém ieux

veegden zich weldrab: nns,zicheen weinigschamende
ever wat z: zich vonrgenomen haGden.Zno kwamen
wt aan de rue Saint-Hnnnré, welker aanblik mij
m isschien het meest heeft getrnfen van al w at de
Juni-dagen mt te zien hebben gegeven. Deze zoQ
veelbezochte en A ukke straat w as ep dit oogenblik
entvolkter dan ik haar ooit,midden in den winter,

'smnrgens em vier uur ha; aanschnuwd.Zonverm:n

:og reikte, w as er geen levende zielte nntdekken;
de w inkels, de deuren, de vensters waren hermetisch

geslûten.Nieman; kwam te vnorschjn,nietsbewoog
zich ; geen w agenw iel,geen paardenhnef,noch Ge stap
van een m ensch w er; gehoord ; alleen maar de stem
v@n '% klnon, wedrklinken; in een verlaten stad.
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Tnch waren de huizen niet leêg;want naarmate w:
venrtgingen bemerkten wj achter Geramen vrouwen
en kinGeren, die,tegen Geruiten aangedrukt,onsm et
ontsteld gelaat zagen vonrbgtrekken.

B% het Palais-Royalkwamen w: eindelkk geheele
groepen nationale garden tegen, en toen nam onze
zend ng eerst een aanvang. Toen Crém ieux begreep,
dat er niets aniers te Goen viel 4an te spreken,

wer; hj een en alvuur;hj Geelde aan Geze H64en
m eê, w at er in de nationale Vergadering was voergevallen en zong hun a1s 't ware een brlveur-aria
vonr, die zeer werd tnegejuicht.

W t ontmoetten daar tevens een gewapen; geleide
en gingen verder. Langen tt4 doorkruisten w: de
kleine straatjes van deze staiskwartieren,totdatwe
tegennver de groote barrikade van de rue Razzbuteau
w aren genaderd, die nog niet gennm en was en ons
in onzen tocht tegenhield. Omkeerende gingen w e

opnieuw al 4ie Btraatjes door, die door Ge laatste
onlusten met bloed bezoedel; waren;van t:dtQtt%G
w erd er nèg gevochten. W ant er w er; steeis van
M nderlagen uit gestreden,het terrein w asgeenvaBt-

begrensd oQrlngsveld en onnphnuGeljk keerden de
strkders op hun schreGen ten g. op e6n oogenblik,
waarop m en er het m inst op verdachtw as,w er; m en

uit een dakvenstertje dnoGgeschnten, en a1s men
;an in het huis binnenGrnng, vnn; zaen w el een
gew eer, maar niet den m an,die 't had afgevqurd;
deze ka; door een achterdeur een goe; heenktz&en
gevonden, toen m en Ge koQfiieur Qpenbrak. 0:k
haiden de nationale garden in last gekregen alle
zonneblinden v66r ie ramzen te Goen openen, en op
allen, die zich aan de qenstersvel Qonden,te schieten :

een bevel, dat z: z0: letterlgk epvelg4en,dat z:

vele nieuwsgierigen hebben gedend,die Qp 'tgegicks
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sjerpen hun neus waagden naar buiten te

steken.

Zoolang w: op weg waren - en dat heeft twee
Qf drie uren geduurd - hadden w: minstens dertig
tnespraken te houden; en dan heb ik 't nng m aar

alleen nver Crémieux en mt-zelven,want Gnudchaux
kQn over niets anders spreken dan de Nnancien,

en wat Cormenin aangaat, het is bekend dat ht
altt; z0Q stnm a1s een visch was.om de waarheid
te zeggen, viel bMna al het gewicht van den dag
op Crémieux. H: wekte, ik za1niet beweren mjn
bewendering :p,maarwelmkn verwondering.Janvier
heeft Crémieux een w e1b esp raakte 1uis ge-

noemd. Hoe jammer, dat h: hem niet op dezen
dag heeft gezien,hïgende,met half-ontbloote borst,
druipend van zw eet en vuil van stof,verward in een

lange sjerp, die in allerlei krinkels om z:n nietig
lichaam gedraaid was, maar onophoudelgk nieuwe
denkbeelden vindend of liever nieuw e wendingen en
andere weerden,nu eens in gebérentaaloverbrengende,

wat h: zooëven gezègd had,dan weêrzèggende,wat
h: pas deor gebàren had uitgedrukt; altt; welsprekend,altkd v01 gloed.Ik geloof niet dat erooit
een man geweest is,en ik betwtfel of men zich ooit
er een heeft veorgesteld, die tegelkkertd; zééleeltk
en zéé'n gne; redenaar was.
Ik heb epgem erkt dat,a1s aan denationalegarden

werd bericht dat Pards in staat van beleg was,z:
daam eê ingenomen waren,en als :un gezeg; werd
dat de uitvoerende com missie naarhuiswasgestuurd,

z: kreten van vreugde uitten.Nooit is een volk zoo
in z:n schik geweest,nmdat het verlostwasvan z:n
vrgheid en ztn regeering. En M erop toch is de
yepulariteit van Lamaline uitgeloopen - in denttd
van nQg geen twee maanden.
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Telkens a1s wi
j uitgesproken hadden, omringden
de manschappen ons;zt vroegen 0nsnfwj we1zéker
w aren, dat de uitvoerendecom missievan haarfuncties
ontheven was; w e m nesten hun het besluit tnenen,

wilden ze voldaan ztn.
M aar wat ik vooral opmerkte,was definke,vast-

beraden houding dier mannen;wt waren gekomen
Qm hun mned in te spreken, en z: waren 'tveeleer
die 't èns deden. 'Hnudt u vast aan de natienale

Vergadering,ttriepen zt onstne;nwijzullen hierstand
houden ; houdt moed,geen vergeltk met de ûproerlingen.W % zullen 'twe1klaarspelen metdezemuitert;
alles komt terecht!<t Nog nooitwas de nationale garde
z0o vastbesloten opgetreden ; ik geloofechter datm en

verkeerd zeu doen te vertrouwen,dat z: een ander
zsaal zich nèg eens zô0 znu gedragen,w anthaar m ned
was ;ie van de noodzaak en dew anhnnp,en w as een
gevolg van omstandigheden, die zich niet licht weêr
voerdoen.

Partsbracht mt op dezen dag een zekerestaduit
de nudhei; voor den geest,w elkerburgershaar muren

a1s helden verdedigden omdat z: wisten,dat a1s ze
werd ingennmen,zt-zelven a1s slaven zouden worden
weggevoerd.1)
Toen wt in de Vergadering terugkw am en, verliet
Gnudchaux nns:nNu w ennzetaak hebben volbracht,.

zei hj met np elkaar geslnten tanden en in een half
Elzasch,halfGascnnsch dialect,''wilik een beetjegaan
vechten.q Hj sprak dit op zulk een krijgshaftigen
tonn en z00 weinig in Qvereenstemming met ztn
:
) Ik ve m oed, dat de schr:ver doeltop het beleg der

gtsd Eelos (in Rrlekenlu d)door de Dorlërs,toen dyze

hun lnvlldeden tn hetgebtedv&n den stam derA ehleers.

Het gesehledde ln den m ythlsehen voort#d.(N oot v an
d en v ertaler).
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vredelievende heuding, dat ik niet ktn nalaten te
glimlachen.

Ht is wèrkeljk gaan vechten,naar mij den v:1genden dag vertel; werd, en zéé geed,dat V ztn
buik e ep tweeefdrieplaatsen ha; kunnen laten doorberen,a1s he1 1ot dit haG gew ild.- Ik had den tncht

geëindgd in het vertrouwen, dat w: overwinnaars
zeuden blkven ;wat ik gewaarwer;tnenik 'tKamergebouw naderb: kwam, gaf m: er de volle overtuiging van.
Langs alle wegen, w aar de opstandelingen geen
baasw aren,drongen duizendenm annen desta; binnen,

dieuitaBeheeken van Prankrjk onsterhulpesnelden.
Dank z: de spoorwegen,kwamen er zelfs van een
afstan; van vtftig mtlen, Qfscheen hetgevechttoch
pas 4en verigen aven; begennen was.Den volgenden
dag en ;en eersten daarna kwam en ze van hender;

en tweehenderd mklen ver.Deze mannen bekoorden
zonier ondersckei; tot alle klassen van Ge m aatsckapp: ;er &zaren onder hen veel boeren, veel burgers, veel greot-grondbezitters en m annen van adel,

alle deoreengemengdenin gemeenschappelkkegroepen
optrekkend. Z: waren verschiBen; en onveldeende
gewapend, maar z: wierpen zicà met envergelkkeljken kver op Parïs.Het waB een éven vreem; en
éven nieqw Bchouwspelin de jaarboeken Qnzer :mw entelingen a1s dat,'tw elk de epstand-zelfaanbeed.

Van teen afwaB het duideltk,datw: ten slottede
everhln; zeuden behouden, w ant de oproerlingen

kregen geen versche treepen,en w4,wehaddenheel
PrankN k t:t resen e.
Ik ontmoette op de place Louis XV, te miiden

van de gewapendelieGenvanztnstreek,mtnfxm&
'lie1i4 Lepelletier G'Aunay,degedurenGedelaatstejaren
van de m enarchie vice-president van de Kamer van
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afgevaardigden was geweest, Ht droeg noch ztn.
unifnrm nech een geweer, m aar alleen een korten

degen met zilveren gevest,dien ht ter zgde,bnven
ztn jas,had bevestigd met behulp van een smallen
bandelier van wit linnen.
Ik w as tot tranen tne geroerd, tnen ik dezen

eerbieGwaardigen man, met ztn witte haren,aldus
zag uitgedost. ''W i1 u vandaag niet b: me komen
eten?4f vroeg ik hem. - nDank-je,. antwcnrdie V
me; ''wat zouden de brave 1ui we1 zeggen,die mg
vergezellen en weten, dat ik heel wat m eer te ver-

liezen heb dan zj b: de zegepraalvan den opstand,
a1s ze zagen dat ik ze zn0 m aar in den steek liet,

nm er m:n gemak van te nemen? Neen,ik za1hun
maal met ze deelen en slapen waar z: een nachtkwartier vinden: 't eenige dat ik je vragen wil,is
je best te doen,dat we zoo spoedig mogeltk hetons
belnefde kommiesbrood krkgen,want we hebben van
vanochtend af nog niets te eten gehad.'t
Ik kwam in de Vergadering zoow at om drie uur
terug, naar ik gis, en blééf er verder.

De rest van dezen dag ging vnnrb: met verhalen
van den strjd; telkens werd de een of andere
gebeurtenis of n0g onbekend nieuw s meêgeieeld. M en

kendigde Ge komst aan van vrtwilligers,brackt gevangenen binnen, drneg vaandels aan, die np de
barrikaden waren buit gem aakt. M en sprak van
dappere daden,herhaalde heldhaftige woorden;ieder
:ogenblik vernam men, dat deze of gene vonrname

persoonltkheid gewond of gedoed was. Hoe de einduitslag van den dag z:u zkn, niets kon dit doen
verzzoeden.

De vnorzitter riep de Vergadering slechts bt
tussckenpQQzen en steeds maar voor kert ter zitting

b:een;en daarin had hij geljk ;want vergaderingen
De Tx quevill..

15
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z:n a1s kleine kinderen ;a1s ze nietstednenhebben,
vneren ze altgd kattekwaad uit of zeggen domme
dingen. BiJ elke hervatting dee; h% ons zelf meGedeeling van wat m en zekers was te weten gekom en
in de tusschenpnos,waarin géén zitting wer; gehouden.

Di6 president was, geli
jk men weet, Sénard, een
bereem ; advncaat uit Rouaan,een man van beproefden

meed, maar dievan zijnjeug; afaan in dedageltksche
kom edies, die aan de balie werden afgespeeld, zich

zulke tooneelmanieren had aangewend,dath: 'tvermngen verloren had zijn werkeljke indrukken naar
waarheid weêr te geven, - à1s hiJ er ten minste
had. H% kon niet nalaten aan de blgken van mned,
waarvan hij velelde,ietsbombasterigsvan z:n eigen
vinding toe te voegen, en de ontroering welke hï
er wèrkeli
jk van voelde, dat geloof ik wel,uit te
Grukken met grafgeluiden,trillingen in z%n stem en
e6n snertvan treurspelsnik,diehem btzulkegelegenheden deden li
jken op een acteur.1) Nnoit was het
verkevene z0: na verwant aan 't belachel:ke,maar
het verhevene was in de gebeurtenissen en het

belackelijke bj den verhaler.
')Tocqueville bezochtzeke:nooithetThéâtrefrançaig,mlar
*11-n 3de rsngB-schouwbtlrgen, dat hjj zulk een denkbeeld
heeft v*n een trlgedle-apeler. (N oot va11 den vertller).

X.
DE JUNI-DAGZN.

VZRVOLG.

W e hadden toentertgd voor portier van het huis,
waarin w: in de rue de la M adeleine woonden,een

in de geheele buurt slecht-befaamd stet,een oudsoldaat, niet heelem aal recht-snik, een zuiplap en een

greete deugniet,die al den tijd, dien hij nietbenuttigde om ztn vrouw af te ranselen, in de kroeg
doerbracht. M en m ag gerustbeweren,datditindividu
een geberen socialist was, of, liever nng, een van

nature daartoe aangelegd.1)
Door de eerste gunstigeuitkom sten van den opstand

van streek gebracht,kad Mjop den ochtend,waarvan
ik spreek, alle kroegen in den omtrek afgeloopen,en,

onder andere leelijke dingen,die hi
j gezegd had,ook
beloofd m: te zullen vermoorden, a1s ik 'savonds
thuis kw am , - w annéér ik ten m inste thuis z0u

knmen;h: had zelfs een lang mesgetoond,waarvan
ht dacht zich te zullen bedienen.Een arm vrcuwtje,
die 't hem had hooren zeggen, kwam , in gronte
ontrnering, m evrnuw de Tocqueville w aarschuw en ;

Geze liet mij,alvorens Parjs te verlaten,een briefje
') W at x u Toequeville zblfvan deze bewering we1zeggen,
a1sh: nù nog lééfdeP (N oot van d en verta1ev).
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bcznrgen, waarin zt mt, na mededeeling van het
feit, dringend verzocht 'savonds nietthuistekomen,

maar naar de woning van mjn vaderte gaan,die
zich niet in de stad bevend,en welke wnning vrt
dicht bij de onze gelegen was. Ik ha; mj veorgencm en dit te doen ;m aar toen ik tegen m iddernacht
de V ergadering verliet, had ik niet veel lust dit
voornem en op te volgen. Ik was uitgeput van ver-

moeienis en niet zeker of ik we1 een nachtverbltf
z0u toebereid vinden buiten m:n eigen huis. Ik
hechtte bovendien weinig geloof aan de uitveering
van mnordplannen, die tevoren w aren aangekondigd,
en ik w as overigens onder den invlee; van die soert

van znrgeleosheid, welke gewoonlVk volgt op lang
aangehouden spanning.Ik klopte dus aan m:n eigen
deur aan, na alleen de voorzerg genozzen te hebben
de pistolen te laden,w elke iedereen in dezen onge-

lukkigen ttdgewoon wasb: zich tedragen.Genoemde
portier opende mi
J natuurljk,ik tra; naarbinnen en
vroeg hem,toen h: de grendelsachterm: zorgvuldig
dichtschoof, of alle huurders thuis waren. H: antwoordde m e droogw eg, dat allen sinds den m orgen

uit Parijs waren fegaan en dat wj beiden alléén in
huis w aren.Ik had liever een ander Qnder vier oegen
gehad, doch er was geen m iddel zaeer om terug te
keeren ; ik zag hem dus fink in de oogen en beval

hem vöér mj uit te gaan en me bij te lichten. Bij
een deur geknmen, die naar de binnenplaats voerde,

bleef hj stilstaan en zei me, dat hij een vreemd
geromm el hoorde, dat uit de kcetshuizen kwam en

hem vernntrustte, en hi
J verzocht memethem te
gaan zien, w aar 4it vandaan kw am . Dit zeggende

begaf hi
J zich naar de aangeduide plaats. Dit alles
begon m e heel veriacht voer te kom en, m aar ik
overw cog,dat ik,eenm aalz4övergegaan,hetveiligst
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deed hem te vergezellen.Ik volgde hem dus,m aar

zonder een van z4n bewegingen uithet e:g t: vcrliezen en vM t beslnten hem a1s een hcnd neôr te

schieten, b: het eerste teeken dat zijn misdadig
voornemen zou verraden.W ij hoorden inderdaad het
bizQnder vreemd geluid, waarvan hij mi
j gesproken
had.H et geleek ophetd0fgeromm elvan eenw aterval

in de verte,ofhetaanrollenvan eenrijtuig np grooten
afstand,ofschoon het klaarblijkelijk van zeerdichtbij
kwam . Ik ben ncoit te w eten gekomen, wat er de
oorzaak van was:trnuwens, ik heb er nietlang naar
gezocht. Ik ging w eldra het huis w eêr in, en liet

mij dnnr ;en mzan tot aan mijn trapportaalbrengen.
hem steeds aanziende;ik gelastte hem mi
jn deur te
openen,en toen hij dit gedaan had,nam ik hem het
licht uit de hand en begaf mi
j naar binnen. Eerst
toen hij zag,dat ik alléén verder z0u gaan,k0n hij
ertoe komen z%n hoed af te nemen en mijtegroeten.
Ha; dit individu werkeli
jk het vonrnemen gehad mij
te vermnorden, en vermoedde hi
j dat ik,op mijn
hoede zgnde en met beide handen in mtn zakken,
beter gewapend was ;an hij,zoodat h: m aar 't verstandigst deed z:n plan te laten varen? lk dacht
toentertgd,dat hi
j 't nooit ernstig gemeend had,en
dat geloof ik nèg. In revnlutionnaire ti
jden pocht
men bklla even dikwijls np te volvoeren misdaden,
a1s in gewnne, kalme dagen op goede bedoelingen.

Alttdbenik van meeninggeweest,datdezeellendeling
slechts gevaarlkk zeu geworden zijn a1s de kansen
van den strtd zich tégen ons gekeerd hadden,maar
z: helden daarentegen naar ènze zkdeover,ofschoon
nng nnzéker,en dit gaf mij genoeg waarborg.
Bt het krieken van den dag hoorde ik iemandbi
j
mt binnenkomen;ik sprong uitmijn slaap op:'twas
mijn bediende,die gebruik had gemaaktvan een eigeu
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sleutel, dien 1zt had,om in m4n woning te komen;
fle goede jongen had ztn bivouak verlaten (ik had
hem, np zijn verzoek,een uniform van de natinnale
garde en een goe; geweer verschaft)en kwam eens
zien of ik thuis was en zjn diensten o0k semsnoQdig
had. Dat was ongetwijfeld géén socialist,noch in
theorie, noch van nature daartoe aangelegd.1) H:
was zelfs in geen enkel opzicht aangetast door de
meest-voorkom ende ziekte der eeuw, die van w oel-

geesteri
j,en men zou niet licht,zelfsin andereW den
dan de onze, een m an hebben aangetrefen, die zich

zno kalm gedroeg in zijn omstandigheden en minder
ontevreden was met zi
jn lot.Altt; goed te spreken
over zich-zelf en vrijwel voldaan over anderen,Jneg
hij gewoonlijk nooit iets anders na dan wat binnen
zijn bereik 1ag en verkreeg ht Qngeveeralwath: begeerde - of meendehetalthansteverkrtgen:zonder
't te weten, alzoo de vncrschriften der wjsgeeren
nalevend, die ztzelven echter zelden Qpvolgen,en
zoédnende,dnnr een natuurltke gave,hetgenntsmakend van het heilzaam evenw icht tusschen kunnen
en verlangen, 'twelk alleen het geluk schenkt, dat

de wi
jsbegeerte 0ns belöéft.
,'W e1,Eugène,tt vreeg ik hem op den m orgen,teen

hij bi
J me binnentrad,Sphoestaan dezaken?1- nBest,
m eneer, uitstekend!q - nH oezo::best, en ik koer

alttd nQg kanongebulder?t
d - nla,er wnrdt alti
jd
n0g gevochten,ftantwoordde hj, nmaar iedereen verzekert,dathetheelgne; za1aiocpen.l Toen hiJdft
gezeg; had,trok hij zi
jn unifontas uit,poetstemi
jn
schoenen,bcrstelde m:n kleêren,en toen 1W daarop
zijn uniform opnieuw aangetrokken had,zeih: :pA1s
') De vrasg bl:ft gewettigd,hoe Tocqueville zich toch we1
een socialistvoorsteldeP (N oot van den vertalez').
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meneer me niet meer nondig heeft en het m: toestaat, ga ik nu m aar w eer vechten.. Dit tw eeledig

werk verrichtte hij vier dagen en vier nachten achtereen,op even eenvoudige wijs a1s ik 'tvertel.Het
gaf m: een zekere mate van kalmte,te miiden van
deze z00 fe1 bew ogen dagen van haat, het rustige

en tevreGen gelaatvan dezenjonkman teaanschouwen.
Alvorens mij naar deVergaderingtebegeven,waar
ik niet dacht,dat gew ichtige m aatregelen te nem en
waren, beslnot ik door te dringen 1ot de plaatsen,
waar men n0g handgemeen was en ik het kanon
honrde spelen. Niet dat ik lust gevnelde om een

beetje te gaan v echten, evenals Geudchaux,
zaaar ik w ilde een eigen oordeel vorm en over den

stand der zaken;want in mkn volslagen onbekendheid m et alles wat oorlog is, kon ik m e niet be-

grijpen, waarom de stri
jd zoo làng duurde.En dan,
ik za1 't maar bekennen, maakte zich een hevige
nieuwsgierighei; van mi
j m eester, bi
j al de overige
gevoelens, die mi
jn ziel vervulden en deze van ttd
tnt tijd overheerschten. Ik liep een heel eind van
den boulevard af, zonder eenig spoor te ontGekken

van een geleverd gevecht;maar te beginnen bij de
porte Saint-Denis, deden ze zich genoeg opiik w andelde te m iiden van stukken en brokken, w elke de
terugtrekkende npstandelingen daar geléten hadden.
Gebroken vensters, ingeslagen dBuren, huizen door
kngels geraakt of doorboord, om gehouwen bnom en,

opgestapelde keien,metbloedenslijk vermengd streo,
ziedaar de treurige overbltfselen.
Zû0 kwam ik aan het Chàteau-d'Eau,waarnmheen
een gronte m enigte trnepen van verschillendew apenen

bijeengetrokken was.Aan den vnetvan den waterval
stnn; een veldstuk,dat zi
jn kcgels in derueSamsnn
afschcût. Ik was aanvankeljk van meening,dat de
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oproerlingen er van hun kant met een kannn antwnnrd op gaven,doch ik bem erkte ten slntte,datik

m: vergiste:het was de echn,die meteen geweldig
law aai het gedonder van 0ns eigen geschutherhaalde.
Noeit heb ik zoo'n helsch leven gehonrd;m en k0n
zich te midden van een grooten veldslag wanen. In

werkeljkheid gaven de Qproerlingen slechtsantwoord

dnor een spaarzaam m aar m onrdend geweervuur.Het
was een vreem dseortig gevecht. De rue Sam son is,
a1s m en w eet, geen lange straat; aan het eind ervan

loopt dwarshetkanaalSaint-M artin,en,aandeoverz:
dààrvan, staat een gront huis, met uitzicht op de
straat.
Die straat-zelve w as geheel verlaten, geen barrikade was er te zien en het leek we1 Qf het kanop

op een schgf vuurde;alleen af-en-toe steeg e:nwolk
van reok uit enkele vensters, d e aanknnd gde dat

zich daar een Qnzichtbare vgand bevend.onzetirailleurs, langs de m uren geplaatst,legden ep de vensters

aan, waaruit zg schotenzagenkomen.Lamoricière,a1s
't ware vastgegrûeid op een greot, sterk paard, en

tnt mikpunt dienende, gaf ztn orders, terwtl de
kogels hem vonrb: Goten. Ik vend dat h: vuriger
en 4zelbespraakter w as dan ik m: had voorgesteld
dat een bevelveeren; generaal in dergeljke omstan.
digheid mnest zjn ;ht sprak,ja schreeuwdemeteen

heesche stem en gesticqleerde als een half-razende.

Eet viel gemakkelkk Qp te merken,zeowel aan de
juisthei; van zjn denken a1s van zjn wonrden,dat
h:, nnder al de bljkbare verwarring z:n koelbloedighei; niet verloQr:maar een dergeltkemaniervan
bevelen zou t:t gevolg geha; kunnen hebben, dat

z:n troepen hem hadden verleren,en ik erken dat
ik zgn moed meer bewonderd z0u hebben a1shi
Jzich
w at rustiger gedragen had.
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Dit gevecht, w&arin m:n ni6mand tegennver zich

zag, en dat vuurgeven, engenschtnltk slechts np
muren,verenrzaakte mt grnnteverwondering.Ikz:u
m: een eorlng neeithebben kunnen vnorstellen Qnder
een dusdanig gezichtspunt. Daar aan de Qverzj van
hetChkteau-d'xau de bnulevard vrij scheen,begreep
ik niet waarom nnze snldaten daar nietheenw erden
gecomm andeerd, noch w aarnm m en, als m en er op
stond zich eerst m e ster te m aken van het grnote
huis dat recht op de straatuitzag,hetnietin stermpas
nam , in plaats van zich zn0langen ttdblonttestellen
n.
n.
n het m nordend gew eervuur,dat eruitonderhouden

werd. Tech is niets gemakkelgker te verklaren :de
b:ulevard, die mï van het Chàteau-d'Eau af vri
j
teescheen, was het niet;aan den anderen kant van

een bncht, die hj daar te plaatge maakt, waB ht
integendeel,tQt aan de Bastille tce,dicht bezetm et
barrikaden. M vorens deze aan te vallen, w ilde m en
zich m eester m aken van de straten, die men achter
zic: liet en bovenal het reeds genoem de huisbem achtigen, dat, daar het den boulevard beheerschte,onze

verbindingen zeer gehinderd z0u hebben ;en eindelVk
w erd dit huis niet storm enderhand genom en, om dat
het aan ;en overkant van het kanaal stond, 'twelk
ik van den boulevard uit niet had gezien. M en
bepaalde er zich dus tne te trachten hetdoorkanonkogels t:t puin te schieten nften m instennhnudbaar

te zzaken.Het vnrderde veeltjdditwerk tenuitvner
te brengen ;nadat ik er mt 'smorgensnververbaasd
had,dat het gevecht niet tQt een eind kwam ,vrneg

ik mj nu af,h0e het bj dezen gang van zaken nnit
z0u kunnen eindigen.W ant w at ik met eigen Qogen

zagbt hetChàteau-d'Eaudeedzichtezelfdertgd,onder
andere gestalten,in hnnderd anderedeelen vanParts
Qok voor.
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Daar de opstandelingen geen kannn.hadden,gaf
het gevecht hier niet dien verschrikkelijkenaanblik,
welken het m eet hebben,wanneer het slagveld door

kcgels is donrploegd.De manschappen vé6r m:,4ie
geraakt werden, schenen dnnr een onzichtbaren kogel

doorboor; te zijn; zij wankelden en vielen,znnder
dat men aanvankel:k iets anders zag dan eenkleine
scheur in hun kleêren;bi
j gebeurtenissen van dezen
aard, waarvan ik getuige was, w as het m inder het

aanschouwen van lichameli
jke pgn dan het tafreel
van m oreelen dnoisangst, dat m @
M* trof. Het is een
vreem de gewaarwording, inierdaad, die w e1afschuw
m net verw ekken, te zien hoe,plotseling,de gezickten

veranderen en Ide bezieling van den blik eensklaps
uitgedoofd wnrit,zoodra de doodstrkd intreeit.
Na verlnop van een zekeren tijd,zag ik hetpaard
van Lam oricitreneêrstnrten,dnoreen kogelgetrofen:
het Nzas het derde paar; dat,sedert drie dagen,onder

4en generaal gedoo; werd;deze-zelf sprong dadeli
jk
overeind en vervolgdetevoetz:nrazendegesprekken.
Ik m erkte op dat, aan onzen kant, de m inst opge-

wekten de liniesoldaten waren;zij waren nèg verslapt en verdnnfd donr hun herinnering aan Pebruari

en het sckeen alsnf zi
j er nog steeds niet zeker van
waren, dat ze niet den volgenden dag znuden vernem en, dat ze slecht hun plicht gedaan hadden. De
vurigsten waren,znndertegenspraak,4ezelfdemannen
van de mnbiele garde, ;ie w e znozeer gewantrnuwd
hadden, en ik herhéél het,niettegenstaande de uitkom st, volknm en terecht;want ket had weinig ge-

scheel; tfzijhadienzichtegen onsverklaard,inplaats
van zick naar onze zkde te wenden;tot het eind
toe lieten zij dan oQk vr: duideli
jk doorschemeren,
dat llet m eer de lust tntveckten w as,diehen bezielde,

dan (le zaak waarvöörzi
Jstreden.Alletroepen waren
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overigens nôg pas kort in dienst en zeer onderhevig
aan plntstlinge vrees:ik kan het henordeelen,w ant

ik was er bjna zelf het slachtnFer van gewnrden.
op den hnek van de straat,vlak naasthetChktealld'Eau,was tnen een gronthuis in aanbnuw ;npstande-

lingen,Qngetwkfeld vanachter,overdebinnenplaatsen,
erin gekom en,hadden zich eronopgem erktin genesteld ;

plntseling verschenen zij in (len nok van hetgebouw
en openden er een krachtig gew eervuurop detroepen,
die in gronten getale op den bnulevard stonden en
die in de verste verte niet bedacht waren Op een

vgand, aldus geposteerd en zno habi
j. Het geknal
hunner gew eren, m et luid geknetter teruggekaatst
dnor de tegenoverliggende huizen, dnet vermeeden

dat een dergelijke overvalvan dien kantplaatsheeft.
Onmiddellijk breekt de ongeloofeljkste verwarring
onder de onzen uit; artillerie, infanterie, cavalerie,
alles raakt in één oogenblik overhoop, de soldaten
vuren in alle richtingen, zonder te w eten wat zi
j
Goen,en deinzen onstuim ig een zestigpasnaarachteren.

Deze terugwtkende beweging was zoo ordeloos en
z:Q Qnstuimig,dat ik tegen den muurgedrongen w erd
van de huizen,die naarderue du Paubourg-du-Tem ple

kkken,door de cavalerie werd onderst-boven gereden
en zoedanig in de klem geraakte, dat ik er m:n
hoe; bt inscheet en ernauwelijkshetleven afbracht.
Dit is bepaal; het ernstigste gevaar, 'twelk ik in de

Junidagengelnnpen heb.Hetbrachtm: op'tdenkbeeld,
datin hetoorlogsspelallesnietalti
jd heldhaftigheid is;
ik twi
jfelernietaan nfeen overeenkomstig wedervaren
is dikwijls het deel van de beste trnepen ;niemand
beroemt er zich 0p,en de bulletins zwjgen ervan.
W at op dit ongenblik verhéven w as, dat was

Lamoricière;hijhad totdusverzi
jn degenin descheede
gelaten,maar nu trekt hijhem,vliegtop zijnsoldaten
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toe,de11e4rltkstsw06d6op 11e6lzsjngelaatzichtbM r;
hiJ brengt hen met zijn stem tot staan,vat hen aan
met zjn handen, slaat ze zelfs met den knep van
z:n degen, doet ze omkeeren, brengt ze op hun
standplaats terug, en nnodzaakt hen, zich aan hun
hoofd stellende,m et knl en pas onderhetvuurvan Ge
rue du Faubourg-du-Tem ple vnort te trekken om het
huis te vernveren, waar vandaan het gew eervuurgekem en was; wat in een oogwenk geschiedde,znnder

slag of stoot:de vtan; was yerdwenen.
De strtd kernam zijn snmber aanzien en wer;nûg
eenigen tj; voortgezet,tntdat hetvuurderopstandelingen eindelijk verstomde en de straat bezet werd.
Alvorens tot een andere kri
jgsverrichting over te
fa,
&n, was er een oogenblik stilstand van w apenen.
Lam oricière betrad z:n honfdkwan ier: een kroeg
aan den boulevard,dicht bi
j de porte Saint-Martin.

Eindelkk k0n ik hem eens over den tnestand raadplegen. pEoelang, denkt u, dat alles nog we1 duren
kan ?4ç - pW e1, wat w eet ik daarvan ?t4 antwoordde

hij me, ndat hangt van den vtand af en niet van
Qns.q m j tnonde mi
j daarop np de kaartallestraten,
die al genom en en bezet w aren en al die,w elkenog

mnesten wèrden genomen,en hj voegde eraan tQe:
nM s de oproerlingen zich w illen verdedigen Qp het

terreinrdat hun n:g overbltft,geljk zi
j het gedaan
hebben Qp dat, 'twelk wi
j reeds veroverd hebben,
dan hebben we n:g voQr een w eek genoef w erk en

zullen onze verliezen ontzagltk zijn,wantwt schieten
er meer manschappen bij in dan z:;hier za1 hi
j
overwonnen worden,b: wien de zedelïkekrachthet
eerst za1 ontbreken.l

lk maakte hem er tnen eenverwttvan,dath: zich
z:o roekeloos en m .i. zoo onnnodig ha; blootgesteld.

)Ja, wat moest ik dnen?tt zei hi
j me. bzeg aan

237

Gavaignac dat ht me generaals zendt,diemt kunnen
en willen btstaan, dan za1 ik me meer achteraf
houden; maar men mcet onophoudeltk zichzelven
eraan

w agen, a1s m en alleen Qp zich-zelf kan staat

maken.l Daarop kwam de heerThiers,diezjnarmen
om den hals van Lam oricière slneg en hem een held
noem de. lk k0n niet nalaten te glimlachen, toen ik

deze vertocning aanschouwde, want z: waren alles
behalve vrienden ; m aar een groot gevaar w erkt a1s

de w:n:het verteedert de menschen.
Ik liet Lam oricière in dearmen van den heer Thiers
en keerde naar de Vergadering terug ; het w aslaat;
en ik ken overigens niets dwazers dan een man,die

zich uitsluiten; uit nieuwsgierigheid in den krkg de
hersens laat inslaan.
De rest van den dag ging veorbt zocals het den
vnrigen w as gegaan :dezelfde angstin deV ergadering,
hetzelfde kocrtsachtig niets-doen, dezelfde Ginkheid.

Voortdurend kwamen groote massa's vrkwilligers
Pargs binnen;ieder oogenblik werd deeen ofandere
tragische gebeurtenis of de dood van een beken;
persoon m eêgedeeld.Deze berichten brachten droefenis
tew eeg, m aar w ekten aan den anderen kant de
Vergadering op en gaven haar nieuwe kracht. A lle
leden, die het waagden voor testellen met de oproerlingen in onderhandeling te treden,werden wederom
m et tcnrnige kreten ontvangen. Tegen den avond
w ilie ik zelf naar het Stadhuis gaan, om er zéker
nieuws over den verkregen uitslag te vernem en.Deze

npstand,na m: eerst verontrust te hebben nver ztn
hevigheid, verontrustte mij thans door zijn langen
duur. W ant w ie kon de uitw erking voorzien,w elke

een z0n lange, onbesliste strijd op snmmige deelen
van Frankrijk, met name op groote industriëele
steden a1sLyon zon kebbell?Toen ik langsdenQuai
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de la rerraille ging, kwam ik nationale garden uit

mjn buurt tegen, die op draagbaren verscheiden van
hun kam eraden en tw ee van hun offcieren wegbrachten. Ik m erkte, al m et hen pratende, èp hoe
nnrustbarend snel, zelfs in een zo0 beschaafde eeuw
a1s de onze, de m eest vredelievende karakters zich,
cm 't z:o eens uit te drukken, op toonhnogte van

bur
gernnrlogen stellen en h:e de smaak voorgeweld#'
dadighei; en de m inachting voor het leven van een

mensch zich plotseling in zulke ongelukkige tgden
verbreiden. De m annen,metw ie ik toen een onderhnu;
had, waren vredelievende en vreedzam e am bachtslieden, wier zachtzinnigheid en w eekhartigheid zelfs
hen nog veel m inder naar w reedheid dan naar heldhaftigheid deed overhellen. Toch droomden zij van
niets anders dan van vernieling en moord. Zi
j
betreurden het dat m en zich niet van bom m en en

m:nen tegen de oproerige straten bediendeen wilden
aan niem and m eer kwartier geven ; reeds ha; ik des

morgens voor mi
jn eigen oogen op een derboulevards
een armen dromm el, die gearresteerd was m aar geen

wapenen droeg, btna zien doodschieten,cmdat zjn
m on; en handen zwart zagen van iets,datmenvoor

kruit hield,en het znnder twijfel 0ok was. Ik deed
wat ik kon om deze verwoede lam m eren tot kalm te
te stemm en. Ik verzekerde hun dat den volgenden
dag verschrikkelkke maatregelen zcuden 4zerden

genomen.Lamoricière ha; m:werkel:k dezen zelfden
ochten; gezegd,dat hij granaten had besteld om ze
achter de barrikaden te w erpen ; en ik wist, dat

men uit Dnuai1) een regiment sapeurs verwachtte,
die men wilde gebruiken om muren door te breken
1) D n stH in '
het Noorden vsn Frlnkrijk. (N oot van
den Fertller).

M

tn m et springbussen de belegerde huizen om ver te

blazen, lk voegde er aan tne,dat zt niemand, dien
ze gevangen hadden genom en,m ochten dnodschieten,
maar w e1 ieder np staanden voet nesrvellen,die zich

wilde verdedigen.Ik verliet de 1uieen beetjekalmer,
en,mijn weg vervolgende,k:n ik mi
jnietweêrhouden
tet mi
j zelven in te keeren en mij te verwnnderen
over den aard der bewi
jsgronden, die ik had aan-

gevcerd en over de gemakkelkkheidrlwaarmeêikmi
j
in een paar dagen tijds had gemeenzaam gemaakt
met denkbeelden van onverbiddelijke verwnesting,

welke mij toch van nature z0o vreemilwaren. En
tnen ik de kleinestraatjesweêrdoorkwam,bijwelker
toegangen ik eergister zulke sterke en deugdelijke
barrikaden had zien opwerpen, bem erkte ik dat het
kannn terdege had huisgehouden tegen die mooie
stukken w erk.

Marrast,k
a
fl
#de maire van Pari
js, ontving mi
jt-op het
Stadhuis; hzJ
. zei m e dat vonr ,t oogenblik hetgevaar
voor 't gebouw geweken was, m aar dat de opstandelingen gedurende den nacht misschien zouden beproeven de straten te heroveren, die m en hun had
ontnom en. Ik vond hem -zelf m inder vertrouwend,

dan de bulletins,die hi
jhat
luitgegeven.Hijgeleidde
mij naar een kamer, waar men Bedeau ha; heengebracht, die al den eersten dag gevaarlijk gewon;
was gewnrden. De wachtpnst bi
j 't Stadhuis was al
zeer nondlottig vonr de generaals, die er het bevel
over vnerden. Het scheelde niet veel Qf Bedeau was

gesneuveld;Duvivieren Négrier,ztn opvolgers,werden
gedond.- Bedeau meende,dathijslechtslichtgewond
w as en was nergens anders bezorgd over 4an over

den stand van zaken ;de levendigheid van zijn geest
leek mij in alle geval een slecht vnorteeken te zi
jn
en boezemde mi
j vrees in.
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Hetwasallang dcnkergewerden,tocnik 'tBtadhuis
verliet om naar de Vergadering terug te gaan. M 6n
wilde mt een geleide geven,waarveor ik bedankte,
overtuigd dat het onnnodig was;onderweg echter
heb ik dit m eer dan eens berouw d. om teverhinieren,
dat de in opstand verkeerende stadsgedeelten versterking kregen in manschap 6n amm unitie of m ededeelingen ontvingen uit andere kwartieren,waar een
grnet aantal mannen gereed stonden de gem eene zaak
te omhelzen,ha; m en sedert4en Qchten; zeerterecht
de vnnrzerg genom en het verkeer in alle straten
geheel te verbieden. Ieder,Gie zjnhuisverlietzen4er
verlofkaal ef znnder veiligheidsgeleide, w erd in

zekerhei; gebracht. M en arresteerde m: derhalve
zeer dikwkls gedurende m:n tochten dwong m: m:n
penning te laten zien. M eer ;an tien m alen w er;
er door de pas aangestelde schildw achten,die allerlei

dialecten spraken,op m: aangelegd;wantPargswas
vo1 plattelandsbewoners, uit alle previnciën erheen
gekom en en W&&rVan Velen er Voor den 6erst6n
keer Nzaren.

Toen ik eindeltk was aangekomen,was de zitting
al geruimen ttd epgeheven,maar in hetgebeuw verkeerde m en niettemin in een zeerhevigeopsckudding.
Het gerucht w as er verspreid,datdewerklieden van
de fabriek Gres-caillQu, gebruik m aken; van den
nacht, de fabriek zouden everrompelen.A lzoe w as

deze Vergadering, die na drie dagen van strkd het
gevecht teruggebracht ha; naar het hart van de denr

den vtand bezette wi
jken, beangst geworden veor
eigen haard. Niets w as minder gegrnnd,m aar niets

teont beter het karakter van dezen krggaan,waarin
de vgand altg; een buurman kon z:n en waarinmen
nooit zeker was,dat z%n huis niet zQu worden geplunderd en verwoest, terwijlmen ver er vandaan

2ti
ôverwlnningen behaalde. om het Gebouw tegen een

dergeltken aanslag te beveiligen, richtte men in
allerjl,neg in denzelfden nacht,barrikaden ep bt de
tnegaw en t0t alle straten,die er heen leidden.Toen
ik begreep dat er slechts sprake w as van een valsch
gerucht, ging ik naar bed.
Ik za1nu nietverdergewagen van de Juni-gevechten.

De herinneringen aan delaatstetweedagen zi
jn gelijk
aan die der eerste en ik z0u m aar verwarren. Het
is bekend dat de faubnurg Saint-Antoine,het laatste
bolwerk van den burgeroorlog, pas des M aandags
de wapenen streek, d.w .z. op den vierden dag na

;en aanvang van den stri
jd.Eerst den ochten; van
dien dag hadden de vrijwilligersvan laMancheParts
kunnen bereiken.Zi
j hadden grooten spoedbetracht,
maar zij kwamen van meer dan tachtig mi
jlen ver
en door streken waargeen spoorwegenzi
jn.Zijwaren
ten getale van vi
jftien-honderd.Ik herkende onder
hen, met ontroering, grondeigenaars, advocaten,dokters, landbouw ers: mi
jn vrienden en mijnburen.Bi
jna
de geheele oude adel van de streek had dew apenen
Opfenom en en m aakte deel uit van de schare. En

z:: was het in schier heel Frankrijk gegaan. Van
het lanëonkertje af,dat in ztnprovinciez:n fatsnen
het m eest had w eggegooid, t0t aan de elegante en
nuttelonze erfgenam en der groote huizen,allen herin-

nerden zich dat zij behonrd hadden t0t een onrloglievende en regeerende kaste, en cveral gaven zi
j
het vnerbeel; van vastberadenheid en kloekheid,zéö
sterk is de levenskracht in die oude aristncratische

lichamen. Zij hnuden n0g alttd iets van 'tverleden
over,wanneer zij-zelven reeds tQt stof schjnen vergaan, en verrtzen meermalen uit het schimmenhjk
van den dood,alvorens er voorgoed t0etebehooren.

Het was juistin denlonp derJuni-dagen datdeman
De Toequeville,

le

11;

bezwe6k, die in bxzen ttd Mis:chieh het meesi deâ
geest bewaard heeft der oude rassen : ik bednel de
Ghateaubriand, t0t w ien z0n vele fam iliebanden en

herinneringen uit mijn jeugd mij nader hadden gebracht.A1 lang was hj tot een soortvan verdonving
vervallen,welke soms dee; denken,;at ztn geestverzzogens Nzaren uitgebluscht. In dezen toestand

evenwel vernam h: het rumoer van de Februarirevolutie; hi
j wilde weten wat er gebeurde. M en
bracht hem aan 't verstand, dat hetkoningschap van

Louis-philippe was gevallen,waarop h: zei: nDatis
maar goed o0k ;.

meer niet. Vier maanden later

drong het gedruisch der Juni-dagen t0t zjn Qoren
door, en hiJ vroeg wederom wat ;it gerucht te beteekenen had.Men antwoordde hem,dat erin Pargs
gevochten werd,en dath:hetkanongebulderhoorde.
H: wendde toen vergeefsche pogingen aan om zich
in bed op te richten: nlk wi1 er bi
j zilnrttsprak hij
nog; daarop zweeg h: vnor gned en den volgenden
dag was V d0n;.
Dit was hetverloop derJuni-dagen:nQodzakelijke,
maar nnodottige dagen. Zï bluschten in Prankrjk
het revolutiennaire vuur niet uit,Goch zj maakten
ten m inste voorloopig een ein; aan watmen neem en

kan het eigenltkewerkvandeFebruari-omwenteling.
Zj bevrjdden het vaderlan; van de overheersching
der werklieden van Parts en gaven het terug aan
zèlfbeheer.
De sncialistische theorieën hielden niet op den
geest van 't volk te bekQren in den vorm van begeerige en w angunstige hartstochten en legden er
het,zaa; van tnekom stige om wentelingen ; doch de

socialistische partg-zelve blééf overwonnen en was
tot onmacht gedoemd. De Bergpartg, die niet tot
haar behoorde, zag weldra in dat z: onherroepelkk
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getrefen was dnôr denzelfden slag,dfe héirha4 vernietigd.Degematigd:republikeinen vreesden evenzeer
dat deze overw inning h6n op e6n hellinghad gebracht,

waarlangs zij buiten de republiek knnden geleid
wnrdeh, en wendden daarnm dadeltk pngingen aan
zich te handhaven, m aar tevergeefs,En ik,die de
Bergm annen verfoeide en niet veel np had m et de

republiek,maar de vrtheid aanbad,ik voeldennmiddelltk grnote beznrgdheid vnor haarbi
jmijopknmen.
lk zag in den strtd van de maand Juni een nondzakeljke crisis,nà welke echterdegemoedsstemming
der natie eenigszins zou veranderd zjn.Op deliefde
voor Qnafhankeltkheid zou misschien de vrees vnnr
en wellicht ook de weêrzin volgen tegen de vrte
instellingen.Na een dusdanig misbruik van devrgheid
was zulk een terugval nnvermtdeljk. Die achterwaartsche beweging begon inderdaad al sinds den

17den Juni;aanvankelMk zeerlangzaam ena1sonzichtbaar vnor het ongewapend nog, daarna snel, tnen

onstuimig en nnweêrstaanbaar.W aar za1 zt tnt stilstand kom en ? Ik kan het niet zeggen. Ik gelonf dat
het ons groote meeite za1 kosten niet een heel eind

het punt voorb: te streven, dat wij véör Februari
hadden ingenomen,en ik veorzie datwi
Jallen,socialisten,bergpart:,liberale republikeinen,geltkelkk in
discrediet zullen geraken, totdat de persnnnltke
herinneringen aan de nm wenteling van 1848 ver-

dwenen en uitgewischt zullen ztn en de algemeene
ttdgeest zjn heerschappj za1 hebben hernnmen.

XI.1)
DE GRONDW ETB-COMM IBBIZ.

(Snrrentn,M aart 1851.)
lk verander thans van nnderwerp en verlaat m 6t
gennegen Ge tnQneelen van burgereorlng,Qm t:t de

llerinneringen van mtn parlementair leven terug te
keeren. Ik wi1 spreken over w at er is voorgevallen
in. de grondwets-cemm issie, w aarvan ik deel heb

uik emaakt. Dit za1 ons nooGzaken een weinig terug
te gaan, w ant 4: benoem ing en de werkzaam keden
dezer cnmm issie ha4den eerder plaats dan de Junidagen; maar ik heb er niet eerder Qver w illen spreken, uit vrees den'leop der gebeurtenissen te oxderbreken, die ons regelrecht en snel tQt aan die dagen
bracht.
M en begôn m et de benneming ;er grondw ets3)Er i:een groote leemte in dithoofdBtuk:ik spreek erniet
in over de bere Blabngen en de besluiten,betrekkfng hebbende op de llgem ee n e p rin c ip e :.

Vele dezer beru dslagingen z:n vr: grondig geweegt en de

m eegte besluiten wsren veratlndig genoeg en getuigden zeltb
vln m oed.H et r ootste deelv&n de revolutionnsire en soeia-

listische buitensporighedem welke de geeBtv&h den t:d met
Bieh h&d gebrleht,z:n er in beBtreden. Ten opzfehe vlndeze
llgem eene gesehilpunten wsg m :n voldoende voorbereidbn op

x:n hoede.
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cnmmissic den l7(len Mei;') deze verrichting was
van langen duur, Qmdat m en had uitgemaakt dat de
comm issieleden geknzen zouden worden doerdegehééle

Vergadering,bijvolstrektemeerderhei; van stemmen.
Ik kwam bij eerste stemming uit de bus (met 496
stemmen),tegelgk metCnrmenin,Marrast,Lamennais,
Vivien en Dufaure. Er w aren vervnlgens, ik w eet
niet meer hneveel stem mingen nnndig om hetgeheele
aantal van achttien leden vn1 te m aken.
ofschoon de comm issie benoemd w as vö6r de Zegepraal van Juni, behoorden bijna al haar leden tnt
de verschillende gematigde paöjen derVergadering.
De nberg. ha; er m aar twee vertegenwnordigers in :
La ennais en Considérant. En dan nog waren die
beiden m aarfantastische droom ers,vooralCcnsidérant,
die in een krankzinnigengesticht had m oeten geplaatst
worden, a1s m en hem ,'au sérieuxq had kunnen nem en,
m> r ik vrees,dat hi
j niet veel beters verdiende.
B% het beschouwen van de commissie in haar gehéél, viel ket niet moeiltk in te zien, dat men van
haar geen groote verwachtingen Mlocht koesteren.
Van haar leden hadden sQmm igen hun leven donrgebracht m et, onder de laatste regeering, de adm ini-

stratie te leiden of te controleeren.Z: haddennooit
iets anders gezien, bestudeerd, begrepen dan de
m onarchie. En daarenboven hadden de m eesten de
grondbeginselen ervan eerder toegepast dan be-

studeerd.Zt hadden zich nauweli
jksbnven depraktkk
derdingen verheven.Nubelastmethetverwezenljken
vantheorieën,diez:altjdhaddenmiskendQfbestreden,
en die zj hadden moeten aannemen zonder er Qvertuig; van te zi
jn,was het een moeiljke taak voor
'
)Eenigeblz.verder wordtde l6de Meia1sdatum genoemd.
(N oot v&n den %erta1er).
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hen bj hun werk àndere denkbeeldenmeôtebrengen
dan de monarchale; of, als zï zich konden voegen
naar de republikeinsche denkbeelden, gesckie4de 4it

nu eens schroomvallig,dan wesr in overtling,maar
alti
jd eenigszins op goe; geluk af,zooalsbtnieuwelingen ket geval is.

W at Ge eigenlijk gezegie republikeinen betreft,die
indecom missiezittinghadden,dezehaddenm aarweinig

inzichten,hoegenaamd,tenzt zezichdiegevormdhadden b: het lezen van kranten Qfhetschrkven erveor:
want de meesten waren dagbladschrkvers. M arrast
b:v. had, wat algemeen bekend is,tien jaar lang
den BN atiQnal. geredigeer;; Dnrnès voerde er
toen de hnefddirectie. V aulabelle, een ernstig m &n,
m aar ruw en zelfs cynisch, schreef doorgaans in dit
blad. H et w as dezelfde die, een m aand later,er zich-

zelf over verwûnderdq, en met groot recht, dat h:
minister van Qpenbaar onderwgs en eeredienst was
geworden.
Geen van die aHen toonde veel overeenkom st m 6t

de mannen, die zestig Jaar vroeger,zoo zeker van
wat zij wilden en z0Q gned op de hongte van de
middelen, die zj mnesten aanwenden em hun Goel
te bereiken,nn4ervoorzitterschap van W ashington,')
de grnndw et van Am erika Qntwierpen.
A1 zou de com missie Qverigens nogin staatgeweest

zijn haartaak naarbehooren t6volvneren,d&n zouden
toch het gebrek aan ttd en debekommernissen ever
den loop der zaken haar daarin hebben verhinderd.

Er is geen volk dat zich minder hecht aan ztn
bestuurders dan het Pranscke,noch een dat m inder
een regeering kan ontberen.Zoo het zich verplicht
1) De eerste president van deVereenigde Btsten van NoordAmerika,(1789-1797),nadevri
jveehtingvanEngeland.(N oot
van den verta1er).
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ziet zonder leiding ztn w eg te kiezen,dan w nrdthet
(loer een snort van duizeling bevangen, w elke het
doet vreezen telkens in een afgron; te zullen vallen.
Qp he% oogenblik, w aarvan ik spreek,eischte hetm et
nxstuim igheid de voltoniing der grondwet,en dat het
gezag zo: niet een onwrikbare, ten m inste een be-

stendige en geregelde pnsitie zou verkr:gen. Het
ha; behoefte niet zoozeer aan een goede grondwet
a1s a:n een, h:e dan ook. De V ergadering knesterde
dezelfde heftige begeerte, en hield niet np 0ns te
prikkelen : iets wat vnnr cns toch niet noodig was.
De herinnering aan den 15den M ei, de schrik der
Juni-dagen en de aanblik der niet-eensgezinde, uitgeputte regeering, ongeschikt a1s ze w as om de zaken
te besturen, waren vnldoende aanspnringen voorons.

Maar wat bnvenal de cnmmissie in haar vrijheid
belemm erde,w as .
-- het m oet we1 erkend w nrden
de vreeg vnor w at np straat geschiedde en de opgew ondenheid, die algem een heerschte. M en kan zich
niet vonrstellen, w elk een uitw erking de druk der
revolutionnaire denkbeelden had op de gemoederen,
die het minst vatbaar waren ze te omhelzen ; en

hoezeer hj juist hen,nngemerkt,Qnophoudeltk,veel
vàrder dreef, dan zi
j wïlden gaan,a1szeertenminste
niet heelemaal de richting door verloren,welke zij
dachten te vnlgen. In alle geval zou 't werk der

commissie geheel ànders ztn gewcrden,a1s zj den
27sten Juni inplaats van den 16den M ei bijeen was
geknmen.
De beraadslagingen werden den 22sten M ei geopend,het eerst over Ge vraag,hoe he%grontewerk
z:u worden aangevat. Lam ennais stelde vncr te beginnen m et deregeling van den toestan; dergem eenten.

Eij had dit zelf gedaan in eenQntwerp-grondwet,dat
hij had bekend gemaakt Qm zich de nprimeur. van
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ztn ontdekkingen te verzekeren. Vervolgens kwam
hiJ van de prioriteitskwestie op de meestdringende:
hij begon te spreken over de administratieve centralisatie, want hi
j wilde ztn gedachtengang niet
afbreken;zijn geestwerdalti
jdinz:ngeheelbeheerscbt
dnor één enkel systeem en alle denkbeelden, die Mj
keesterde, pasten daarin onderling z00 gee; aaneen,

dat, wanneer een er uit viel,het a1s noodzakelijk
werd dat de andere denzelfden weg Qpgingen. H:
toonde derhalve m et groote overredingskracht aM ,

dat een republiek,welkerburgersnietdedageljksche
gew oente noch het verm ogen hadden zich zelven te
leiden,een w angedrocht zonderlevensvatbaarheid w as.
op deze uitdrukking vatte de com missie vuur ;

Barrot,dievan degeesteswolkenuit,waarinhiJzweefde,
altijd vrij helder de nondzakelïkheid heeft ingezien
van plaatseltke vrijheden, Qndersteunde Lamennais
levendig ; ik dee; het zelfde. M arrast evenw el en

Vivien bestreGen cns. Vivien bleef in zjn ro1 door
de centralisatie te verdedigen,want het besturen van

administratieve aangelegenheden was ztn vak ; z:n
natuur dreef hem daar Qverigens toe.Hij vereenigde
in zich alle eigenschappen die den bekwam enw ettenkenner vorm en en den uitstekenden wetsuitlegger,
m aar had niets in zich, wat den w etgever en den

staatsman kenmerkt. Het gevaar,dat hi
j de instellingen zag lnopen, die hem z00 dierbaar waren,deed

hem ditmaal nntvlammen;hij wond zich zelf in die
mate 0p, dat h: de stelling verkondigde dat de
republiek, w e1 verre van decentralisatie tebeperken,
haar veeleer moest uitbreiden. M en zou gezeg; hebben
dat, a1s dit denkbaar w are, de Pebruari-om w enteling

hem niet nnaangenaam moet geweest zi
jn.
W at M arrast betreft, hi
j behoerde tethetgewone
ras dprFransche rqvplutipnnairen,die pndervrjheid
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van 'tvolk alttd verstaan hebben de dwangheerschappt,in néém van dit volk geoefend. De onverw achte eensgezindheid van lrivien en Atarrastverrastc
m: dusingeenen deele.Ik wasaan zulk een vertooning

gewend en had al lang de npmerking bj mij-zelven
gem aakt, dat het eenig m iddel om een behoudsm an
en een radikaal tot elkaàr te brengen, gelegen w as,

niet in een daadwèrkeltken aanval op he1gezagvan
het centrale bestuur, m aar in een theoretischen.
Daardoor kon men zeker zjn,dat m en zich w eldra
den een en den ander op den hals haalde.
A 1s m en dus beweert dat niets bi
jonsgevrtwaard
is voor onderst-bnvenkeering, dan zeg ik dat men
zich vergist, en dat de centralisatie zich wè1 in dit

geval bevindt.In Frankri
jk kan maar één ding niet
t:t stand gebracht worden,d.i.een onafhankel:ke
regeering, en bestaat er m aar één instelling, die niet
om vergegooid kan w orden, n.l. de centralisatie. H oe

zQu zi
j dan kunnen vernietigd worden? De vi
janden
van het gouvernem ent hebben haar lief en de
regeeringsm annen bem innen haar. De laatsten komen

van tijd t:t tjd, dat iszoo,t0tdeovertuiging,datzij
hen blnntstelt aan plotselinge en onherstelbarerampen,
m aar dit m aakt hen toch niet van haar afkeerig.

Het genoegen, 'twelk zij hen verschaft, van zich
m et alles te kunnen bem oeien en ieder in hun m acht

te hebben,doethen de gevaren ervan trotseeren.Zij
geven de voorkeuraan eenleven,datz0obehageljk is,
boven een meervasten lang bestaan,en zi
jzeggen a1s
de nrouésq vanhetRegentschap 1):nKort,maargoed.q
') Men noemtphet Regentschap'het bewind overFrankrtk
nk d6n dood van Lodewtk XIV en vöör de meerderjarigwordingvan diensachterkleinzoon enopvolgerLodewkkXV.-

Onder orou6sfverstaatm en de losbsndige hovelingen van den
R egent.(N oot van den v erta1er).
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De kw estie werd dtzen dag niet uitgemaakt.M aar

zt werd toch voorloopig beslist door te bepalen,dat
m en zich niet in de eersteplaatsz0u bezighouden m et
de regeling der gezaeentezaken.
Den volgenden dag nam Lamennais ztn nntslag.

In de omstandigheden,waarin w: cnsbevonden,was
een dergeltke daa; hoogst-nnaangenaam.Zjkonniet
nalaten de vooroordeelen, die reeds tegen ons bestonden, verder te verbreiden of w ortel te doen
schieten. Ook dee; m en daarom zeer dringende en

vrj vernederende stappen om Lamennais op ztn
besluit te doen terugkomen.Daar ik z:n opvatting
gedeeld had,belastte men m: hem te gaan opzoeken
en te bewegen z:n ontslag in te trekken. Ik deed
het,maar tevergeefs. Toch was h: maargeslagen op
een vormkwestie,doch h: had er de gevolgtrekking
uit gemaakt, dat h: geen Qverwinning zQu behalen.
En dit w as genoeg om hem tot hetbesluittebrengen

verder niets meer te willen zkn.Hjwasonwrikbaar,
niettegenstaande alles w at ik opsom de in 'tbelang

der denkbeelden,waarin wij overeenstemden.
Het zjn vooral de afvallige priesters, ep wie
men acht moet slaan,a1s men zich een Juist denkbeeld wi1 vorm en van de onuitroeibare en, 0Dl
z0Q te zeggen, oneindige macht, w elke de clericale
geest en gewoonten nefenen op '
henydiezich eenm aal
aan de K erk verbonden hebben.Lam ennaiskon gerust
witte kousen aantrekken, een geel vest dragen, een

bente daB omstrikken en een groene jas aandoen:
h: wasniettemin priestergebleven,zeowelvaninbnrst
a1svan uiterltk.Ht liep altjd met kleine,haastige,
bescheiden pasles,znnder ooit om te zien of iem and
aan te k:kel en gleed zoodoende door de menigte
heen op linksche en zedige wgs,alsof h: zoo Juist
uit de kerkekam er kw am , waar hi
j van kleedij
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gewisseld had; en toch was er een trotsinztn gang,
a1s liep h: over hnofden van kcningen en ofht aan
Gnd-zelf het hoofd wilde bieden.
Daar de halsstarrigheid van Lam ennais niet te
breken was, stnorde men zich verder niet aan hem ;

en om niet weêr in onttdige beraadslagingen te
vervallen,droeg m en aan een sub-comm issieop,deorde
Ger werkzaam heden te regelen en de onderw erpen
ervan voor te stellen.
ongelukkig w erd deze sub-comm issie zoodanig
sam engesteld, dat nnze voorzitter Gormenin den
baas over haar kon spelen en inderdééd haar
plaats innxm . Het voortdurend recht van initiatief,
;at h: zich aanm atigde, benevens de leiding der
debatten, w elke hem a1s voorzitter toekw am ,

oefenden 4en meest verderfeltken invloed op onze
handelingen, en ik w eet niet of m en niet daaraan voornameli
jk de gebreken in cns werk m oet

toeschrjven.
Evenals Lam ennais, had Corm enin een grondw et

naar z:n inzichten opgesteld en in 't licht gegeven,
en h: beweerde,gelVk deze,dat w: haarwe1zouden
aannemen.Doch hij wist niet al te best,hoe h: ons
daartoe bewegen zou.BuitensporigeVdelheid doeteen
zeer angstvallig m ensch doorgaans zeer overmoedig

spreken.De ijdelheid van Cormenin echter liet hem
niet tne zjn mond te öpenen,znodra ht maar drie
toehocrders had. Ht zou we1graag gedaan hebben
a1s een van mijn buren in Normandië,een grnotliefhebber van pnlem iek, m aar aan w ien de hem el de
gunst nntzegd had overluid te kunnen disputeeren :

znodra het vcûrkwam dat ik zijn meeningen moest
bestrkden,ging hij haastig naar huis en schrééf mi
j
dadeltk,wat ht me had moeten zèggen.
Corm enin wanhoopte dus ons te overtuigen, m aar
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11t vleidc zich ons te kunnen overrompelen. Ht
hoopte dat hi
j 0ns zjn systeem langzamerhan; en,
a1s 'tware,ongemerkt aannemeli
jk z:u maken,doûr
er 0ns dageltks een klein stuk e van aaF tebieden.
Ht ging hierbij z0ohandigtewerk,dateen algemeene
discussie nooit k0n gehouden w orden over zi
jn
grendwet in haar gehéél,en dathetbgna onmogeli
jk
was, zelfs bi
J ieder onderdeel, de leidenie gedachte
te zoeken en te vinden.Hij legde ons elken dag v:f
Qf zes artikelen voor, zooals hi
j ze had cpgesteld,
en hiel; gaandeweg en geduldig ieder binnen deze

grenzen, die er zich van verwi
jderen wilde. M en
stribbelde soms tegen,maareindigdesteeGs,str%dens
mnê, m et t0e te geven aan den zachten ep aanhoudenden druk. De invloed van een voorzitter op

de werkzaamheden van een commissie isonmetelkk ;
ieder,die zulke kleine vergaderingen van nabijkent,
za1 me begrijpen.Toch moet erkend worden dat,a1s
m eerderen onder ons den wi1 hadden geha; zich aan

deze dwingelandil te onttrekken,z: daarin zouden
geslaagd zi
jn, wanneer ze zich onderling verstaan
hadden.Maar detijd ontbrak vonrgrondigediscussies,
en de lust ook.De uitgebreidheid endeingewikkeldheid van het onderwerp schhkten de gem oederen af
en vem oeiden al van tevoren: de m eesten hadden
zelfs geen poging aangew end het te bestudeeren,èf

haGden zij 'tgedaan, dan hadden ze toch maar zeer
vage denkbeelden verkregen.Zij,die er zich duidelijker begrippen van hadden gevormd,vnelden zich
niet gestem d die te nntwikkelen.M en w as tverigens

bevreesd zich in heftigen en eindeloozen strtd te
begeven, a1s men zou trachten tot het w ezen der
dingen door te dringen en m en gaf er de veorkeur

aan den schtn te hebben van eensgezind te bli
jven,
dnor zich bij de oppervlakte te houden.Zo0 bewan-
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d614en wij cnzen weg ten einde tne,gronte grnndbtginselen uitdrukkelijkaanvaardendenaaraanleiding
van kleine bjzaken, en langzamerhan; de geheele
regeehngszsachine ineenzettende znnder nns geed

rekenschap te geven van de betrekkelijkekrachtder
verschillende raderen en de wjze, waarop ze gezamenljk zouien kunnen werken.
Gedurende de rustpoozen, w elke dezen fraaien
arbei; onderbraken, vertelie Alarrast 6en reptl-

blikein van het soert van Barras:één die altijd aan
w eelde, een goede tafel en de vrnuwen de vonrkeur
heeft gegeven boven een volksregeering in lompen

:ns kleine, galante avonturen, terwi
jl Vaulabelle
Gubbelzinnige aardigheden tapte.Ik hnop van harte,
vonr de eer van de comm issie, dat het overigens
zeer Blecht gestelde proces-verbaalder zittingen,door
4en secretaris opgem aakt,nnoit in 'tlichtza1worden

gegeven. De onvruchtbaarheid van het debat bt de
overvloedige vruchtbaarheid der stof z0u zeker ver-

bazing wekken. Ik voor mij verklaar hier,dat ik
neoit ellendiger beraadslagingen heb bijgewonnd in
den boezem van eenige com missie, waarvan ik deel
heb uitgem aakt.

Er is evenwel één ernstige discussie gevoerd. Zij
liep over het stelsel van één ènkele K am er. Om de

waarkeid te zeggen,de twee partjen waarin decomzaissie bedekteljk verdeeld was, gingen elkander
slechts deze eene maal te ltf.Deaanleidingwasniet
zoozeer het twéé-K am erstelsel,a1s het algemeen karakter, dat aan de nieuw e regeering moest gegeven

worden: wilde men vclharden bt het geleerde,een
w einig ingew ikkeld systeem dertegenwichten,en aan
't koof; van Ge republiek plaatsen elkander beteugelende, en diensvolgens vonrzichtige en gem atigde
m achten? of m nest men den tegengestelden w eg op-
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gaan en d: eehvoudiger theôrie aahnemBn.volgenu
w e1k6 m en het bew ind epdraagt aan één enkel6
m acht, hnmogeen in al haar deelen,zonderbeperking,

en bjgevolg heftig in haar uitingen en onwederstaanbaar? Hierop kwam het debat eigenlkk neêr.
Dit vraagpunt van algem eenen aard zeu zich Q:k
hebben kunnen vonrdoen naar aanleiding van een
m enigte andere artikels, m aar werd tnch,beter dan

Qveral elGers, gesteld bij de biznndere kwestie van
de t4zéé llanzers.

De str:; duurde lang en nam twee zittingen in
beslag;de uitslag ervan was geen ongenblik twkfel-

achtig,want de Qpenbare m eening ha; zichkrachtig
uitgesproken ten voordeele van één Kam er, en niet
G een te Parts, maar in bkna alle departem enten.
Barrot sprak het eerste ten gunstevan tweeK am ers;

h: nam m:n stem ng np en entwikkelde haar met
veel talent, m
aar w einig w am te; want door de om #

wenteling van Februari had z%n ziel haarevenwicht
a1s verloren en sedert ka; z: haar vasthei; niet
kunnen herw innen. Ik Qndersteunde Barreten kw =
verscheiden m / en voor het frnnt.Ik w as eenigszins
verrast, 4at Dufaure zich tegen Qns uitsprak, en 4it

op vrj heftige wtze 4eed.Advncaten kunnen niet
gemakl%k een van deze twee gewoonten afeggen:
te pleiten vonr w at ze niet gelcoven,ofzichteQver-

tuigen van Ge waarhei; der zaak, die zj gaérne
w m en bepleiten. Dufaure was van het gehalte der
laatste. De m eêsleepende kracht der openbare m ee-

ning, van zijn eigen nvertuiging of ztn persoonl%k
belang zQu hem nooit zno ver kebben gebracht ozz

een zaak te omhelzen, die h: voor slechthield,m aar

het Qverkwam hem wel,;at hj begeerig w er; haar
goed te vinden, en dikwkls was hem dit voldoende.
Ztn vén aanleg nnzekere,vernuftigeen scherpegeest
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::146 dan laxgzax:rhand tot ze:'n zaak over,6n hg
etndtgde s:ms met niet alleen in haardeugdeltkheid
te gelooven,m aar haar Qnstuimig teverdedigen.H Qe

dikwtls heb ik mij niet overhem verwnnderd a1sMj
ze: levendig partj trok voor stellingen,4ie ik hem
eerst na zeoveel aarzeling had zien aannem en !

De vonrnaamste reden,die ht ditmaaldeed gelden
ten gunste van de eenhei; van hetw etgevend Lichaam

(en het was de bnndigste,geloof ik, die gevonden
k0n worden) was dat,bj ons,eenuitvnerendemacht,
in handen van een enkel man, dien het volk z:u

kiezen, ongetwjfeld overwegend znu worden,a1smen
naast hem stelde een w etgevende m acht, door haar
verdeeling in tw ee helften verzwakt.

Ik herinner mij dat ik hem hiernp ten antwoord
gaf, dat inderdaad zoo iets zou kunnen voorkom en,
m aar dat m en er van stonde af aan zéker van kon

zi
jn,;at twee groote machten,dienatuurlkk naïverig
op elkaâr moesten zi
jn en vonrtdurend metelkander
in aanraking kwam en, zonder ooit hun toevlucht te

kunnen nement0tdescheidsrechterltkeuitspraak van
een Gerde macht,dadelkk met elkaarinbotsingofop
voet van oorlng zouden raken en vonrtduren; in < en

toestand blkven, totdat de eene de andere zou vernietig; hebben.Ik voegde eraan toe,dat,z0o 'talniet
te Qntkennen viel, dat een door het volk gekozen

president (die dus de onmeteltke voorrechten z0ubezitten, welkein Frankrkk toekomen aan hethoofdvan
den staat), somtjds een oneenig wetgevend lichaam
zQu kunnen in tonm houden;aan denanderen kanteen
presiient, die zich bew ust w asvan den onrsprong van

z:n macht en rechten,altj;weigerenzounietsanders
te ztn dan louter zetbaas,en onderworpen tebltven
aan Ge grillige en tyrannieke wilsuitingen van één
ènkele vergadering.
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leder van :nshadgeli
jk.Hetvraagpunt,zc@gesteld
a1s 't w as, viel niet op te lossen, - m aar het heele
vnlk ha; het zc0 gesteld. A1s men aan den president
de m acht liet, die de koning bezeten had en m en
dee; hem tevens dcnr het vnlk kiezen,m aaktem en

de republiek onmogeltk. Zooals ik later zei:men
mcest èf de sfeer van zijn bemceiïngen oneindig
inkrim pen öf hem door de Vergadering laten bennemen ; m aar de natie duldde nnch het een noch het
ander.

Dupin voltooide onze nederlaag; hj verdedigde
het één-K am erstelselm etverrassenden gloei. M en zou

gezegd hebben, dat h: nooitvan een anderemeening
was geweest. Ik was er op voorbereid. Ik wist bij
ervaring, dat hij gewoonli
jk 1afhartig en baatzuchtig
was, af en t0e slechts onderhevig aan aanvallen van

mne; en rechtschapenheid. Tien Jaar lang haG ik
hem om alle parti
jen heen zien sluipen,zonder t:t
eene toe te treden, en alle die het onderspithadden

gedolven n0g een schop méér geven. H% was half
aap en half jakhals,beet onephoudeltk naar ieder,
maakte allerlei grim assen en krnm m e sprnngen en

stnnd altijd klaar om zich Qp den nngelukkige te
werpen, die 't niet houden kon. H: werd zichzelf
nies Qntrouw in de grondw ets-cûm missie,Qf liever,

hijoveörefer nogzich-zelven.Htmaaktedéérnooit
van die bokkesprongen,waarvan ik sprak:ht was

in één stuk door,van 'tbegin tQt het einde,plat,

gref,zeutelnos.Hi
j bleef gewoenljk zwijgen zeolang
de meerderhei; nng niet vastbesleten w as; m aar

zondra hj haar zich zag uitspreken ten gunste van
democratische meeningen,plaatste h: zich onstuimîg
aan haar hoofd en ging heel-watverderdan zij.Zens
betrapte hd er zich op,midden in een redevoering,
dat h: zich vergiste en de meerderheid niet den
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weg opging,dien ht gedacht had.Dadeltk hield ht
door een gezw inden en behendigen,schrander-gevon-

den zet np,nam zijn draai en kwam geleideljk t0t
het gevoelen,waarvan h: eerst was afgeweken.
Bjna alle oud-leden vanhetParlementverklaarden
zich tegen tw éé-Kam ers. De meesten znchten naar

meer ofminder aannemeltke vnûrwendsels vnerhun
stem. Dezen wilden in een Staatsraad hettegenwicht

vinden, dat zt a1s nnndzakeltk erkenden,anderen
paaiden zich met de belofte dat zt de ènkele vergaiering zouden onderwerpen aan bindende regels,

welker belemmerende werking haar z0u vrtwaren
tegen haar overtlingen en overrompelingen. M aar
de ware reden kwam eindel:k voor den dag.
W e hadden in 0ns midden a1s m edelid een dienaar
van het heilig Evangelie,den heer Coquerel,1) die,
uit nverw eging dat kathnlieke priesters in de vergadering zitting hadden verkregen,erook deelvan had

willen uitmaken. Hierin had hij ongeltk,want van
zeer bew onderd predikant ontpopte h: zich plntseling in een zeer belachelVk staatkundig redenaar.
H: k0n nooit aan 't woord komen zonder op
weidsche manier domme dingen te zeggen. B: deze
gelegenheid had h: de onnoozelheid ons meê te
deelen,4at h: steeds aanhanger bleef van hettwééKamer-stelsel,maar dat h: z4n stem znu uitbrengen
vonr dat van één-Kamer,omdat de openbare meening

hem dreef, en hij

'tz:n zjn eigen wcorden

niet tegen den stroom w ilde oproeien. Deze kinder-

ltke openhartighei; verdroot hen zeer,diehandelden
'
) m was sedert 1818 verscheiden jaren predikant der
W œ sche gemeente te Amsterdam, waB beroemd om z:n
welsprekendheid en schreef o.s.een pA ntwoord' op rHet
Leven van Jezusf door den bekenden Dr. Strauss. (N oot
van den verta1er).
De Toequevm e.

17
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a1s ht,maar behaagGe nnsrBarroten mt,bizond4r:
't was echter de eenige voldnening die wi
j kregen,
want bt de stemming waren wemaarme%nnsirieën.
Deze plompe nederlaag ontmoedigdemjeenigszins,
en bracht Barrot ten slntte geheel van streek. H:
kwam h0e langer z00 zeldzamer in de vergadering,
en alleen nQg zzaar om een teeken van engeduld te

geven nf van minachting,niet om zijn advies uit te
brengen.
M en ging over t0% de beraadslagkRgen over de
uitvoerenie m acht. Niettegenstaande alles w at ik

gezeg; heb nver de tjisomstaniigheden en desamenstelling der cnm missie, za1m en toch moeite hebben
te gelooven, dat een zoo uitgebreid onderw erp,zoo

moeiltk tevens en nog z:o nieuw,er niet de stof
leverde voor een algem een debat, nech zelfs voor
eenige diepergaanie discussie.
Alen 4zas ke% ernver eens,dat hetuitveeren; gezag
moest worden toevel rouwd aan één enkelm an. M aar
welke voorrechten m oesten hem verleen; worien,

welke medestaniersgegeven,welkeverantwoordel:kheid Qpgeleg;? Het spreekt van zelf, dat geen Gezer
vraagpunten naar willekeur k:à behandeld w orden;

dat iedervan hen in nondzakeljk verbandston;met
G e andere en véérallesgeen beslissingken genom en
w orien Gan m et het Q0g ep 4en biznnderen toestand
der zeden en 4er gewoonten van hetland.Hetw aren

pntegenzeggelgk oude vraagstukken,e ch ze werden
door de nieuwe omstandigheden weêr jong.
Cormenin opende volgens ztn gewoonte deberaadslaging dooreen kanten klaargemaaktklein artikeltje
voor te stellen,waarin h: tot het besluit kwam dat
dit hoof; van de uitvoerendem achtofde l
'presidentt
d,

geWk h: van dit oogenblik af geneemd werd,rechtstreeks donr het volk m oest gekozen w orien,m e1
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betrekkeltke meerderhei; van stemmen;terwklhet
geringste M ntal,daarvner noodzakeltk,werd vastgesteld np twee millieen.Ik gelnofdatalleen M arrast

zich hiertegen verzette; ht stelde vöér hethoofd
van 4e uitvoerende macht te deen kiezen deer de

Vergadering. Ht was toenterttd benevel; dnnr ztn
geluk, en V vleide zich, hoe znnderling dit thans
mnge schjnen,;at de keus ;er Vergadering op hèm
zou vklen.
Niettemin werd ketdoerCormenin aanbevelen artikel
zonder kndere tegenkanting aangennm en, - venr-

zoQver ik m: ten minste herinneren kan.Toch meet
teegestem ; werden, dat de overeenkom st, om ;en
president door het volk te dnen bennem en,niet iets
w as, dat van zelf sprak, en 4at de bepaling, die
hem rèchtstreeks dee; verkiezen, even nieuw a1s

gevaarlkk was.In een lan; zondermnnarchaletradities, waar de uitvoerende macht alttd zwak was
geweest en voortdurend zeer beperkt, is niets verstandiger dan de nétie te belasten m et de keus van
haar velegenw onrdiger. Een president, die niet het

gezag zQu hebben,dat V uit den oorsprong van z%n
ambt putten m oet, zou de speelbal;er vergaderingen

zkn. Maar b: èns was de toestand geheel anders:
w: sproten vonrtuitdemonarchie,en de gedragingen
4er republikeinen zelfs waren n0g m onarchaal. H et
centrk isatie-systeem w as nverigens vnldQende om
enze verhoudingen te m aken tnt iets dat nergensm eê

% vergel:ken viel;volgens de stelregelen ervan k0n
het geheele beheer van ket land,in dekleinsseeven-

gee; als in Ge belangrdksteaangelegenhe4en,Bleckts
b: den presidentberusten;deduizenden ambtenaren!
die het gansche land in hun han; hebben, knnden

slechts van hèm alleen aoankeW k ztn;4itwàszoo,
volgens Ge w etten en zelfsvolgensGegeldendeienk-
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beelden, welke de 24ste Februari in wezen had

gelaten; want wg hadden den geest der menarchie
behQuden, 2 hadden wt den smaak ervoorverloren.
W at k0n in zulke onstandigheden een presiient,

geknzen deerhet velk,anderszïn 4an een pretendent
naar de kroon ? De instelling kon slechts ten nutte
knm en aan hen, die er zich van w ilden bedienen em
den evergang van depresidentiëelewaardighei;naar

hetknningschap tevergemakkeWken;hetsprakveer
mt tnen van zelf,en het schgnt mj nl nog znnneklaar,dat,a1smen verlangdein ;enpresident,zender
gevaar voer de republiek,den doorhetvelk gekezene

te hebben,men den kring zkner voorrechten buitengeweon m oest inkrimpen ; en nèg w eet ik niet of

dit we1 voldoende zou geweestzgn,wantz4nmachtssfeer zeu, alsdus gekortw iekt, in de w et, in de
herinnering en in Ge overlevering kaar Qmvang behouden hebben. Liet m en daarentegen aan den pre-

sident z:n macht,dan moest men hem niet deorhet
vèlk doen verkiezen. Deze w aarheden werden niet
verkendigd; ik geleof, dat ze in den boezem der
cem missie ternauwernne; werden geveeld.E etal ikel
van Cerm enin, eerst aangenem en, w erd niettemin
later het m ikpuntvan zeerleveniigeaanvallen;O ch
het w er; aangevallen Qm andere redenen,dan die
ik gennemd heb. Eet was Ge dag,vnlgende ep den
4den Juni. Prins Leuis Napolénn,aan wien nieman;
eenige dagen tevoren dacht,wasjuist %:t 1id van de
V ergaGering gekezen, zoewel te Parks a1s in drie
depal ementen.M en begen tevreezen,dathtwellicht
speedig aan het hoefd van derepubliek zou geplaatst
worien, a1s de keuze van den president aan hetvolk
werd overgelaten. De verschillende pretendenten en
hun aanhangers begonnen teekenen van onrust te
geven, Ge kwestie werd opnieuw in de commissie

261

gesteld,maarde meerderheid volharddebï haareerste
besluit.

Het staat m: levendig voor den geest, dat ik,
gedurende al den ttd,welken de commissiebesteedde
aan dit onderwerp,m: afpgnigde om te gissen naar
welken kant waarschtnljk de balans van 't gezag
moest overhellen in een republiek,a1s die welke m en

bezig was te maken.Nu eensdachtik,dathetzou zjn
naar den kant van de ènkele Vergadering, dan weêr
naar dien van den gekézen president. Deze onzeker-

hei; folterdem: zeer.Van tevûren k0n hetnnmogeljk
w nrden voorspeld ; de overwinning van den een of
den ander dezer twee gew eldige m ededingers m oest
van de omstandigheden afhangen en van de stem ming
van 't Qogenblik. Vast ston; alleen, dat beide par-

tjen elkander zouden bekampen,en dat de va1 van
de republiek er het gevolg van zou ztn.
Geen enkel der denkbeelden, die ik hier ontvouw d
heb, werd in den boezem der com missie onderzocht;

Ja,er was niet een,dat men de moeite eenerberaadslaging waar; vond. Barrot nam er eens toevallig

kennis van,maar ht liet het daarbt.Ztn geest (die
eerder ingeslapen was dan verzwakt, en die zelfs op

grooten afstand kon onderscheiden,wanneer h: er
zich tne zette cm nauwkeurig gade te slaan)begreep
er in een oogwenk het gewichtvan,m aar a1s tusschen
w aken en dronm en, en dacht er toen verder niet aan.
Ik heb ze zelfverkondigd niet dan m eteen zekereaar-

zeling enmethetncodigvoorbehoud.M:nnederlaagten
opzichte van het twéé-Kamer-systeem gaf miJweinig
mne; vonr den strgd.Ik wi1overigenswe1bekennen,
dat ik mtn aandacht meer vestigdeop hetverlangen
nm znQ speedig mogeltk totde aanstellingtegeraken
van een machtig hoofd aan de spits van de republiek,
dan np de samenstelling van een volm aakte repu-
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blikeinsche grcndwet. W e stonden toenterti
jd ender
het onderling-verdeelde en onzekere bestuur van de

uitvoerende commissie,het socialisme klopte b: :ns
aan de deur en de Juni-dagen zaten al in de lucht:
dit dient m en niet te vergeten. Later, d.w .z.tnen

die dagen vonrbil waren,heb ik met den glQe; der
nvertuiging voor de V ergadering het systeem verdedigd van de keuzevan den president dnnrhetvolk,

en heb er 't mgne in zekere mate t:e bjgedragen
om dit de zegepraal te verschafen. De vonrnaam ste

bewtsgrond, dien ik aanvoerde, was dat het niet
aanging, na aan de natie te hebben beloofd,dat m en

haar dit recht zou toekennen,waarnaar ze altk; z0o
vurig verlangd had,het haar zoo maar teonthouden :
dit wàs zo0; m aar toch betreur ik het nu, dat ik in
deze aangelegenheid het woord heb gevoerd.

Ik k0m Qp de commissie terug:nu ik mijnietkon
en zelfs niet wilde verzetten tegen de aannem ing
van het grnndbeginsel, trachtte ik ten minste de
toepassing ervan minder gevaarl:k te maken. Eerst
stelde ik voor op yerschillende punten de sfeer van
de uitvnerende macht in te krimpen;maar ik zag
w el, dat er van dien kant niets ernstigs viel te

doen; ik wierp m: daarop op de wjze zelve van
verkiezing en ik bew erkte, dat opnieuw in beraadslaging kwam hetgedeeltevan 'tartikelvan Corm enin,

dat er betrekking ep had.Ditaöikelbepaalde,gelkk
ik al reeds gezegd hebrdat de president benoem d

zou werden, rechtstreeks,bg betrekkeltke meerderheid, terwtl het minimum dezer meerderheid vastgesteld werd ep twee millioen stem men.

Deze wgze nu bracht verschillende zeer groote
bezw aren m eê. A1s de president rechtstreeks door

de burgers gekozen werd, z0u de npwinding b:
't volk zeertevreezen zi
jn;en bovendienhetprestige
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en de zedeltke macht, welke de gekozene moest

bezitten, veelgrooter wezen.Daar de betreikelgke
m eerderheid vnlstaan z0u nm de verkiezing geldig te

Geen zMn,z:u 't kunnen gebeuren,;at de president
slechts ;en w i1 uitdrukte van een minderhei; in Ge
natie.Ik vrneg dus,den presidentnietrechtstreeksdoor
de burgers te dnen bennezzen, zaaar dat zaen zzetde
zorg daarvonr gedelegeerden znu belasten, dnor het

vnlk zelf aan te wjzen.
In de tweede plaatssteldeik vonr,debetrekkeltke
m eerderheid te vervangen door de volstrektem eerder-

heid; a1s die volstrekte meerderheid niet bij eerste
stemm ing verkregen werd, zou de Vergadering belast
worden met het doen derkeuze. Deze denkbeelden w a-

ren,geloofik,gned,maarz:warennietnieuw ;ik had
ze overgenomen uit de Am erikaansche grondwet. Ik
vermoed, dat m en het niet z0u gemerkt hebben, a1s
ik 't niet gezegd had, zoo w einig was de comm issie

voorbereid np het spelen van haar belangrkke rol.
Het eerste gedeelte van mijn amendement werd
verwnrpen,
w at ik verw acht had. onze grnote
m annen cordeelden, dat dit stelsel niet eenvoudig
genoeg was;het tweede vnnd genade in hun oogen:
het is het in de grondw et opgenomen artikel.
Beaumont deed het voorstel, dat de presidentniet

herkiesbaar zou ztn; ik nndersteunde het krachtig
en het werd aangenomen. W t vervielen beide,h:
en ik, bt deze gelegenhei; in een grove dwaling,
welke ik zeker geloof dat heel leeltke gevolgen k0n
hebben;wt waren altjd zeer in vreezegeweestvonr
de gevaren, w aaraan een herkiesbaar president de

vrjheid en de cpenbare zedeltkheid znu blnotstellen,
a1g h: van te voren a1,om zich te doen herkiezen wat niet kèn uitbltven de onmeteltke middelen
van druk en om kooping zQu te baat nemen, welke
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onze w etten en onze zeden toestaan aan het hoof;

der uitvQerende macht. 5;: waren niet vaardig :n
vlug genceg van beghp :m bjtjds in te zien en te
begrjpen,dat hetkwaai,vanhetoogenblikafwaarep
z:u beslist zjn ;at de burgerszelven den presi4ent
rechtstreeks zouden verkiezen, Qnherstelbaar zou

zïn,en dat het slechts znu verergeren a1s men rnekeloos wilde ondernemen het volk in ztn keus te
bemoeilgken.
Die stemm ing en de grnnte invloed,d en ik er op

geoefend heb,is Ge nondlnttigsteherinnering,4iem:
van dezen tj; is bïgebleven.Telkens weêr kantten
wg :ns tegen de centralisatie,en inplaats van de
M nderpaal op zg te zetten, struikelden wg erover.
H et behnnrt t:t het eigenaard ge van een republiek,
dat het hoofd van de uitvnerendem achtverantwoor-

deltk is,maarverantwonrielVk waarvnnr,en inwelke
mate? Kan ht verantwnordeljk gesteld worden vQor
de tallnnze Qnierdeelen van de adm inistratie,w aa= eê

Qnze administratieve wetgeving overladen is,en waarvoor h: niet waken kàn,terwkl dit bovendien n:g
gevaarlïk z0u z:n? Dit z0u onrechtvaardig en belacheltk zjn; maar a1s hj niet verantwnnrdel:k is
Voor de eigenlVk gezegde administratie,wie is het
dan? M en stelde vas% dat de verantwocrdelvkhei;
van den president zûu ûvergaan op de m inisters,en

dat hun mede-onderteekening nondg z:u zjn,evenzs
ten ttde van de zzonarchie.ilzn: was de president
verantwnnrdeltk,en niettemin washj nietvolkemen
vrj in ztn handelingen en kQn h: z4ndienarenniet
dekken.
M en kw am nu tot de inrichting van den Staatsraad.Gnrm enin en Vivien belastten erzichm eê;m en

kan gerust beweren dat zt er zich meê inlieten a1s
personen,die aan hun eigen huis bouwen.Z: deden
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hun best nm van den Staatsraad een derde macht

te maken,maar zonder gunstigen uitslag. Et werd
een beeoe meer dan een Raad van Administratie,
m aar cneindig m inder dan een W etgevende Vergadering.
W at van nnze taak alleen uitstékend verricht

wer; en,naarik m: vlei,::kmetwtshei;geregeld,
was éat onderdeel, 'twelk de rechtspraak betref.
op ;it terrein vnelde de comm issie zich thuis, het
meerendeel harer leden bestnn; uit advocaten nf
gew ezen-advocaten ; dank z:h1nbemoeiïngen,konden
we het beginsel van de onafzetbaarheid der rechters
handhaven ; het hield, evenals in 1830, stand tegen
den stroom , die al de rest meêvnerde. Toch hebben

de oersprènkeltke republikeinen het aangetast,wat
naar mtn wjze van zien heel dQm van hen was,
want dit beginsel is veelgunstiger vonr de vrthei;
onzerm edeburgers dan voorde macht,die onsbestuurt.
De rechtbank voor twistgedingen en met nam e de
rechtbank ter beoordeeling van staatkund gem isdaden
Qntvingen znnder slag of stoot de inrichting, welke

z: nfl nQg hebben (1851).Beaumnnt was de steller
van de meeste artikelen, die betrekking hebben Qp

deze beide gronte hoven.W at w: te dezen opzichte
hebben tot stand gebracht is verreweg verkieslkk
boven alles w at m en, met hetzelfde dnel, sedert

zestig jaren had gedaan. Het is waarschgnltk het
éénige wat van de grondwet van 1848 za1bltven
leven.
M en besliste op een Traag van Vivien, dat de
grondwet aHeen znu kunnen worden herzien Gooreen

constitueerende Vergadering, wat zeker heel Juist
w as,m aar m en vnegde eraan toe,datdezeherziening

niet z:u kunnen plaats hebben,tenzj de nationale
Vergadering het b: Qpzettelkk besluit vroeg, en dit
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drie maal achtereen met vier-vijfden der stemmen
genomen w as, 4zaardoor iedere geregelde herziening

z0o goed als nnmogelijk werd gemaakt.Ik nam aan
deze stemm ing geen deel. Ik was van m eening, en
al lang, dat m en, inplaats van te pogen Q= e
regeeringsvormen voor de eeuw igheid vast tesleMen,

er naar moet streven zeop een gemakkeWkeenregelmatige wtze te kunnen veranderen. Ik vond dit,
alles bteengenomen,minder gevaarlgk dan detegenovergestelde handele xe,en M eld het ervoordathet
doeltreFenier was het Pransche vnlk te behandelen
als sem mige krankzinnigen, diem en zich we1wachten

mnet te boeien, uit vrees datzij door den dwang
razend znuden w orden.

Bj de beraadslagingen werden heel wat vreemdsoortige denkbeelden losgelaten. M alin b:v. (uit
Straatsburg), niet tevreden dat h: een kersversche
republikein w as, verklaarde np een goeden dag op de

tribune,z00 belachelijk mogelVk,dat V een gebéren
republikein was, en stelde niettem in voor aan den
president het recht te geven de Vergadering te

ontbinden,zonder dat Mj scheen tebegrtpen dateen
dergelijk recht dezen gemakkeljk meester van de
republiek had gemaakt.M arrast van zijn kantwilde
aan den Staatsraad een afdeeling toevoegen belast
m et de uitwerking der nieuw e denkbee1den,
dat z0u dan de llafdeeling voor den vooruitgangtt

ztn; - Barrot weôr kwam vnor den dag me1 het
voorstel de beslissing in alle civiele processen Qp te

dragen aan een Jury;alsofeen dergeltkeomwenteling
in het rechtswezen z00 m aar op staanden voet ken

ingevoerd worden.En eindelgk stelde Dufaure voor,
de plaatsvervanging afteschaFen en iedereen te nood-

zaken persnonljk op te komen voor den militairen
dienst, een maatregel, waardoor elke academische
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vnrm ing z0q te niet gedaan Nzorden, tenzj de
iienBttj; belangrijk w erd ingekrnmpen,èf die het
leger z:q gedesorganiseer; hebben, a1s m en tnt deze
ve= iniering w are overgegaan.

ZoQ kwamen wij, altgd gehaast donr den t:d en
glecht voorbereid om zulke gewichtige onderwerpen
te behandelen, ten slotte aan den eindpaalvan onzen
arbeid. M en zeide: laten w e alvastm aar de artikelen
aannemfn, die ons voorgesteld w orden ; w e zullen
later we1 op onzen w eg terugkom en ; het aanzien
v&n deze sch*ts za1 ons vergunnen m eer op ons
gem ak de deNnitfeve cm trekken vast te stellen en
de deelen ervan onderling te schikken.M aar men

kwam niet Qp ztn schreden terqg en de schetsbleef
a1s schilderk.
N;e bennemzden Aiarrast t0t rapporteur. De wijze,
waarop ht zich van d.eze belangrtkeopdrachtkweet
stelde duidelMk in 't licht het m engsel van luiheid,
loshoofdigheid en onbeschaam dheid,die het wezen van

z:n karakter uitmaakte. Eerst'deed hi
j verscheiden
dagen achtereen niets, ofschoon de Vergadering
onophoudelijk vroeg den uitslag harerberaadBlagingen
te kennen en heel Prankrijk dien met brandend
verlangen hoopte te vernemen. Vervolgens m aakte

h: zich van ztn werk in één nacht af, dien,welke
voorafging aan den dag, waarop hj het aan de
Vergadering m nest overleggen.In den m nrgen deelde

ht het aan een cf twee cnllega's meê,die hij bt
tQeval Qntm oette, besteeg daarop brutaalweg het
spreekgestoelte en 1as er, uit naam van de commissie,
een rapport voor,Nzaarvan bijna geen enkel 1i; van
deze iets begreep. D eze lezing Nzerd gehouden op
19 Jqni.llet ont4zerp-grondNzet telde honderd-negenen-dertig artikels; het was in minder dan een maand
npgesteld.H et had niet spnedigerkunnen geschieden,
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doch we1 beter kunnen gemaakt zgn. N;e hadden
veel artikels van m inder belang aangenom en, welke
Corzzenin ons achtereenvolgens ha4 voorgeleg;;maar
we hadden er n0g veel m eer verw orpen, 'tgeen hun

opstener te zzéér verbitter; had,Qzzdat kg er nooit
lucht aan had kunnen geven. H: wilde daarveor
door het publiek getrnnst worden.H: heeft in alle
dagbladen een stuk dcen epnem en, w aarin werd
m eêgedeeld, w at in den bnezem der c:mm issie was

veorgevaHen en waarin anes,wat zij voergoedsha;
t0t stand gebracht wet; toegeschreven aan den heer

de Com enin en al hetslechteaan zgntegenstanders.
Een dergeljke mededeeling mishaagde 0ns zeer,wat
niet te verwonderen valt: er werd dan ook besloten,
dat m en aan Corm enin de gevoelighei; z0u tekennen

geven, welke z:n manier van doen ha; epgewekt.
M aar niem and w ilde de woordvoerder der ontevre-

denen zgn.W e hadden in :ns midden een werkman
(want die zaten toen overal in), genaamd Corbon,
die vr: rechtschapen was en van een fink karakter.
E: nam de taak gewillig op zich. Corben nam dus
den volgenden dag, b: het openen der zitting van
de cem missie,het wQord en bracht aan C:rm eninep

Qngekunstelde maar scherp-bendige wtze aan 't
verstand,wat wg vanzgnhoudlngdachten.Cormenin
raakte daardoer geheelvan streek en zcchtmetz:n
Qogen langs de tafel,waaraan w: gezeten waren,Qf
niet een zjner vrienden hem teh'u1pkwam.Niemand
verreerde een vin.Daarnp zei Mj Qp Qnvasten tQon:
l>M eet ik uit het gebeurde het gevolg trekken, dat

de cQmmissie mjn uittreden verlangt?ç4 W e zeiden
geen woord.H: greep toen naarzgnhoe;envertrok,
zonder dat ieman; hem tegenhield. Nooit is grever

beleedigingmetmindertegenspalelen ofgrgnsgeslikt.
Ik gelnof dat 1lV,Qfschoon verbazend tdel,nietzeer
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gevoelig was veer heimeltke beleedigingen,en dat
hj, mits ztn eigenliefde in het openbéér wer; gekitteld, zich niet al te zeer verzetten w ilie tegen
een afranseling binnenskam ers.
V elen w aren van m eening dat Cnrm enin,sedeö

h: van burggraaf plntseling raiicaalwas geworien,
zonder Gaarom Qp te hnuden vrnom te bltven,dnor
w as gegaan m et een r01 te spelen en verraa; $e

plegen aan ztn oveluiging. Ik z0u niet Gurven beweren, dat ;it zQn was,al heb ik dikwtls vreemde
tegenspraak nntdekt in de dingen,dieht zei,wanneer
ht sprak en a1s ht schreef; en dat ht,nm m:n
meening te zeggen,mt alttd veelwaarheidlievender
leek in z:n vrees voor omwentelingen dan in de
denkbeelden,welke ht aan deze ontleende.W at m:
altd; bovenal in hem is opgevallen,ztn ztn verstandeltke tekortkomingen. Geen schrtverheeftooit
in zéken de eigenaardigheden en de dw aasheden van

zjn vak méér ten toon gespreid. Nianneer h: een
zeker verband had gebracht tusschen de verschillende
bepalingen van een w et en aan de redactie ervan
een zekere vernuftige en trefende wending ha; weten

te geven, meende ht alles geiaan te hebben wat
noedig w as; de vorm , de sam enhang, de evenredige

schikking der deelen hielden z:n aandachtuitsluitend
bezig. Maar waar hj vooral behoefte aan haG,dat
was aan iets nieuw s. lnstellingen, reeds èliers be-

prnefd ef in andere tMden,haatte h: evenzeer a1s
gemeenplaatsen, en de eerste verdienste van een wet

was, in ztn ongen,van in niets te geltken np een
vrnegere. M en weet dat de wet,vokens welke de
conshtueerende VergaGering was benoemd,z:n werk
w as, Tten Ge algezzeene verkiezingen w erden geheuden,kwam ik hem ep een gegeven eeg6nbhk tegen.

M6t kwalkk verholen welbehe en veegdek:z:etee:
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nHeeft men ooit in de wereld iets dergeltks gezien
a1s wat vandaag te ktk is? ln welk lan; heeR men
zelfs bedienden, arm en en snldaten 00k hun stem
laten uitbrengen? Erken,dat z0Q iets totdusvernng

nimmer was bedacht.t
f En zich de handen wrkvende
zei h: nog: l'Het is we1demoeitewaard nategaan,
waarop dit alles za1 uitlnopen.q

Ej sprak erover,a1sgold heteen chemischeproef.

DERDE GEDEELTE.

M IJN M IN IBTERIE.

Eet volgende is begennen te V ersailles, ;en
16Gen Septem ber 1851,geduren4e de verdaging van
de natienale V ergadering.

Om onmiddellkk
' t:t dit gedeelte mgner herinneringen te kemen, s1a ik het veorafgaand tgdperk
ever, 4at zich uitstrekt van het ein; der Juni-dagen
van 1848 t:t aan den 3den Juni 1849. A1s ik er

den ttd venr vind, za1ik er later op ten gknmen.
He1 scheen m: belangrkkertne,num:nherinneringen
nog geheelversch ztn,devtfmaandenopteteekenen,
w elke ik in het gouvernem ent heb e orgebracht.

1.
TZRUG IN PRANKRIJK. - DE VQRMING VAN HET
KABINET.

Terwtl ik alzoo werd bezig gehouden donrhetzien
afspelen van een der bedrkven van hetgrootedrama
der Europeesche revolutie op het eigen tnoneel van

DuitscM and, werd mi
jn aandacht plntseling teruggevnerd naarFrankrijk en,dooronverwachteenonrustbarendetgdingen,gevestigd np ènzezaken.Ik vernam
van de bMna nngeloof:ke neêrlaag van 0ns leger
onder de muren van Rome,de smadeli
jke debatten,
;ie er in den boezem van de constitueerende Vergadering op vnlgden,de beroering in het land tew eeg-

gebracht door deze beide norzaken en,eindeltk,van
de algem eene verkiezingen, w aarvan de uitslag, die
alle verwachtingen der beide pan%en bedroog,ten
gevclge had, dat meer dan honderd-vijftig leden van

de Bergpartj in denieuweVergaderingzitting namen.
Evenw el,de dem agogische stnrm ,die plotseling nver

een deel van Prankrtk was heengetrokkenr had
ztn woede niet doen gevoelen in het departement
la M anche. Alle leden, 4ie totdusver w aren afgevaardigd en zich hadden afgescheiden van de behnu-

dende palt in de Vergadering,waren b: de stembus
gevallen. Van de dertien vertegenwcnrdigers,waaruit
De Toequeville.
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deze deputatie bestaan had, waren slechts vier er

wesr uit te vporschjn gekomen ;wat mi
j betreft,ik
had meer stemmen op m: vereenigd dan alleanderen,
niettegenstaande ik in de verkiezingsperinde afwezig

was en niets van mj had laten hopren,en dat n0g
w el, nadat ik in de vorige Decembermaand het niet
onder stoelen en banken ha; gestoken, dat ik mijn
stem uitbracht Qp Cavaignac. En toch koos iedereen

mgrniet zeozeer om mijn denkbeelden,a1swe1omdat
ik de algemeene achting genoot in alles w at buiten
de politiek stond: een zeer eervolle positie ongetwjfeld, maar tevens zeer moeiltk te bew aren te
m idden van 't parttgewoel,en voorbestem d om zeer

onvast tez:n op den dag,waarop deze partgenzelven
exclusief zouden w orden en dus gew eld gaan plegen.
Ik vertrok,zoodra ik dezet:dingen nntvangen had.

Te Bnnn 1)verplichtte een plotselinge ongesteldheid
van mevrouw deTocquevillemi
Jom onzereisteonderbreken;z: drong echter zelve bj mï aan haarachter
te laten en mïn tocht voort te zetten;w at ik deed,
maar zeer tegen mtn zin;w ant ik Het haar aneen
in een land,dat n:g donrden burgeroorloggeteister;

werd. Doch juist in moeiltke of gevaarvolle oogenblikken was haarmoed en haar groQt verstand mj
steeds een zzachtige steun.

Ik kwam te Pargs,ik geloof den 25sten'M ei1849,
vier dagen vöér de bjeenkûmst van de wetgevende
Vergadering en tjdens de laatste stuiptrekkingen
van de constitueerende Vergadering. Enkele w eken
waren vpldoende geweest om het vnorkom en der
staatkundige wereld geheel onkenbaar tem aken,niet
zoozeer door de veranderingen, die haiden plaats
'
) Een stad aan den Rkm in Pruisen. (N oot van den
v ertaler).
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gegrepen in de uitw endige tiestanden,a1Btengevolge
Van de wnnderbaarljke omwenteling,welke zich in
weinig dagen in de gemnederen ha; genpenbaard.

De palg,die het gezag in handenhadttdensm:n
vertrek,bezat het nèg,en het stofeltk resultaatder
verkiezingen mnest het,naar m: tcescheen,in haar
handen bevestigen. Deze palt,uit zooveel verschillende partten sakmgesteld, had de revolutie z0o al
niet w illen tegenhouden, dan toch terugdringen en
had in de kiescolleges een verbazende meerderheid

verkregen; z: zou meer dan twee derden van de
nieuwe Vergadering uitmaken. Niettem in vond ik
haar terug, ten prooi aan zulk een verregaande vrees,
dat ik haar alleen kan vergeltken met die,welke
op Pebruari gevolgd was, zöé waar is het, dat m en

in de pnlitiek moet oordeelen a1s in den krtg en
nooit vergeten, dat de uitwerking der gebeurtenissen

mnet afgemeten wnrden,mindernaarwatz: werkelijk
beteekenen, dan naar den indruk,welken zj teweeg
brengen.
De behnudsm annen, die zes m aanden lang alle

paliëele verkiezingen nnveranderltk inh1n voordeel
haGden zien uitvallen, die btna alle plaatseltke
raden vulden en beheerschten, hadden in het stelsel

van algemeen stemrecht een,b:na onbeperkt,vertrouwen gesteld, na aanvankeltk hun grenzenloos
wantrouwen elegen tekennen tehebben gegeven.Bj
de algemeene verkiezingen, die z0o juist waren
afgelonpen, hadden zj de verwachting gekoesterd
niet alleen te zullen overwinnen, m aar nm 't z0n eens
uit te drukken, hun tegenstanders te vernietigen,en

zt bleken zöé verslagen nver het feit ;at hun overwinning beneden de verwachting w asgebleven,alsof

z: werkeljk nverwonnen waren geworden.Aan den
anderen kantwasdeBergpalg,diezich reedsverloren
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w aande, even dronken van vreugde en van dwazen
overm ned, a1s wanneer de verkiezingen haar een
méérderhei; in de nieuw e Vergadering hadGen ver-

zekerd. W aarnm ha; de uitkomst aldus geltkeltk
de verwachtingen en de vrees van beide partjen
bedrogen? Het gaatbezwaarljk aan ditmetzekerheid
te zeggen, w ant Ge gronte zzenschenzzassa'sbewegen
zich naar oorzaken, bjna even onbeken; aan de
m enschheid-zelve a1s die, welke de bewegingen der

zee regelen;aan beide zjden bljven deoorzakenvan
het verschijnsel verborgen, en gaan in zekeren zin
verloren te midden van zjn onmeteltkheid.

M aar in alle gevalishetgeoorlnofd tegelooven,dat

de behoudsmannen hun nederlaag voornamelïk te
wjten hadden aan de fouten, ;ie zt-zelven begaan
hadden.De onverdraagzaamheid,waarvan z:,toen ze
zich verzekerd hielden van hun overwinning,blgk
gaven tegen hen, die, znnier hun denkbeelden te
deelen, hen hadden geholpen in hun strgd tegen de
Bergpal:; het gewelddadig bestuurvan den nieuw en
minister van binnenlandsche zaken,den heer Paucher,
en, m uer dan alhet andere,deongelukkigeafonp van
de expeditie naar Rom e, hadden een gedeelte der
bevolking tegen hen ontstem d, die we1 geneigd w as
gew eest m et hen m eê te gaan,en het plotseling in
de arm en gew orpen der Qnruststokers.

Eonderd-vtftig Bergmannen,zooalgik reedsgezegd
heb,waren dus gekozen ; een deel der boeren en de
m eerderheid der soldaten hadden vnor hen gestem d:
hetwaren debeideplechtankers,w elkerkabelsm idden
in den storm scheurden. De schrik w as algem een :

h: leerde aan de verschillende monarchale palken
opnieuw de verdraagzaamhei; en de gem atigdheid,

die z: na Pebruari hadden in prakt:k gebracht,maar
die b: hen seded een half jaar vrkwelin 'tvergeet-
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bnek w aren geraakt; aan alle kanten w er; ingezien
4at er, vonr h6t tegenw oordige, geen sprake zaeer
van k0n ztn, de republiek kwtt te wnrden en dat
er niet anders op overschoot dan de gem atigde repu-

blikeinen tegen de Bergparti
j uit te spelen.
De schuld van alles werd gew orpen op dezelfde
ministers, die men had opgezet en aangestookt, en

men vrneg met luider stem een wi
jziging van het
kabinet; het ministerie-zelf erkende niet verder

opgewasBen te z4n tegen zijn taak en verlangde
opvolgers.

Ten t:de van zaijn vertrek 4zas fk er getuigevan
geweest, dat het kiescollege van de rue de Poitiers
w eigerde den naam van den heer Dufaure op de

candidatenlijst toe te laten;b: mtn terugkomstzag
ik aller blikken gevestig; op dienzelfden Dufaureen
zjn vrienden,die m en op de hartroerendste m anier
bezw eer de maatschappi
j te redden,donr de teugels
van 't bewind in handen te nemen.

Den dag van m%n aanknmstvernam ik,datsommige
mtner vrienden gemeenschappelkk het middagmaal
zouden gebruiken in een klein restaurantin de Cham psElysées.Ik ging erheen ;ik troferinderdaad Dufaure,

Latuinais,Beaumnnt, Corcelles,Vivien,Lamoricière,
BeGeau en nog een of twee anderen, w ier nam en

minder algemeen bekend zgn. M en stelde m: in
w einige woorden op de hcogte van den toestand.

Barrot,wien de president 1)deopdrachthadgegeven,
een nieuw Kabinet saâm te stellen,deed sederteenige
dagen alle moeite hieraan te vcldoen.Thiers, M 01é
en hun voorna>mste vrienden hadden gew eigerdzich

methet bestuur te belasten.Zj waren we1van plan
1) Louis Napoléon Bonaparte,later keizer Nspoléon 111.
(N oot van den vertsler).

278

baas te bltven, geltk men zien zal,maar znnder
minister te werden.De enzekerheid van detôek:mst,
de nnbestendigheii,waarin alles verkeerGe,46mnei-

ltkheden en misschien Q:k we1 de gevaren van het
oogenblik,wie weet,hielden hen op een afstand.Zt
wilden we1 geZ&f Oefenen, Zlaar feen VerantiToorie-

ltkheid.
Barrot, van die ztde in den steek gelaten,had
zich t0t ons gewend. H: vroeg ons,ef liever M
smeekte ons,zijn collega's te wnrden.Maar wievan
ons te nem en ? W elk departem ent aan ieder onzer
op te dragen? W elke ccllega's :ns tne te voegen?

W elke gemeenschappeljke staatkundge gedragsljn
aan te nemen ? B: al deze vraagpunten warenmoeilijkheden van uitvoering gerezen,die tot dusver onoverkomel:k waren gebleken. Versckillende malen
al was Barrqt weêrgekeer; t0%deaangew ezen leiders
der m eerderheid ; m aar donr hen telkens terugge-

stooten,ha; h: zick eindel:k np ons gewnrpen.
De tt4 verstreek inmiddels met al dien onvruchtbaren arbeid ;de gevaren en de moeilkkheden groeiden aan ; de geruchten w erien met 4en dag onn stbarender 6n ieder Qogenblik konden dem inisters dtnr
de zieltogende,m aarnietteminw nedendeVergadering
in staat van beschuldiging w orden gesteld,

lk begaf mi
j naar huis,gqltk men zich kan voorstellen,geheel Qnder denindruk vanw atik vernnmen

had.lk was overtuigd dathet slechtsbtmjenmjn
vrienden 1ag 0z: zzinister te Nzorden. N;t Nzaren de
aangewezen en noodzakeltke zaannen.Ik kende de
aanvoerders ;er zaeerderheid voldoende ozl zeker te

z:n, dat z: zich nooit zouden blootstellen aan de
wisselvalligheid van de regeering teaanvaarden onder
een bewind 'tw elk hun van zoo korten duurtoescheen,

eh dat,à1s zt zQ: belangeleûszouden zkn,z: ernooit
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den m ne; toe znuien hebben. Hun trots en hun vrees-

acktigheid waren mt borg,dat zg zich zouden onthouden. H et kw am er vonr ons m aar op aan,datw e
ons stevig in onze schoenen hielden, opdat m en ge-

dwèngen z0u zijn t0t èns te knmen. M aar was het
nnndig minister te willen zi
jn? Ik vrceg hetmijheel
eznstig af. En ik geloofwe1de rechtvaardigheid tegen-

over mij-zelf in zcnver te mogen betrachten,dat ik
zeggen kanmj nietaan deminstemisleidingtehebben
schuldig gemaakt betrefende de werkelijke mneiljkheden der onderneming, en dat ik de toeknmstm et

een juistheid van blik tegemoet zag,die men alleen
kan hebben, wanneer men het ocg hnudt op het
verleden.
M en verw achtte algem een een straatgevecht. Ik
vermoedde nok, dat dit gevaar ons boven 'thnnfd
hing.De dnlle overmoed diezich,dnnr den uitslag der

verkiezingen van de Bergpartthad meestergemaakt,
en de gereede aanleiding haar verschaft door de

expeditie naar Rome,schenen mt t0e een dergelijke
gebeurtenis onvermjdeli
jk te doenzi
jn.Ik wasoverigens voor den aioop niet beducht. Ik wasovertuigd
dat, hnewel de meerderhei; der soldaten had gestèmd
vonr de Bergm annen, het leger zonder aarzelen tegen

hen zou strUden.De soldaat,die voor zich z:n stem
uitbrengt op een candidaat, en de soldaat, die handelt cnder den druk van nesprit de corps. en mili-

taire tucht,ztn in werkeli
jkheid twéémenschen.De
geiachten van den een regelen nietdedaden van den

ander,Het garnizoen van Parijswaszeertalrtk,werd
gne; aangevnerd, ha; ervaring van straatgevechten
en w as nng vervuld van de herinnering aan de gew aarwnrdingen en devnorbeelden,dnordeJuni-dagen

nagelaten. Ik hield mt dus verzekerd van de cverwinning. M aàr ik was niet zoo gerust over de ge-
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volgen. W at het eind der moeili
jkheden scheen te
zi
jn, leek mt het begin ervan. Ik vreesde, dat ze
onoverkomeljk zouden zjn,en ik geloofdat ze dit
inieriaa; 00k waren.

Naar welken kant ik mtn blik 00k richtte,ik
cntwaarde voor 0ns nergens een vast of duurzaam
steunpunt.
De openbare m eening riep ons aan 't roerj Dlaar
het z:u zeer onvoorzichtig geweest z:n daarop te
bnuwen ; de vrees dreef het land tnt ons,doch herinneringen, sluim erende neigingen en driften konden
niet nalaten het w eldra w eêr van 0ns afkeerig te

maken,zoodra slechts de vrees verdwenen z0u z:n.
Ons dnel was,zoo mogel:k,de republiek te vèstigen
ef ten minste eenigen ttd te handhaven d00r haar
op geregelde wVze te besturen,gematigd,behnudend
en volkom en grondwettig:en dit k0n 0ns niet lang

populair doen bltven,want iedereen verlangde van
de grondwet af tekomen.DeBergpartt eischte méér
4an z: gaf en'de monarchale palten stelden zich
met heel wat m inder tevreden.
M et de V ergadering was het n0g erger festeld.
D ezelfde algem eene oorzaken NTerden Verz&zaard door

tz van bjkomende omstandigheden,veortspruitenGe
uit de belangen van de partthoofden. Deze wilden
er we1 in toestemmen, dat wj het gezag op onze
schnuderenlaadden,maarw em ochtennietverwachten,

;at zt 0ns zouien laten regééreà. Znoira Ge crisis
veorb: z:u ztn,kon men van hunkantverdachtz:n
op allerlei M nderpalen.
W at de president betreft, ik kende hem n0g niet;

maar em ons in zgn Raad te handhaven,zouden w:
klaarbltkelgk alleen kunnen rekenen ep zgn afgunst
en z:n haat tegen onze gemeenschappelgke tegenstanders. Zjn sympathieën moesten eldersztn,want
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onzebeioelingen liepen nietalleen uiteen,m aarw aren

natuurljk van tegengestelden aard. W t wilden de
republiek het leven inblazen : M wilde er de erfgenaam van ztn. W t zouien hem niet anders dan
ministers kunnen leveren, terwtlhj medeplichtigen
noodig had.

B: Geze moeiljkheien,die aan den tnestand a1s
onafscheidelijk waren verbonden en,diensvolgens,bestendig waren,kwamen nogeenigevan voorbijgaanden
aard,dieevenmin gemakltk waren teboventekomen:
ie revoh tionnaire gisting, die in een deel van 't land
w eêr was voor den dag getreden ; de geest en de

hebbeltkheden van uitsluiting,verbreid en reeds ingewerteldbi
jdepubliekeadministratie; dekri
jgstocht
naar Rome,z0n kwaltk ontworpen en zc0 slecht geleid,dat het even moeilijk znu ztn die tot een goe;
einde te brengen a1s er zich m et fatsoen uit te redden ;
in één w oord, de geheele erfating van fouten en m isvattingen door onze voorgangers begaan.
Ziedaar we1 redenen voor aarzeling. En toch heb
ik niet geweifeld !
De bekoring, die er in gelegen was, een post te
aanvaarden, waar zoovelen zich uit vrees verre van

hielden,en demaatschapp: uiteen neteligen toestand
te redden, waarin ànderen haar gebracht hadden,

vleide evenzeermtn rechtschapenheida1smjn Nerheid.
Ik voelde wel,dat ik niet veel m eer z0u bereiken,

dan een regeeringsbetrekking te verkrtgen,waarin
ik mj toch niet lang z0u kunnen handhaven ;maar
ik hoopte haar lang genoeg te zullen behouden nm

eenigen belangrtken dienst aan mi
jn landtebewjzen
en mt in eigen oog te doen groeien. Deze verleiding
w as groot genoeg vocr me.

Ik nam dadeltk drie besluiten:
llet eerste 4zas een zainisterszetelniet te Nzeigeren,
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a1s zich een gcede gelegenhei; aanbocd,dien aan te
nem en ;
het tw eede, slechts dan in het gouvernement een

plaats te aanvaarden,als mtn vonrnaamste vrienden
00k een gewichtig ministerie verkregen,zoodat wt
er gezamenltk de richting aan konden geven ;
en eindeltk het derde,mt iederen dag zcc te gedragen,wanneer ik eenmaal minister z0u ztn,alsof
ik den volgenden z0u ophnuden hette ztn,d.w.z.
zonder eoit aan het verlangen om mt te handhaven
de beheefte op te oferen mt-zelven te blkven.
De vjfofzesvolgendedagen gingen geheelvnnrbt
in kdele pogingen nm een ministerietevormen;deze
waren echter z:o talrtk,kruisten elkander z:: herhaaldelkk, waren zoo vervuld van kleine incidenten
greote gebeul enissen van den dag,m aar den vol-

genden reedsvergeten - datik bezwaarlkk hetspoor
ervan in m:n geheugen kan terugvinden,niettegenstaandeik-zelfsQmtgdseen dierbkkomendeomstandigheden was.Hetvraagstuk vielinderdaa;moeilVk opte
lossen naar de gegevens, die er w aren. De president

wilde we1 in schtn z:n ministeriewkzigen,maarht
was van plan de mannen te behnuden,die ht a1s
zjn venrnaamste vrienden beschouwie. De leiders
dermonarchalepartijen weigerden zich-zelven methet
gouvernement te belasten,maar zt wilden evenmin,
dat het in ztn geheel werd opgedragen aan lieden,
ep wie z: in geen enkel opzicht vat hadden. A1s
mzen er in tnestezlde 0ns te erkennen, dan Nzas het
slechts in klein aantal en in ondergeschikte posten.

M enbeschouwdeQnsa1seennoodzakeljkgeneesmiddel,
maar leelgk van smaak,en dat men slechts bt zeer
kleine hoeveelheden w enscht in te nem en.
M en boo; eerst alléén aan Dufaure een zetel aan,

en eischte da1 ht zich met npublieke werkent'zQu
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Verfenoefen. Hj weigerde, vrneg nbi
nnenlandsche

zakenxç en twee aniere departementen voor ztn
vrienden. M en stem de na veel nver-en-w eêr gepraat

eindelijk t:e hem nbinnenlandsche zakent
çaftestaan,
m aar slneg al het everige af. Ik heb alle reden te

gelnoven, dat hi
j op 'tpunt stond dit vnorstel aan
te nezlen en me,evenals een halfjaartevnren,alleen
te laten staan;niet zoozeer omdat ht zijn vrienden
wou bedriegen nf onverschillig vnor zew as,m aarhet

vooruitzicht op dit groote ministerie,waarht slechts
de han; op ha; te leggen en Gat hij np eervolle
wtze knn verkrjgen,had vncr hem een zonderlinge
aantrekkelgkheid; het z0u hem z%n vrienden niet
bepaald nverbcnr; dnen gnoien, m aar het zou hem

van hen verwtderen en dee; hem hen gemakkelkk
vergeten. E: zette zich echter ditmaal schrap,en
daar ht niet alldén te krggen was,stelde men hem
voor,da% ik m èt hem z0u optreden. Ik wastrnuw ens
de m eest aangew ezene, om 4at de nieuwe we%gevende

Vergadering mt tnt een harer onder-voorzitters had
benoemd.1) Doch welk ministeriezoum: aangewezen
worden? Ik achtte m: alleen in staatdatvan nopenbaar onderwtsq op mt tenemen.Ongelukkigbevond
4it departem ent zich toen in handen van den heer

Palloux, een man die daar op zijn plaats was,dien
nnch de legitimisten, waarvan hij een der hnnfden
was, nnch de goisdienstige partj,die in hem haar
waarborg zag, nech eindeltk de president, wiens
vriend hij geworden was, gaarne wilden laten vertrekken.Men boo; mij nlandbouwt'aan;ik weigerde.
Ten einde raa; stelde Barrot mj vonrhetministerie
van nbuitenlandsche zakenfç te nem en. Ik ha; zelf

al mgn Qverredingskracht gebruikt :m den heer de
')l iuni1849:met336 v&n de597 stemmen.
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Rém usat te bewegen dezen post aan te nem en.W at

er te dezen opzichte tusschen hem enm: verhandeld
is, is te karakteristiek, dan dat ik 't hier niet zou
verm elden. Ik w as er zeer op gesteld, dat de heer
de Rémusat m èt 0ns deel z0u uitm aken van 'tm inis-

terie.Hj was tegeljkerti
jd Friend van Thiersen een
man van eer een zeldzame overeenstemming;hg
alleen k0n ons verzekeren, z00 niet van den steun,

dan tnch van de onzjdigheid van dien staatsman,
zonder ons ztn denkbeelden op te dringen. Zwichtende voor den drang van Barrot en de enzen, gaf

Rémusateen gneden avond zich gewnnnen.Et verbond
zich toen tegenover èns;maarden volgenden ochtend

reeds nam hiJ zijn woord terug.Ik wist met zekerheid, dat hi
j in dien tusschent:d den heer Thiers
gesproken had, en hiJ bekende m: zelf dat Thiers,
die toen toch luide de nnodzakelïkheid verkondigde
van ons optreden in het bew ind,hem had entraden
m et ons sam en te gaan.

l'Ik zag duidelijk in,l zeiRémusatmt,ndatik doer
uw collega te worden u niet zjn medewerking z:u
verschaFen, maar alleen mij zelf eraan blontstelde
w eldra m et hem in openbaren oorlog te geraken.l

Dit waren de mannen met wiew: zouien rekening
te houden hebben!
Ik had nooit gedroom ; van een m inisterie van

buitenlandsche zaken, en mtn eerste gedachte was
het aanbod af te slaan.Ik hield mt zelf voor ongeschikt,een taak op mjjtenemen,waartoeik geenszins
voorberei; was.Ik vind ondermijn papieren descllets
mtneraarzelingen terug,opgeschreven naaraanleiding
van een gesprek, dat ik gehouden heb aan een m aal-

tjd, waaraan ik met eenige mtner vrienden in die
dafen heb aanfezeten

..

..

.

.. ..

Ik besloot eindelijk het ministerie van buitenland-
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sche zaken te aanvaarden,m aar ik stelde aIB vonr-

waar4e, ;at Lai uinais tegeltk met m: in ;en raa;
z:u treden. Ik had verschillende,zeer geliige redenen
om dit te eischen. V ooreerst hield ik 'tvnor noodig,

dat wt irie departementen mnesten bezetten,wilden
w: in het kabinet het overwicht verkrïgen,datwij
behnefden nm iets tnt stand te brengen. Ik hield

daarenbcven La/ uinais vonr den aangewezen man
Qm, aan de ljn, die ik wilde volgen,Dufaure wat
vast te leggen ; w ant ik vcelde dat ik geen houvast
aan hem had.Ik w ilde vöör alles een vriend naast

m: hebben, aan wien ik mt in alle cpzich.ten zQu
kunnen géven :een kostelkk voordeelin alle t%ien,
maar vnornameli
jk in dagen van achterdnchtenwispelturigheid,a1s die w: beleefden,en vonreen waagstuk a1s ik op 't punt stnnd te ondernemen.
Aan al die verschillende gezichtspunten beant-

woordde Latuinais op verwonderlijkewkze,ofgchnon
wt van zeer uiteenloopend karakter waren. H: was
van tem peram ent even kalm en even vreedzaam ,a1s
ik nnrustig en een heethoofd w as. M ethodisch tew erk

gaande,langzaam in zMnebewegingen,lui,vnorzichtig,
vreesachtig zelfs, begaf h: zich niet dan qondgeGwnngen in de een of andere ondernem ing,m aar had

M haar eenmaal aangepakt, dan keerde Mj nonit
terug en betnonde zich, t0t het uiterste tne, vastbesloten en koppig, a1s een Bretagner van 't echte

ras. Zeer behnedzaam in het uiten van z:n meening,
O ch zeer klaar en zelfs zeer vrtmoedig wannéérhij
die eenmaal uitte, was van z:n vriendschap nnch
gulheid, noch warmte,noch zelfverzaking te w achten ;
van den anderen kant echter had m en zich evenmin
te hoeden voor verfauwing, verraad cf heimeljke
bedoelingen. In één wnord,hi
j was een bondgenoot,
w aarop men zich verlaten kon,en Qm het ronduit
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te zeggen, de m eest rechtschapen m an, dien ik in
het openbare leven heb ontm oet;tevensdiegene Qnder

allen,die minder dan iemand,aan zjn liefde vnor
't zgemeen welzgn particuliere belangen scheen
dienstbaar te m aken.

Niemand bracht tegen Lanjuinais eenigetegenwerping in; de moeili
jkheid bestnnd echter in het feit
voor hem een portefeuille te vinden. Ik vroeg vonr
hem die van ,'landbouw en handeltç, w elke sinds 20
Decem ber in handen w as van BuFet,een vriend van

PaReux;maar dezeweigerde z:n ambtgenoottelaten
gaan. Ik bleef op mgn stuk staan,en het nieuwe,
bMna gevom de kabinet leek een dag lang a1s 'tware
uiteengespat. Om m:n wi1 te breken, dee; Palleux
een stap op Gen man af;ht kwam mt in m:n huis
opzoeken,waar ik ongesteld te bed lag,drong bg
m: aan,verzècht m: Lat uinais prgs te geven en
l
'landbeuwl aan z:n vrien; Bufet te laten.
Ik had part: gekozen,en bleefdoof. ralloux'ntdg;
maar h: beheerschtezich en wilde weggaan. Ik dacht
dat alles in 't honderd liep ; m aar ik had mgn pleit
integendeel gewonnen. ,,U wilt het dus,tçzeihj,mj
de hand reikende m et die aristncratische welwm end-

heid, die al zjn daden kenmerkte, zelfs de meest
eigendunkeltke; nu,wilt het nu eenmaal,dus moet
ik m: naar u schikken. Hetza1nooitkunnen gezegd
worden,dat mtn persoonljk inzicht de Qorzaak is
geweest,dat ik in z00 moeiljke en critieke ttden
een z:: noodzakelgke combinatie heb doen uiteenspatten;ik za1 dusalleen Qnier ulieden staan.M aar
ge zult, hnop ik, nnoit vergeten, dat ik niet slechts
een ambtgenont ben,m aar m eer n0g een gevàngeneq.
Een uur later was het ministerie tot stand gekom en
het besluit van den president draagt tot dagteeke-

ning:2 Juni 1849 - en Dufaure, die m: ;it meê-
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Geelde,verzncht mj onmiddelltk bezit tenemen van
nbuitenlandsche zaken..
Zöé w erd het kabinet gebnren, dat m et zooveel
m eeite en z0n langzaam w as tot stan; gebracht, en

datmaarzon'n knlen levenslonp znu hebben.Tjdens
den langen barensnnod, die het voorafging, was 0n-

getwjfel;BarrotdemeestgeplaagdemaninFrankN k:
Zjn werkeljkeliefdevoorhetalgemeen welztnbracht
hem ertoe,eenveranderingvanregeeringnoodzakeljk
te achten ;en zjn eerzucht,die,méérdan men denken
zoq, naqw samenging metztn rechtschapenheid,dee;
hem m et weêrgaloozen jver verlangen aan het hoofd
van het nieuwe kabinet te blkven. H: ging dus en
kwam onophoudeltk van den een naar den ander,
aan iedereen zeer hartstochtel:ke en soms zeer welsprekende verwtten makende,zich nu eens wendende
tot de hoofden der m eerderheid, dan w eêr tot nns,

zels nok tnt de nieuwbakken republikeinen,die hk
vonr gematigder M eld dan de anderen ; - overigens

vrtwel geneig; znnwel de eenen a1s de anderen aan
zich teverbinden;wanth: wasin zaken van pnlitiek
onvatbaar vonr vriendschap zoowel a1s vonr haat.

Z:n hart is a1s een vat, dat lekt:niets bli
jft er in.

11.
KARAKTERIBTIEK VAN EZT MINISTERIZ. - ZIJN ZERBTE
DADEN, T0T NA DE REVOLUTIONNAIRZ AANBLAGEN

VAN 13 JUNI.

Het ministerie was als vnlgt sam engestel; :Barrot,

minister van Justitie, voorzitter; Passy,ânanciën ;
Rulhière, oorlog; Tracy, marine; Lacresse, publieke

werken ;Fallnux,epenbaarnnderwgs;Dufaure,binnenlandsche zaken; Lat uinais landbouw, en ik buitenlandsche zaken. Dufaure, Lai uinais en ik waren
alleen voor het éérst mzinister;aHe anderen hadden
reeds deel uitgenlaakt van 't vorig kabinet.

Passy was een man van werkeltke verdienste,
m aar die niet den slag ha; zich aangenaam tem aken.

Ht ha; ietg st:fs,Qnhandigs,dwarsdrjverigs,geringschattends, en was meer een man van geest dan

rechtvaardig; echter rechtvaardiger, wanneer V
werkeltk t0t de dééd moest komen,dan inhetgeval
dat h: alleen maar had te spréken;want h: Meld
er meer van een paradox te verkondigen dan ereen

in practtk te brengen.Ik heb nnnitiemandontmoet,
die beter kon praten dan h:, nnch ieman; 4ie
zich zQo makkelkk kQn troosten nver enaangename
gebeurtenissen: dan legde h: de eorzaken bleet,
waarvan zeeen gevolg waren en denoodzakeltkhedenj
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die er ui% moesten voortvlneien. En a1s h: eindigde
m 6% h6t sem berst u freel ep te hangen v= ;en staat

van zaken,beslnotht z4n wonrdendonrglimlachend
en kalzz te zeggen: in zulk een zzate,Gat er zQ:
geed als geen zziddel bestaat,dat 0ns kan reddenen

w: 0ns dus meeten veerbereiden op een algeheele
omkeering dermaatschappk.Vonr 'tnverige washt
een knap minister,r:k aan ervaring,van beproefde
eerlkkheid en moe; en even ongeschikttotploeien a1s
tot venaad.Ztn denkbeelden,ztn gevoelens,ztnQude
betrekking tot Dufaure,envooralz:nhartstochteltke

hM t aan den heer n iers verzékerden 0ns van hem .
Rdhière zou ongetwkfel; deel hebben uitgem aakt
van de ultra-behnudende en m nnarchale paöM,à1s

M t:t eenige partt had behoord, en vooral zoe
Chargarnier niet bestaan had; maar ht was een
soldaat,;ie aan niets anders dacht dan ministervan

oerlog te blgven. W t bemerkten met ;en eersten
eogepslag dat ztn buitengewone natver op den chef
der bezetting van Parts, de vriendschappeljke verheuding van dezen t0t de heefien der m eerderheid
en diens invloed op den president der Republiek,
Rnl%ière er van zelf tne brachten zich in onze arm en
te werpen en tegen wil en % nk zich van nns afhan-

kelgk te maken.
Tracy, van m arine, had v= nature een zwak
karakter en zat a1s 't ware Qpgesloten en gevangen

in dezeerstelselmatigeenzeereenztdigeopvattingen,
welke hj tedanken hadaandedweepziekeQpvoeding
hem door ztn vader gegeven. M aar ep den duur
hadden de aanraking met de gebeul enissen van den

dag en de sckek,deer de revolutie bj hem teweeggebracht, dit strafe uiterltk afgegleten,en er was

V een een w eifeleh; inzicht en een w eek hal tver-

gebleven,;at altt; e@rlkk en welwm end was.
De Toeqalvm e.

la
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De nieuwe m inister van publiekew erken,Lacresse,
was een arme dromm el, w iens particuliere zaken
danig in de w ar zaten ; die uit de m eest dikke
duisternis van de vrcegere dynastiekaoppnsitie,dncr
een grilvan het 10t en de tnevalligheden,welkeeen
revolutie baart, opgedreven was t:t het beheer van
een departement van algemeen bestuur en zich niet,

docr de overmaat van gennt minister te zgn,liet
bedwelmen.Ej zocht gaarne zjn steun b: ons,maar
tegeli
jkertg; trachtte hg zich, door allerlei kleine
diensten en kleingeestige kruiperïen, van de welw illendhei; van den president der Republiek te

verzekeren.Ja,ik mag het niet verzwggen,het zou
hem moeilijk z:n afgegaan zich op aniere w:s aan
te bevelen,want h: was zeldzaam Qnbeteekenend en
had van niets eenig begrip.
M en heeft het ons verw eten de regeering te
hebben aanvaar; in gezelsckap van zulke ongeschikt.
m inisters a1s Tracy en Lacrosse, en m en had geen

ongeltk ; het is een vnorname reien geweest veor
onzen val; niet alleen omdat zt slechte bewindveerderswaren,m aare0k om dathunalgem een-bekende
onbekw aam hei; steeds een plaats epenliet veer een
opvolger en in zekeren zin een veertdurendeministeriëele crisis schiep.

NTat Barrot aangaat, h: hing :ns natuurlgk &&n
d:or ;en aar; zkner geveelens en denkbeelien.
Z%n nude liberale gedragingen, ztn republikeinsche
neigingen,ztn herinneringen van Qppnsitie-man,verbnnden hem aan èns.Ead h: àndere partggenooten
gehaG, ;an was kt misschien, Qfschoen tet z:n
leedwezen, onze tegenstander gew orden. Doch, nu

we hem eenmaal in ons miiden hadden,waren wg
zeker van hem .
Van alle kabinftshoofden was dus slechts Falleux
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vreemd aan ons,zoowel doer het standpunt dat ht
innam,a1s donrzjn verbintenissen en dedneleinden,
die hj n#eeg;ht alleen vertegenwoordigde in den
Raa; van ministers de leiders der meerierheid in de
Kamer,efliever,ht schéén hen tevertegenwonrdigen,
want in werkeltkheid - zoeals ik later za1 aantnonen
was ht niets anders, déér zoowel a1s
elders, dan een vertegenwoordiger van de K erk. Deze
teegtand van alleen-te-staan bracht hem , bvenals het

heimelkk doel van ztn pnlitiek, ertoe z:n steunpunt
buiten 0nste zceken;ht deedztn besthettevestigen
b: de Vergadering en den president,maar np bescheiden en behendige wijze, zooals trouwens alles
was,wat h: deed.
A ldus sam engesteld, lee; het ministerie aan een

greete innerlijke zwakheid:hetaanvaardde de regeering, steunende Qp een vast-aaneengesloten m eerder-

heid,zonder zelf stevig verbonden te zijn.
M aar het bezat aan den anderen kant de zeer
groote kracht, w elke aan ambtgenooten geschonken

wordt door geltken oorsprong, overeenknmstige geaardheid,oude banden van vriendschap,wederzVdsch
velrouwen en gemeenschappelgke bedoelingen.
M en za1 m: ongetwgfeld vragen,welke deze bedoelingen waren, die w: trachtten teverwezenltken;
wat wt eigenljk wilden? W t leven in zn0 onzekere
en duistere ttden,dat het mt vermetelltktnp deze
vraag, 0:k uit naam mtnerambtgennnten,een antweerd te geven; zaaar ik wi1 het gaarne op eigen
gezag doen.Ik was tnen nietzaéér dan nu overtuigd,
dat een republikeinsche regeering dem eestgeschikte

was vnor de behoeften van Frankrtk. NTat ik zaeer
in 't biznnder versta nnder een republikeinsche
regeering, is de deor verkiezingen aangestelde uit-

voerende macht. B: een volk, welks zqien,over-
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leveringen en gewonnten aan de uitvoerende macht
zulk een vàste plaats hebben verzekerd,za1de ènvast-

heid daarvan,in t:den van enrust,altgd een ôorzaak
van revnlutie zgn,en,in een kalmen tgd,van groote
slapheid. Ik heb overigensden republikeinschen regeeringsvorm steeds beschouw d a1s een bestuursvorm

zender tegenwicht,die niet k0n nalaten altt; méér
vrthei; tebeléven,maarvoortdurendmindergàfdande
constitutioneele monarcM e. Toch wou ik oprechtelï.
k
de republiek in stand houden;en alhoewelereigenlgk
geen republikeinen in Prankrtk waren,hiel; ik het
streven om haar te handhaven,niettemin voor geen

onmogelMke onderneming.
Ik wilde haar op de been houden, om dat ik niets
gereed, noch goe; von; om haar te vervangen. De

verdreven dynastiewasvolkomenonmogelgk geworden
voor de meerierhei; van 't land. Te midden van de
veriauwing van alle pnlitieke hal stochten, bewerkl

door de uitputting der omwentelingen en kaarkiele

beloften, bigft één hartstocht in Prankr:k leven:
nameltk de haa% tegen het Mancien régimetten :et
wantrouwen jegens de oude beveorrechte standen,
;ie er in de eogen van 'tvolk devertegenweerd gers

van ztn. Ditgevoeloverleeft alle revoluties,wordt
er niet door npgeslokt; evenals het water van die
wonder-fonteinen, dat, naar het zeggen der ouden,
zic: in de golven der zee stortte,zich er niet m eê
verm engde of er in verdween. W at de dynastie der
orléans' betreft, de ondervinding die m en er van
opgedaan had, deed niet vermoeden,dat men spoed g

t0t haar zou terugkeeren. Z: zeu opnieuw de fout
begaan allehoogere standen en degeestelgkhei; tegen
zich in 't harnas te Jagen en tevens,zooals z: al
geiaan had,het volk van zich teverwgderen,dezerg
en ie veordeelvn v&n he$ bewin; overlatenGe aan
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dezelfde middelklassen, die ik achttien jaar lang z:o
ongeschikt ha; bevonden om Frankrtk te besturen.
Treuwens, niets wees ernp dat zt de meerderheid
zQu verkr:gen.
Alleen Louis Napnléon w as gereed de plaats in te

nemen van de Republiek,omdat ht de macht al in
handen had. Maar wat zou er uit een mogelkk
welslagen van hem kunnen voortkomen,tenz: een
bastaard-monarchie,door de verlichte standen veracht,

vtandig aan de vrijheid en door intriganten,gelukzoekers en knechtenzielen bestuur; ?

De republiek was zeer zekerheelmoeilijk in stand
te kouden ; want haar vrienden w aren meerendeels
Qngeschikt of onwaardig aan haar hoefd te staan,en

z:, die er we1 vnor in aanmerking zouden gekomen
zjn,verfneiden haar.M aar hetwas00k heelmoeiljk
haar te vernietigen. De haat, welke m en haar toedroeg, was zeer zwak, a1s alle hartstochten, die het
land toen beheerschten. Ten overvloede keurde m en
haar beheer af zonder zich tot een ander te willen

wenden. Drie paAjen, onderling niet tot overeenstemming tebrengen en vVandgertegenoverelkander
staande a1s ieder van haar tegenover de republiek,
betwistten elkaàr de toekom st. Van een m éérderheid

kQn eigenlijk geen sprake z:n.
Ik dacht dus, dat de regeering van de republiek,
w elke in haarvoordeelhad hetfeitvan haarbestéén,
en dat ze nneit andere tegenstanders had ;an minder-

heden, die zich moeilijk onderling verbnnden,zich
w e1z0u kunnen handhaven temidden van delusteloos-

heid der massa om iets te deen, zQo z:
regeering

de

maar geleid w erd dnorgem atigdheid en

wgsheid. 0ok had ik het vaste besluit genomen mij
nooit te leenen t:t het deelnem en aan aanslagen,
w elke tegen dezen regeeringsvorm mnchten Qp touw
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gezet w orden,maar integendeel dezen teverdedigen.

Bgna alle leden van den Raad hadden dezelfde
gedachte. Dufaure had nog sterker gelonf dan ik in

de deugdelgkheid der republikeinsche instellingen en
haar toeknm st. Barrot w as m inder geneigd dan ik,

ze altijd te doen eerbiedigen ; maar wg wilden ze
allen, voor het tegenw oordig ongenblik, uit Qvertuiging handhaven. Dit algemeen besluit w as onze
staatkundige band en enze vlag.
Zcodra het ministerie gevorm d w as,begafhetzich
naar den president der republiek, nm m et hem te
overleggen. 'tW as tnen de eerste m aal,dat ik hem
zag. Eens had ik hem glechts van verre gezienj in
de dagen der constitueerende Vergadering. - E:
ontving ons beleefd. W e hadden niet méér kunnen
verlangen, want Dufaure was heftig tegen hem te

velde getrokken en had,bkna beleedigend,over z:n
candidatuur gesproken, nng geen halfjaar geleien,
en ik had, evenals Lanjuinais,Qp in 't oegvallende
manier voor ztn medestander gestemd.
Louis Napoléon heeft zulk een groote r01 gespeel;
in het vervnlg van deze geschiedenis, dat het m:

we1 de mneite waard Wkt een afznnderltk portret
van hem te nntwerpen nnder aldettdgenQnten,wier
trekken ik schets. Ik ben Qvertuigd, dat ik van al

ziln ministers, en misschien we1van allemannen,
die niet met hem hebben willen sam enzw eren tegen

de republiek,Juist degene ben geweest,diehetmeest
in ztn gunst stond, hem van meest nabï heb beschnuwd en :et best heb kunnen beoordeelen.

Ej stnnd ver boven den dunk,dien men e orz:n
vroeger leven en zgn dwazeondernemingenmetgoed

recht van hem had verkregen.Dit was m:n eerste
indruk, toen ik m et hem kennis m aakte. H: stelde
op dit punt zjn tegenstanders te leur en misschien
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nN meer z%n vrienden,a1s men tenminstedien naam
maggeven aan Gepnlitiekemannen,4ieztncandidatuur
bevtrierd hadien.De m eesten van dezen hadden hem

indeziaa; @@niet om z:n beteekenis geknzen, maar

ZMn vercnderstelde m iddelmatigheid. Z*
M*
meenien in hem een werktuig te hebben gevnnden,
Wegeu

waaN aa zt zich naar welbehagen znuden kunnen
bedienen,en dat hun altjd z0u vrtstaan willekeurig
te breken.W aarin zj zich vrij plomp vergisten.
Louis Napoléon ha; a1s bizonder persûcn zekere
innemende eigenschappen : een w elwillen; en gem ak-

keltk humeur,een minzaam karakter;ht waszachtzinnig en zelfs vrj teêr besnaard, zonder echter
weekelijk te z4n;in den nmgang had hi
jveelGinks,
hï was de eenvou; in persoon en bezat een zekere
bescheidenhei; naast de onmeteljke Nerheid,welke
hem ztn afkomst schonk. In staat genegenheid te
koesteren,wist h: deze 0nk in te bnezemen aan wie
tot ztn omgeving behoorden.H% wasnietspraakzaam,
maar à1s h: sprak was het drnog;hij gaf zich geen
zaoeite anderen tot spreken te brengen of zich tnt

hen in nadere betrekking te stellen;htmistegeheel
gemakltkheid nm zich uit te drukken,maar had
daarentegen veelschrtversneigingen en was nietnntbloot van eenige auteurs-Mdelheid. Ztn kunst van
veinzen, grondig a1s die van een man,die ztnleven
in knmplottenheeftdoorgebracht,werd wonderbaarltk
gesteund door de cnbeweegltkheid van ztn gelaatstrekken en de weinige uitdrukking in zijnblik;want
ztn nogen waren mat en nndoorschtnend,a1s die
dikke glazen, bestem d om schepen van binnen
te verlichten ; die w e1 licht doorlaten, m aar dnor
w elke m en niets ziet. Zich zeer w einig beknmm e-

ren; nm het gevaar, betoonde hj in dagen van
spanning een bew onderenswaardige koelbloedigheid,
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maar tegelVkerttd z00 heel vreem d is dit niet
was h: uitermate besluitelees.Dikwgls zagmen :em
van gedragslgn verane ren,nu eensvoeruitgaan,;an
weêr stil bljven staan,Ja,t0t eigen greetnveel,
terugwgken: immers was hj doer de natie gekozen
em alles te wàgen, en wat z: van hem verw chtte
w as Qnverschrokkenheid,geen bedachtzaamheid.M en

zegt, dat hg zich,meer dan pas gaf,steeds aan zingennt had overgegeven en in ztn keusdaarvan weinig

kieskeurig was gew eest. Deze halstocht veer genietingen van lagere Qrde en z:n zucht naar een 4ze1behageljk leven waren n:g toegennm en sedel de

macht er hem gemakkeltk gelegenhei; veQr beod.
H: verzwakte er dagelgks zgn geestkracht doôr,
verlam de en verlaagde er zelfs z'
vn
' eerzucht deor.

Zgn begrip der dingen was zender samenhang,verward, veM ld van greete, slecht m et elkaarin over-

eenstemming gebrachte denkbeelden,die hg nu eens
Qntleende aan de veorbeeldenvanNapoléon,dan w eêr
aan Becialistische theorieën, soms ::k àan herinne-

ringen uit Engeland,wM r h: een pooslanggewoond
had: zeer uiteenleopende bronnen en dkwgls zeer
tegenstrtdig. Eg had die denkbeelden zorgvuldiç
bjeengegaard in eenzame everpeinzingen,verre van
de aanraking m et gebeul enissen en m enschen:van

nature was hj een dr:omer en v:1hersenschimmen.
A1s m en hem echter dw eng de vage,uitgestrekte

oorden zgner bespiegelingen teverlatenem zjngeest
binnen deperken te brengen van de werkeltkheid,
dan bleek deze niet nnvatbaar veor stiptheid,soms
vonrscherpzinnigheiden ruim eepvatting,enzelfsveer
een zekere diepte, noeit echter voor standvasttgheid

en was hï altMdgeree; 0m,naasteenJuistdenkbeeld,
een vreem dsoeö tge gedachte te deen post vatten.

In 't algemeen was het meeilgk hem langen t:d en
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van zeer nabg te naderen,zonder de aanwezigheid
eener lichte krankzinnighei; b: h6m op te merken,
;ie zijn gezond verstand bjwtlenbenevelieen waarvan de verklaring a1%:d gezocht k:n worien in de
buitensperigheden van z4n jeugd.
M en kQn ten slntte beweren, ;at het meer ztn
aanvallen van krankzinnighei; dan z:n blMken van
geznn; verstand waren, die hem , geholpen door de

omstandigheden, zjn succes en ztn krachten verleenden :wantdewereldverschafteenvreem ; schouwspel. Het komt vonr, dat soms de slechtste tooneel-

stukken het best slagen.Zo0 Lndewjk Napnléon een
verstandig m an was gew eest of een man van genie,

was hj nnnit president van Ge republiek gewnrden.
H% bQuwde op ztn goedgesternte;M waservagt
van overtuigd, dat k: een werktuig was in dehan;
van het noodlot, en ; e aangew ezen m an. Ik heb

altt; geloofd,dat ht meende op z:n gned recht te
staan,en ik betwtfelnfKarelX ooitmééraangestoken
is geweest door ztn legitimiteit, dan h: donr Ge
zVne. Overigenswasht,evenalsdeze,nietb: mackte
zich reden te geven van z:n geloof:want zoo h: al
een soort van abstracte aanbidding overhad voor het

volk,had h: daarentegen alzeerweinig gevoelvoorGe
vrVheid.Deeigenaardigetrek van ztn karakter,;iede
grondslag van ditgevoeluitm aakte - in zakepolitiek

ten minste - was ztn haat tegen en z:nminachting
voor parlem entaire vergaderingen. H et stelsel eener

constitutioneelemnnarchiescheen hem cnverdraagljker
tQedanzelfsderepubliek.DeNerheid,;ieztnnéàm hem
inboezem de - en ;ie was grenzenloos- bnng gaarne
vonr de natie,maar kw am in verzettegen het denkbeeld,;en invloed van een parlem entte m neten Gulden.

H: had,eerh: t0tde machtgeraakte,den t:d gehad
om de natuurlkke voorliefde, die alle middelmatige
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vorsten altl
jd hebben voor hun dienstbare geesten,
te versterken door zjn twintigjarige gewonnte van
sam enzweringen, op touw gezet m et gelukzoekers van

allerlei alloni, geruïneerd of slecht befaamd velk e,
Jonge lichtmissen, al dezulken die, gedurende dien
ganschen ttd,hem we1 hadden willen terzjstaan als
ocgendienaars of medeplichtigen.Ja,hV-zelfliet,dnor
z:n goede manieren heen, iets dnorschemeren, wat
deed denken aan den avnnturier en den gelegenheids-

prins. Hj bleef zich met voorliefde verder bewegen
nnder al die minderwaardigen,zelfs tnen ht 't niet
m eer noodig had. Ik gelonf dat de m oeite,die 't hem

kostte,z:n gedachten anders dan schrifteljk uit te
drukken, hem aan 1ui overgeleverd had, die sinds

lang Qp de hoogte waren van z:n denkbeelden en
gezzeenzaazz zzet z:n droombeelden,en dat ztn ongeschiktheid om 't w oord te voeren hen,nver 'talge-

meen, den omgang met mannen van geest pïnl:k
deed zk-n@ E: verlangde overigens en boven alle:

toewgding te ontmoeten aan z:n nrsoon en#ezaak,
die ht vnorstond,alsof z:n persoon en z:n belang

die hadden kunnen in 't leven roepen ; anierm ans

verdienste stond hem in denweg,tenzt bt menschen
die onao ankelgk van hem waren. ,W at h: noedig
had,waren gelnevigen in zijn gce; gesternte en alledaagsche aanbidders van zi
jn geluk.
ZQQ was de man die, dopr de behoefte een hö4fd
te hebben en donr de m acht der herinnering,aan de

spits van Frankr:k was gesteld, en met wien w:
het hadden te regeeren.
Het beheer der zaken ha; door :ns niet licht Qp
een critieker oogenblik kunnen w orden overgenomen.
D e constitueerende V ergadering had, alvorens haar
rumoerig bestaan te beëindigen - ;en 7den Juni
1849 - een besluit genom en, w aardoor aaM het gou-
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vernem ent w erd verboden Rome aan tevallen. H et

eerste, dat ik vernam,toen ik in het kabinet m%n
zetel aanvaardde, w as dat het bevel om Rom e w è1
aan te vallen sedert drie dagen aan 0ns leger was
meêge4eeld. D eze Qngekende ongekoorzaamheitl aan
het stem gvonrschriftvan een souvereinevergadering ;
deze Qorlog, begonnen tegen een volk in revolutie,

juist déér ztn revolutie, en ten sptt van de bepalingen zelven der grondw et,welke deeerbiediging
van vreem de nationaliteiten geboden, m aakte de

betsing, die gevrees; werd, onvermtdeljk en zeer
nabt.W elke z:u de uitslag zijn van dezen nieuwen
strtd? A1 de brieven van prefecten,die nnsonder
de negen kwam en, al de pnlitierappûrten, waarvan

wt kennis kregen, waren van dien aard, dat ze
Qns zeer ongerust m aakten ; ik had, toen het bew ind van Cavaignac ten einde liep, gezien hQe een
regeering kon worden in stand gehouden doer hersenschim mige verw achtingen,alleen donr de baatzuchtige
w elwillendheid van haar agenten. Ditm aal w erd ik

gewaar,en nng van veelnaderbt,hQediezelfdehandlangers ertoe m eê kunnen werken om de vrees te
verm eerderen van hen, die hen gebruiken ; tegen-

strtdige gevnlgen,dnnr dezelfde omstandighei; veroerzaakt: imm ers,ieder van hen,in de meening dat

w: in angst verkeerden, wilde zich nnderscheiden
Goor de ontdekking van nieuwe komplotten,en 0ns

op ztn beurt eenige nieuwe aanwMzing verschafen
van de samenzwering,waardoorwt bedreigd werden.
M en sprak 0ns des te liever van de gevaren, welke

wt liepen,h:e meer men aan ons welslagen geloofde.
W ant het is een der eigenaardigheden en gevaren

van zulk soort inlichtingen, dat zt te zeldzamer
worden en te minder duidelkk,naar gelang ze,b: 't
aangrneien van 't gevaar, te nondzakeltker zouden
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ztn. De handlangers,alsdan twtfelende aan den duur
der regeering,w elke van haar diensten gebruik m aakt
en reeds haar npvolgster vreezende, spréken niet
véél m eerQfzwkgenheelendal.Ditma/ deGen zt zich
luide koeren. op hun woorien acht gevende,konden

wd Qnmegeltk iets andersgelooven,Qfwtbevenden
:ns Qp Ge helling van een afgrnnd. En niettem in
gel44fde ik er geen steek van.Van dit Qngenblik af

aan,en M erna altkd,was ik vast Qveöuigd, dat de
Qffciëele briefwisselingen en de politie-rappoö en,
d e misschien uitsteken; geraadpleeg; kunnen w orden,
wanneer 't er om gaat een paliculier complot te
ontdekken, nergens anders voor deugen dan om over-

e even en onvolledige,altVd otuistevoorstem ngente
geven der dingen, als m en de groote bewegingen 4er

paöMen wil beoorieelen of voorzien. In iergelkke
om standigheden is het 't veerkemen van hetgeheele

land, de kennis van z:n behoeften,ztn verlangens,
zgn denkbeelden, d e ons alleen kunnen inlichten :
algem eene gegevens,4iem en zich-zelf verschafen kan,
en w elke nenit, ::k niet donr de m eest velrouw de
agenten,worden geleverd.

De aanblik dezer algemeene feiten had er m: tQe
gebracht te geloeven,dat op zttlk een eogenblik een
gew apeni: revolutie niet te vreezen viel, w èl,de

stN ; zelf;en de ve- achting van een burgeroorlog
is altt; zeer wree4,vneralwanneer dezeztnwoede
paart aan de verschrikkingen van de pest. Pargs
w erd toen inderdaad geteisterd dnor de chQlera.De

Goe; eischte zgn nfers ditmaal bt àlle standen.
Reeds was een M nmerkeljk aantal leGen 4er
constitueerenie Vergadering gevallen,en Bugeaud,Gie
door Afrika in 'tleven w asgelaten,wasnu sten ende.

A1s ik maar eenigszins in twgfel ha4 verkeer;
over de dreigende nab:heid van de crisis,z:ualleen

301

de aanblik van de nieuwe Vergadering mt die
duideltk hebben aangeteend. M en kan zeggen,dat
men in hVr midden Ge luchtvan ;en bqrgerkrtg
inadem ie.Er werden maar w einig weorden gebn ikt,
e ch z6 w aren buitenspnrig,nnGerstreepte nrheftige
gebaren en M elden grnve beleedigingen in,op den

man af. W j vergaderden tgdelgk in 'tgebouw der
oude Kam er van Afgevaardigden. Deze zaal,ingericht

voor vierhonderd-zestig leden,k0n er eigenlgk geen
zevenhnnderd-vgftig bevatten. Men was er dus
schouder-aan-schouder gezeten, hoezeer men elkakr

snms verafschuwde; en deze belemmering van v@ e
beweging vermeerderde den wederztdschen haat.Het
was a1s een tweestrtd in een tnn. E0e z:u deBergpalt zich zonieende hebben kunnen inkouden? Zt
wist, dat ze talr:k genneg was,em zich van kaar
kracht bewust te doen zkn,b: de natie zonwel a1s
't leger. Niettem in was ze nog te zwak in 'tparlem ent
om te kunnen verw achten, dat ze er zou Qverheerschen of zelfs m eêtellen. Een m ooie gelegenheid
om tot geweld haar toevlucht te nem en, werd kaar
gegeven. EeelEuropa zou,nog in gisting verkeerende,

door een groeten slag, binnen ParMs geslagen,opnieuw in staat van omwenteling z:n geraakt. Dit
w as zzeer dan fenoef voor mannen van zulk een
wnest karakter.
M en k:n voorzien,dat de beweging zou uitbreken,
zoodra m en zekerhei; had, dat het bevel was uitgevaardigd Rnm e aan te vallen, en da1 de aanval

0nk werkeljk had plaatsgehad.En ditnu geschiedde
alzon.
Eet gegeveh bevèl w as geheim gebleven ; m aar

den loden Juni verbreidde zich Ge tkding van 't
eerste gevecht.

Dadelkk op 4en ll4en brak de Bergpaök in
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verw oede bew onrdingen los. Ledru-Rollin deed,van
de tribune af, een beroep op den burgereorleg:
zeggende ;at Ge grondwet was geschonden en datht

en zjn vriendenbereidwaren haar,deerallemiddelen,
zelfs m et de wapenen,te verded gen. M en ontzag zich
niet de in-staat-van-beschuldiging te eischen,zoowel
van den president der republiek als van het afgetreden kabinet.
Den 12den verwierp de cozazaissie uit de Vergadering, aan w elke w as opgedragen de zaak te
enderzoeken, die den vnrigen dag w as aan de erde
gesteld, de in-staat-van-beschuldiging stelling, en
verzecht aan de Vergadering zich ep stéénden veet
uit te spreken over het 1ot van den president en
de ministers. D e Bergmannen verzett'en zich tegen

de onmiddellkke beraadslaging over dit vnorstel,en
eischten overlegging van stukken. W elk doelhadden

z: met deze vertraging van hetdebat? Ditismoeiltk
uit te maken.Hoopten z: déér dit uitstel degemoederen eindelgk te Qntvlammen, of wilden z: zich
heimeWk den tïd geven ze te kalmeeren? Zéker is
in alle geval,dat hun voornaam steaanvoerders,m eer

gewend aan spreken dan aan strgden,en zaeer doer
hun hartstochten geleid dan door hun overleg,dien
dag, tusschen al hun buitenspnrige wnerden denr,

een soert aarzeling betoonden, die zj den vérigen
dag niet hadden deen vermoeden. Na 4en digen
halverw ege te hebben getrokken, scheen het, a1s
w ilden ze hem weêr in de scheede steken ;m aar
daarvncr w as het te laat: het signaal w as deor hun
vrienden-van-buiten herkend, en van toen af géven

z: niet meer de leiding,maar wèrden z: geleid.
Gedurende deze beide dagen was m:n toestand
zeer wreed;ik misbill:kte,zooals mengelezenheeft,
in ieder opzicht de w:ze, waarop de tocht naar
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Rom e w aB op touw gezet en geleid. Véér ik 1id van
't Iainisterie w erd, had ik plechtig aan Barrot verklaard, ;at ik niet van sinGs was eenige aanspra-

kelkkhei; te aanvaarden, dan ten opzichte van wat
n:g gebeuren moest,en dathetuitsluitendz:n plicht
was de verdediging op zich te nem en van w at er
t:t dusver in Italië w às geschied. A lleen op déze
vonrwaarde w as ik in 't kabinet getreden. Ik zw eeg

dus bj de discussiën van den llden en liet Barrot
alléén den strjd uitvechten.Doch toen ik den 12den
mtn collega's bedreigd zag metin-staat-van-beschuldiging stelling,zzeende ik z:: niet langer te m ngen
ontkouden.D e vraag naar nieu&ze stukken gafm: de
ongezochte aanleiding om tusschen beide te treden,

zonder mk te hoeven uitspreken over de eigenl:ke
kwestie. Ik deed het nog al heftig,m aar m et zeer
w einig Nzonrden.

Toen ik in den M on iteur m:nkorteredevoering
herlas,vnnd ik ze vrt onbeteekenend en nogalslecht
ingekleed. Toch was ik door de meerderheid uitbundig

toegejuicht;want in oogenblikken van crisis,waarb:
een burgeroorlog op 't spel staat, ishet Gebezielende
gedachte en het accent derw norden,die meêslepender

werkt dan hun eigenltke waarde.Ik was regelrecht
tegen Ledru-Rollin in 'tkrkt getreden;ik had hem
beschuldigd, en n0g alheftig, dat ht niet andersop
't oQg had dan verw arring te stichten, en, èm die te

verkrtgen,leugens verkondigde. Het gevnel,datmi
j
z:: deed spreken was nadrukkelkk,de toon beslist
en aanvallend, en, ofschoon ik nQg al slecht sprak,

daar ik nog niet vast stnnd in mtn ro1vanminister,
von; ik toch grooten b:val.
Ledru diende mj van antwcnrd, en zei aan de
meerderheid,datzj nietveelbeterwasdan Kozakken;
ten antwoord mnest ht vernemen,dat h: een ver-
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kapte plunderaar en brandstichter Nzas. Thiers, deze
meening uitw erkende, bew eerde, dat er een nauw
verband bestond tusschen den m an,wiengm eeningen
m en zeeëvengeheor; had,en deepreerlingenvan Juni.
De Vergaderingbeslont,metgroetemeerderheid van
stem men, niet in te gaan ep hetverzoek t:tin-staatvan-beschuldigingstelling, en ging daarop uiteen.

ofschonn de hoofden van deBergpart: veeldurend
smadelkk waren bltven eptreden, hadden z: zich
tech niet M nk gehouden ; zoodatm en zich kon vleien

met de megel:kheid, dat he% beslissen; oogenblik
van den str:; neg niet was aangebroken. M en vergiste zich echter. D e rapporten,w elkeQnsgedurende

4en nacht bereikten, deden ons begrgpen datNzapenge&zel; Nzer; voorbereid.
Den velgenden dag verkondigde de taalder volksdagbladen inderdaad,dat hun redacteuren nietlanger
veö r:uw en stelden in het gerecht, maar alleen nog

op een revelutie bouwden em hun kwgtschelding te
schenken. Allen deden onmiddelljk ofmiddec k een
beroep op den burgerkrkg. De nationale garde,de
scholen, de geheele bevelking w er; door hen uit-

geneedig; om zich, nngewapen; naar een bepaalde
plaats te begeven, ten einde zich vervolgens in massa
véér Ge toegangen t:t de lrergadering te vertoonen.
Het Nzas op den 23sten Juni,datzzen den 15den Alei
Nzilde herhalen. Zeven of acht-duizen; persenen

vereenigden zich inderdaa; tegen e1f uur b: het
Chkteau-d'Eau. Van Qnzen kant vergaderden wï b:
den president der republiek,en M wasalinuniferm,
gereed te paard te stggen, zeodra men hem z:u
meêdeelen, ;at de strgd begonnen was. E: had
evenw el niet anders gedaan dan van kleeding te

wisselen. E: was neg volkomen dezelfde a1s den
vorigen dag: hqtzelfde ietwat sombere uiterlkk,
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dezelde langzaazsheid en belemmeringin z4nspreken,

dezelfde dnfe blik. Niets van die krtgBhaftige en
eenigszins koertsachtige gejaagdheid,veelal donr de
nadering van 't gevaar in 't leven geroepen : e:n
toestan; Gie, overigens misschien, niets anGers is ;an
het kenm erk van een geschokt gem oed.

W : Qntboden Changarnier, 4ie ons Gemaatregelen
meêdeelde,welke h: genomen had,en voor de overwinning instnnd. Dufaure stelde ons in kennis van
de ontvangen rappnrten, die alle eensluidend w aren

in de aanknndiging van een geweldig oproer. H:
begaf zich daarna naar het ministerie van binnen-

landsche zaken,waar h: den zetelvan ztnwerkzaamheien had, en tegen twaalf uur ging ik naar de
V ergadering.

Deze was vr:-lang bjeen zonder zitting tehnuden,
nm dat de vcorzitter, zonder Qns te raadplegen,den

vorigen dag, b: de regeling van de agenda, had
besloten dat er geen openbare zitting zou z:n:een
zonderling-domme streek, die b: ieder ander a1:
verru ; z0u z:n aangemerkt.Terwtlmen Gevertegenwonrdigers aan huis ging w aarschuwen, begaf ik m:
naar den vonrzitter der Vergadering ; de m eeste
lei4ers der Dzeerderheid Nzéren er reeds. op aller
gelaat was grnote verbittering en nngerustheid te

lezen;destrjdwer; evenzeergevreesd a1sopgeroepen.
M en begnn met het m inisterie van tever-gedreven

inschikkeltkheid tebeschuldigen.Thiers,weggednken
in een grnnten fauteuil,m et de beenen np eenanderen
stnel uitgestrekt, en zich vcortdurend den buik

wrjvende (want ht voelGe eenige aanvanen van de
heerschende ziekte), riep op aanmatigenden toon en
gemeltk,met zjn schrilste fausset-stem, dathetwe1
vreem ; was, dat men er niet aan scheen te denken

Partsin staatvan belegtestellen.lkantwnorddehem
D eToequeville.

:@
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zeer kalm , dat er w :1 aan gedacht was,maar dat
het oogenblik om ertoe Qver te gaan n:g nietgekom en
was, omdat de V ergadering,a1s zoodanig,nog niet

bïeen was.
De afgevaardigden kw am en inmiddels van alle
kanten Qpdagen, niet znnzeer dnor de oproeping,die
hun w as toegeznnden, en die de m eesten niet ontvangen hadden,a1s w e1 tengevelge van Gegeruchten,
die in de stad de ronde deden. om tw ee uur werd
de zitting geepen;;de banken derm eerderheid waren

geheel gevuld, maar die van de Bergpaög bleven
ledig. De drukkende stilte, di6 in <t gedeelte der
Vergadering heersckte,was schrikw ekkenderdanhet

lawaai, dat er gewoonlgk uit opsteeg. Z: kondigde
aanr dat de beraadslaging had opgehouden en de

burgerkrgg begon.
Om 4rie qur kw am D qfaure vragen Pal s in staat
van beleg te m ogen verklaren. Cavaignac steunde
het voergtel m et een van die koö e toegpraken,zooals

MJ er bgwtlen hield,Nen waarin z:n van nature
m iddelmatige :n duiptere geegtesonswikkeling de
hoogte van zjn ziel bereikte en :et verâevene

naderde.In zulke Qmstandigheien betoonde M zick,
vonreen eegenblik,denmeestwéérltkwelsprekenden
man, dien ik Qeitin Qnze Vergaderingen hebgeheord:

:4 liet dan alle sprekers verre achter zich:
)>U beweel,ç' zei :g, zich tot den Berg-afgevaardgde 1)richtende,die het spreekgestnelteverliet,
l
'Gat ik mjn gezag verleren heb:ik :eb er eenvnudig
afgtan; van gedu n; Ge wi1 4er natie werpt niet

enderste-boven,ht gebiedtalleen,en mengehoorzaamt
eraan. Ik voeg er aan toe, en ik w ensch dat de

republikeinsche part: het alttd met rechs moge
1)Pi:ae Lgroux.
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zeggen: Zk heb er afstand van gedaan, zoodoende

m%n republikeinsche overtuigingen door m%n gedrag
eerbiedigende. G: hebt gezegd, dat wi
J door een
schrikbewind geregeerd hebben : w elnu, Ge geschiedenis za1 uitspraak doen. M aar watik u zèggen wil,

is,;at zQQ ge er niet in geslaag; ztt mt een gevnel
van vrees in te boezemen, gt mt we1 een gevnel
van diepe smal hebt veronrzaakt. âlag ik u eens

zeggen,watm:n nvertuiging is?G% zjtrepublikeinen
van gisteren ; ik heb w e1 niet m eêgedaan aan de
vèstiging van de republiek, ik heb niet om haar
geleden
dat kan m: spgten --,maar ik heb haar

met toewkding gediend;ik heb mdér gedaan :ik heb
haar m eê helpen besturen. Ik za1 geen ànderen
regeeringsvorm dienen, verstaat gi
j allen dit w èl?
teekent het 0p, stenngrafeert het, opdat het in de

annalen onzer beraadslagingen gegriftbljve:Ik za1
g een an d ere n reg eerin g sv orm dien en ! Tus-

schen u en mt,niet waar? gaat het om nietsanders
dan wie van ons de republiek het bèst za1 Gienen.

En dan ism:n smart, dat gij haar slècht dient. Ik
hoop van harte voor het welzgn van mtn land,dat
z: niet voorbestemd is om nnder te gaan; dech z0o
wï veroordeeld waren zulk een leed te dragen,
herinnert u dan terdege, wéét dan wè1 dat de schuld

ervan te zoeken is b: uw overdrtvingen en uw
buitensporigheden.'t
K:l nadat de in-staat-van-beleg-verklaring uitgevaardig; w as, w erd vernem en dat het oproer w as
bedw ongen. Changarnier en de president hadden,aan
't hoefd van de cavalerie, den troep,die naar de
V ergadering eptrok,in tw eeën gesnedenenverspreid.
Eenige weinige baa ikaden, 4ie in alle haast waren
opgeworpenrwaren bjnazonierslag Qfstnotvernield.
De mannen Van de Bergpaöj, Qmsingeld in het
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Conselvatnrium van kunsten en kunstam bachten,waar

zj hun hoofdkwartier hadden opgeslagen,waren of
gevangen genomen of gevlucht. W t waren meester
van Parts.
D ezelfdebew eging hadplaatsin verschinendegrnote
steden,m et grooter hevigheid,maarm eteven weinig

gevnlg. Te Lynn werd vijf uur lang me% inspanning
gestreden, en de overw inning bleef édn ongenblik

twtfelachtig. M aar, zegevierende te Parjs,verontrustten wg 0ns minder over de provincie,want w:
wisten, dat in zake gehoorzaamhei; of verzet Pa/ s
in PrankrVk de wet stelt.
Zoo eindigde de twééde Juni-opstand, zeer afwkkende van de éérste,wat betreft z:n hevighei; en
zi
jn duur,maar eraan gelgk doer deoorzaken,welke
hem deden mislukken.B: den eersten had hetvolk,
niet znozeer door denkbeelden zzeêgesleept a1s doer

ztn begeerltkheid,den strk; a/e:n gevoerd,zonder
zVn vertegenwoordigers aan ztn hoofd te hebben
kunnen krMgen.Ditmaalhaiden Gevertegenwonrdigers
zich niet doorhetvolk ten strïdekunnen doenvolgen.
ln Juni 1848 had het leger geen aanveerders; in
Juni 1849 hadden de aanvoerders geen leger.
H et w aren rarew ezens,dieBergm annen:hun twistzieke natuur en hun trots openbaarden zich neg in
gedragingen, die er 't m inst m eê overeenstem den.

onder hen Gie,dcor hun dagbladen en perséénlkk,
het heftigst t:t den burgereerleg gedreven hadden
en 0nsmetGemeestebeleedigingenhadden everstelpt,
behoorde Considérant, de leerling en opvolger van

Fourier,1) den schepper van tal van socialistische
droombeelden, die in andere W den alleen belachelVk
zouden z:n geweest, maar in den Qnzen gevaarlVk
1)@eb.1772,gegt.1837.
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w arer. Het gelukte aan ConsidérantmetLedru-Rnllin
uit het Ctnservatorium te ontsnappen en naar België
te entkem en.
Ik had vroeger zlet hezz in maatschappeltke be-

trekking gestaan, vandaar dat h: m: uit Brussel
schreef: ,>M tn waarde Tocqueville (hieropvnlgdehet
verzoek hem een diensttebewtzen,vervolgensvoegde
h: er aan toe): ...Reken op mi
j bt elke gelegenheid,dat ik u persconlijk van dienstzalkunnen zjn ;
ge hebt, naar mtn berekening, nog twee of drie
maanden vonr u,1)en uw onvervalschte parttgencn-

ten 5 eenhalfjaarepz:nlangst.G:zultnngetwkfeld
een vclkomen nverwinning hebbenbehaald,g:znowel
a1s de anderen, of het za1 u cnfeilbaar een beeoe
vrneger ef w at later gelukken. M aar ik w ilnietnver

pelitiek spreken en den zeer wetteltken,zeerrechtm atigen en zeer odilon Barot-achtigen staatvan beleg

eerbiedigen.. W aarop ik antwoordde:nM tn waarde
Cnnsidérant, w at ge verlangt, is geschied. Ik w i1me
op zen'n kleinen dienst niet laten voorstaan,maarik

vind'twelaangenaam eroptekunnenwgzen- z: 'tdan
o0k maar in 't voorbi
jgaan - dat diegehatebelagers
van de vrgheid,zooals deministersgenoemdwnrden,
nog genoeg vertrouwen aan hun tegenstanders inboezem en, dat deze, na hen buiten de wette hebben
gesteld, niet aarzelen zich tot hen te w enden om te

verkrtgen wat rechtvaardig is.Ditbewtsttenminste
dat er nog w e1 w at goeds aan ons is, w at m en dan

0:k zeggen mnge. Ztt ge er zéker van dat ik,a1s
de rollen eens omgekeerd waren,Gezelfdegedragsltn
z:u kunnen volgen, ik zeg niet tegenover u,m aar
1)A1sminister.(N oot van den v ertaler).
t)Dfe de meerderheid vorm den in de Vergadering.(N oot

van den vertaler).
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tegenover dezen of genen vanuwe staatkundige vrien-

deh,die ik bï namen z:u kunnen noemen ?lk geloof
:et tegendeel,en verklaar u plechtig dat ik,zoo zt
ooit het gezag in handen krjgen en ik alsdan m:n
heefd mag beheuden,voldaan za1ztn,en bereid te
verklaren,dat zt mjn steutsteverwachtingenhebben
evertreFen.t
'

111.
BINNZNLàNDK E BXBTVUR.
ONZZNIGEXDZN D:R
MINIBTZR: ONDERLW G.- D; M OZILIJKEZDXN VAN
'T KABIF:T T;N OFZICHT; VAN DE PARLEMXNTAIR: M::RDEREEID EN DEN PREBIDENT
DER REPUBLIEK.

W j haiden alzee de overwinning behaal;; maar
onze wèrkel:k: moenVkheden ztuden nu pas vonr
den dag kom en : ik was iaarop voorbereii.Trouw ens,

ik ha4 sltk; de oveaqiging gehad,da1 gewoonltk
na een greet welslagen de gevaarljkBte kansen voor
mislukking zich veerdnen:zeolang het gevaarduurt,
Btaan ane6n uw tegenstanders tegenover u,en ge
bekaz t de overwini ng over hen; maar nk de zege

krggt men te O en m6t zich-zelven,met z:n gemakzucht, z:n zelfverhefM g, m6t :et onvoorzichtige
veiligheidsgeveel, 'tw elk de Qverw inning geeft. En

men bezwkkt.
Ik voor m: waB aan dit laatste gevaar nietblnotgesteld, want ik beelGde m: niet in, dat wt Qnze
voornaam ste M nierpk en w aren te boven gekom en;
ik wist m aar al te goed,4at deze besten4en in de

persenen-zelven, m6twie wt h6tbestuur kadden te
vermen, en dat de volkomen en Qnverwachte neder-

laag van de Bergpaöt Qns, in plaats van nnste
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Nzaarborgen tegen haar kwaadwillendheid, er des

te eerder aan everleverde. N;g zouden heel wat
sterker gestaan hebben, z00 w e z:inder geslaag;
w aren.

De meerderhei; werd teen veornameltk gevermd
door drie partten (die van den presiient w:s n0g
te nnbeteekenend en sten; te slecht bekend om in

het parlement te kunnen meôtellen).Zestigtottachtig
leden op zgn meest trachtten metdenmeesten ernst,
evenals w:,de gematigde republiek te grondvesten:
dit was onzeeenige hechte steun in dezeeveöz@ ke
Vergadering. De rest der m eerderheid was sam engestel; uit legitim isten, ongeveer een kenderd zestig,
en uit oude vrienden of aanhangers van de Julim onarchie, voor 't m eerendeel velegenwonrdigers

van de middelklassen,die gedurende achttien Jaren
Prankl k hadden bestuurd en ten eigen bate
geëxploiteerd. Ik begreep dadelgk dat het ong het
gemakkeljkst zou vallen van deze seide partken de
legitimistiscke t:t ons doeleinde aan te w enden. De
legitimisten w aren nnder de laatste regeehng van
het gezag buitengesloten; z: hadden dus geen ver'leren betrekkingen en bezoldigingen te betreuren.
lreer het zzeerendeel 4zaren hetgreot-grendbezitters,

zj hadden derhalve niet zeo de begeele, aIB de
burgers,em Qpenbare betrekkingen te bekleeden ;of
ten m inste de gew ennte had er hun de znethei;niet
zeezeer vén deen kennen.ofBchenn dnnrhunprincipes

meeiltker met 46republiekteverzoenen4ananderen,
konden zt eerder dan de meesten haarvoelbestaan
veer lief nemen, want zt had hun vernietigers
vernietigd en hun den weg tot de m acht geopend ;

z: ka4 gel:kelgk hun eerzucht en hun wraaklust
geiien;;zt wekte tegen zich G een mu r :un vrees
:p,- al wag die dan ::k inderdaa; zeer greet.
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De oude behoudsmannen, die het gros derm eerderheid vorm den, hadden veel m eer haast om de

republiek kwtt te worden ; maar w%1 de woedende
haat, welke zt haar toedroegen, zeer in tnoza Nzerd
gehouden donr de vrees vonr de gevaren, waaraan
m en zich zou blontstellen, a1s m en haar vocrbarig

zocht ten onderst-boven te werpen; en daar z:
bovendien Ge langdurige gewoonte bezaten achter

het gezag aan te wandelen,z0u het nns gemakltk
geweest ztn hen op onze hand te brengen,ZB wt
slechts den steun konden verkrggen of althans de
onzVdigheid verwerven van hun hnnfden,waarvan de
vnnrnaam ste waren,zooalsmen w eet,deheeren Thiers
en M 01é.
Na een overzicht van den toestand te hebben ver-

kregen, zag ik in dat het nondzakeljk was alle
ondergeschikte belangen te onderwerpen aan het

voornaamste,namelgk denmverwerping derrepubliek
te beletten, en bovenal de vestiging te voorkom en
van een bastaard-monarchie onder Louis Napolénn :
w aarin, np 't oogenblik, het nééste gevaar gelegen w as.

In de eerste plaats was ik erop bedacht zz: te
Nzaarborgen tegen de fûuten van Qnze vrienden,

want ik heb alt%d den diepen zin van het oude
Normandische spreekwnor; erkend: nH eer,bewaar

mj vnnr mtn vrienden, met mtn vganden za1 ik
't zèlf w e1 klaarspelen.q
A an het hoofd van Qnze aanhangers stond in de
nationale vergadering generaal Lam oricière, wiens
lichtvaardigheid, onvnorzichtige gesprekken en, niet
h6t m inst, wiens traagheid ik zeer duchtte. Ik deed

mjn best hem een gezantschapspost,ergens ver weg,
te Gnen QpGragen. Ruslan; ha4 derepubliek qiteigen
bew eging erkend ; het w asveegzaam Ge diplom atieke
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betrekkingen erm ede w eder aan te knnopen, welke

pnder het verig bewind bgna waren verbroken. lk
richtte m4n blik ep Lamnricière voor de vervum ng
van deze buitengewene en verre zending. Ej was
overigens de aangewezen man voor een dergelkke
betrekking,waarin btna noeit anders dan generaals,
en n:g w e1 bernem degeneraals,slaagden.H etkostte

m: eenigemoeitehem overtehalen,maar hetlastigst
was 't den president van de republiek teeverreden;

aanvankel:k boo; ht weêrstand;ht zeimebj deze
gelegenhei; met een soort van onschuld, die minder

haar onrsprong vond in ztn openhartigheid dan in
de moeite welke h: :ad om ztn woorden te vinden
(en deze gaven zelden zgn gedachten weêr, maar
verbùrgen ze somwklen),dat h: aan degrontehoven
hèm toegedane n.
m bassadeurs wilde hebben. Dit was
niet w at ik verlangie,want ik, die de leiding had

der ambassades,M eld alleen hetbelang vanPrankrjk
vnor oegen. Ik M eld dus vol, m aar ik zou 't onier-

spit gedelven hebben, a1s de heer Pallnux m: niet
te hulp w as gekom en,- de eenigem an inhetm inisterie in wien depresidentvertrouwenstelde.Palleux
deed hem zw ichten:ik w eet niet op welkegronden,
en Lxm :ricière veö rek. Ik zk later m eêdeelen,wat

hj heeft uitgericht.
Deer ztn vertrek gerust gestel; overdemegeljke
geiragingen enzer vrienden,w as ik er np bedacht

onze noodzakelgke bondgenooten te winnen ef te
behouden. In ditopzichtwasde taak van allekanten

moeilkker,Qmdat ik,buiten m:n eigen departement,
niets doen ken dan m et toestem ming van het heele
kabinet, waarin zich verscheiden der rechtschapenste
karakters bevonden, die m en oeit kan aantrefen,
m aar zoe stug veelal en in zaken van staatkunde
zQQ bekrom pen,dat ik 't we1 eensbetreurd heb,niet
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m et knapper schelm en te hebben te dnen gehad.

W at aangaat de legitimisten,was m:n raa; hun
een greoten invloe; te gunnen op het b6he6r vu

het openbaar nnderwjs. Deze vonrslag bracht ztn
bezwaren meê,maar M was mkns inziens de e6nige,
die hun kQn voldoen en nns, w ederkeerig, hun steun
verschafen,wanneer het er np aan z:u knm en den
presiient in bedw ang te houGen en hem te beletten

de grendwet ep zj te zetten. Dit plan werd npgevelgG. Men liet Falloux en z:n departement vrt in
z:n bewegingen,en de ministerraa; stnnd hem t:e
aan de Vergadering zjn wetsontwerp vnQr te leggen
ep 't Qpenbaar onderwts,datsedertdewetgeworGen
is van den 15den M aart 1850. Ik gaf o0k aan m:n
ambtgennoten m et allen aandrang in overweging per-

seonltk goede betrekkingen te Qnderhouden met Ge
voornu mste legitimistiscke paöggenooten en zelf
bracktik dezegedragsli
jn intoepassing.Ik wksweldra
en blééf diegene onder al de leden van het m inisterie,
die Qp 4en besten voet m et hen stond. Ten slotte
w er;ik zelfsdeeenigebem iGdelaartusschenhenenens.

H6t kan niet ontkend wnrden,dat m:n gebeerte
en de wereld,waarin ik was opgevned,mt daarvoor
een bizondere vatbaarheid schenken,w elke de anderen
m isten;w ant,al heeft de Pransche adelQpgehouden

een afznnderltke stan; te vormen,z:0 ishj niettemin een snnrt van vrMmetselar: gebleven,welker
leden alle voortgaan zich onder elkakr te herkennen
d:or ik weet niet w elke onzichtbare teekenen, van

welken aar; de Qveluigingen 0ok z4n mogen,di6
hen Qnderling vreemd aan elkanderGoen z:n efzelfs
tQt tegenstanders zzaken.

ZQQ gebeurde het, dat ik,na dikwtls Fallnux in
de wielen tehebben gereden,médrdan ieman;anders,
vöér ik deel uitm aakte van 't kabinet,zonder veel
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moeite zi
jn vriend werd,tnen ik er eenmaal zitting
in had. Zjn personn verdiende nverigens ten volle,
dat m en hem znchtaan zich teverbinden.Ik herinner

mg niet,dat ik in mjn staatkundige lnopbaan,onit
iem and entm oet hebjdie van een zeldzamer aard w as.

Ej bezat tegeltkertt; de twee meestnondzakeltke
eigenschappen veordeleiding vanpartten:eenvurige
overtuiging,die hem gestadig naar zjn doel dreef,
zonder zich van den w eg te laten afbrengen denr
beleedigingen of door gevaren,èn een even buigzaam

a1g standvastig karakter, dat een grcote veelzgdigheid en een wenderlgkeverscheidenheid van middelen
kon toepassen, teneinde een vast plan ten uitvoerte

brengen. Hg was oprecht in dien zin,dath:,zooals
h: 't uitdrukte,slechts zjn doel, en niet zgn perseonl:k belang in 't oog hield;maar ondertusschen
bedreog h: de lui, echter Qp engewone en zeer
bizondere manier,want h: had het znover gebracht,
dat ht het ware en het valsche tijdelijk b: zich
zelven deoreenm engde, alvorens dit m engsel aan het
oordeel van anderen aan te bieden. Ik gelonf, dat
dit het eenig geheim is nm de venrdeelen van de
oprechtheid aan ;en leugen te schenken en het ge-

oerleefd te doen ztn,hen zlet 4zie zaen verkeert en
die zzen leidt,zleê te voeren in de d4zaling,die zzen
heilzaam oordeelt.

W elke pngingen ik 00k aanwendde,'t is mt nneit
gelukt, ik za1 niet zeggen goede betrekkingen,m aar

zelfs meer drageltke in 'tleven te roepen tusschen
Palloux en Dufaure. Nu hadden deze mannen juist
ljnrechttegenovergesteldeeigenschappenengebreken.
Dufaure, in den grond van zijn hart een echte burgerman uit westelgk Prankrgk gebleven,vgand van
den adel en de priesters, kon zich niet vereenigen,

noch met de beginselen,nnch metde veronde goede
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manieren van den heerFallnux,hoe aangenaam zem:
tneschenen.Toch is het mt gelukt,Qfschnonniet;an
na veel inspanning, om hem aan het verstan; te

brengen, dat ht ;en ander niet mnest lastig vallen
bj ket beheer vanztn departement;maarwatbetreft
hem den geringsten invlned t0e te staan np wat er

aan het ministerie van binnenlandsche zaken ')vonrviel (zelfs binnen de grenzen waar datgennrlnnfden
nondzakeltk was), daarvan wilde h: nooit hnnren
spreken.Palloux bkv.had in Atou eenprefect,over
wien h: meende zich te moeten beklagen:ht vroeg
niet hem af te zetten, noch zelfs dathem bevordering

geweigerdwerd;hijwenschtealleen zjnoverplaatsing;
h: achtte z:n eigen toestand in gevaar gebracht
zoolang die overplaatsing niet w as geschied, w elke
ten nvervloede verlangd w erd door de meeste afgevaariigden van M aine-et-Loire. Ongelukkig was die
prefect een verklaard aanhanger van de republiek ;
4it was voldoende cm Dufaure m et w antrouwen

te vervullen en hem ervan overtuigd te doen zjn,
dat het 't eenig nogm erk van Falloux w as hem te
benadeelen, door zich van hem te bedienen om die
republikeinen te treFen, die m en tot dusver nog niet

aangeiurf; kad. H: weigerde dus; de ander bleef
aandringen ; Dufaure wilde niet toegeven. Eet w as

werkelkk vermakeljk Palloux om Dufaure te zien
heendraaien,sierlijke en behendigebochten makende,
zonder evenw eleenigekansziendehem teverm urwen.

Dufaure liet hem begaan ;vervolgens bepaalde hj
zich ertoe hem kort en bnndig teantw oorden,zonder

hem aan te zien,of zelfs maar van terzjde een blik
np hem te werpen : 'lk zou w e1 eens w illen weten,
') Ret depsrtement van Duflure. (A an teeken ing van

den vert&ler).
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waarom u van de aanw ezigheid van uw vriend,den
heer Faucher,aan het ministerie van binnenlandsche
zaken geen gebruik hebt gemaakt, om u van uw
prefect te ontslaan?ttFalloux M eld zich in,ofschnon

ht,naar ik w61 kan denken,natuurltk zeergebelg;
was;h: kwam mï zgn grieven meêdeelen,enik zag
het bitterstgifachterzgnhonigzoetewoordenvloeien.
Ik kwam toen tusschenbeide;ik trachsteDufaureaan
't verstand te brengen, dat een verzoek a1s dit tQt
dezulke behoerde, die zzen aan een azzbtgenoet niet

zzocht Nzeigeren,tenzj zzen mzet hezz breken wilde.
Zeedoende bracht ik een zzaand door zzet m: dagelïks tusschen deze beide mannen teplu tsen,daarb:
m éér kracht en diplomatisch overleg verspillende,a1s

ik geiurende dien t:; nnoGig had Qm de groote
belangen van Eurepa te behaligen. Herhaaldelgk
dreigde het kabinet uiteen te spatten Qm dezen ellen-

digen twist; eindelgk gaf Dufaure toe, maar met
zoeveel tegenzia, dat m en er hezz geen dank voer

kon weten. Eet gevolg was, dat ht zjn prefect in
den steek liet, m aar PaHoux niet voor zich w on.

Het meec kst deel van onze taak was evenwel
de gedragsW n te bepalen, welke wj tegenover de
Qude behoudsmannen hadden in acht te nem en, d e,
zoeals ik al gezegd heb,het gros ;er m eerderheid
uitm aakten.

W ant zt hadden nietalleenalgemeenenpvattingen,
welke z: wilden doen gelden,maar ::k bizendere
neigingen,waaraan moest worden tegemoetgeknmen.

Z: verlangden dat de orde met kracht zQu hersteld
worden; op dit punt waren wï het met hen eens;
w: begeerden het a1s z: en déden hetazonveel z:
't maar konden wenschen,en beter zelfs dan z: 't
zelven hadden kunnen doen. N;g hadden Lyon en
verscheiien andere depal em enten uit de Qm geving

319
in staat van beleg gesteld, krachtens dezen buitengew onen

toestand zes revolutionnaire Parjsche dag-

bladen opgeheven, drie nlegioenenq van de nationale

garde in Par:s afgedankt,die den 1346n Juni niet
beslist pan: hadden gekozen,zeven afgevaardigden,
Qp heeterdaad betrapt,gevangen genom en en gevraagd
4ertig anderen in staat van beschuldiging te stellen.

Geljke maatregelen waren in heelPrankr:k genomen.
Een aan alle agenten verzonden rondschrjvenbewees,
dat er een regeering bestond,welke zich wistte doen
geheorzam en en eischte dat ieder zich aan de w etten
onierwierp.
Telkenm ale dat Dufaure door de Bergm annen,die

in Ge Vergadering gebleven waren,Qver ztn uiteenloopende daden werd aangevallen, diendeh: henvan
antwoord op die mannelgk-welsprekende, geBpierde
en scherpe wgze, waarvan ht 't geheim z:o goed
verstond,en op den toon van iemand,die den strgd
aanvaardt, na z:n schepen achter zich verbran; te
hebben.

De behoudende part: verlangde niet alleen dat
de regeering zaet gestrenghei; zQu nptreden; het1ag
in haar beGoeling, dat men van de overwinning
gebruik zQu maken em dwangw etten en voerzergs-

maatregelen in 'tleven te roepen. W ï waren zelf
eveluig; van de nondzakeljkheid dezen weg op te
gaan, zender dat w: evenwelhem zeQ ver wilden
bewandelen.
Ik was van m eening
Qpeigenverantwoordeljkhei; - dat het verstandig zQu z%n,ja noodzakeljk

was, op dit punt grnnteltks t:e te geven aan de
vrees en den gew ettigden w rok van de natie,en dat

het eenig Qverblgvende midiel Qm,naeen zQ:hevige
omwenteling, de vrjheid te redden M erin begtond,
;atz: beteugel; moest worden. Mjn a btgenooten
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waren 't met mg eens; w: stelden dus achtereenvolgens w etten voor ter opheffng van de bclubgl;
ter beperking van de buitensporigheden ;er pers,
m et méér klem dan zelfs tjdens de monarchie was
gedaan;en ten derde ter regeling van den staatvan

beleg. ,,G: maakt wetten, goed voor een militaire
dictatuur!4ç riep m en 0ns toe.- l>zeker,t
'gafDufaure
teh antw onrd, nveer een dictatuur, m aar een parle-

mentaire.Tegennver het altij; geldige recht,dateen
maatschapp: bezit em zichzelve te beveiligen,staan
geen individuëele rechten, die daarbéven gaan. Er

ztn gebieiende noodzakelgkheden, de niet ànders
z:n voor monarchale regeeringsvo= en dan voor
republikeinsche. W ie heeft die noodzakelgkheden
e en ontstaan ? W aar kom t de wreede nnden inding
vandaan,die achttien m aanden van hevige bereeringen,

onophoudelgke samenzweringen en geweldigeopstanden ons heeft geschenken? Ja zeker, g; hebtgelkk,
het is te betreuren, dat w:,na zooveel omwentelingen in ;en naam der vr:hei; te hebben gemaakt,
n:g noodig hebben haar beeld te nm sluieren en zl'lke

verschrikkeltke wapenen aan de openbare macht
in handen te geven!A an w ieandersechterdeschul;
dan aan u;en wie dientderepublikeinscheregeering

beter:zt,die het nproerigelementsteunen,Qfzj,die
a1s wt er zich op tneleggen het te nnderdrukken ?(4
Deze m aatregelen, die wetten, d e taalviel in den
sm aak der behoudsm annen, znnder hen evenwel te
vnldoen ;trouwens, daarveor zou niet m inderhebben
kunnen volstaan dan deomverw erping van derepubliek.

lnstinctmatig werden zj Qnophnudelkk daarheen gedreven, ofschoon z: voorzichtigheidshalve en redeWkerwkze zich inbonden.
M aar wat z: vooral behoefden, was ;at hun
vtanden ui1 hun betrekkingen gezet wer4en en ;a%
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z: er zich zoô spoedig mogeltk van meestermaakten
vnor hun aanhangers of hun fam ilieleden. In dit
opzicht keerden alle bnnze neigingen terug,w elke
den va1 van de Juni-m nnarchie te w eeg gebracht
hadden. De om wenteling had ze niet vernietigd,
zaaar sleckts te hongeriger gem aakt: déérin zat 0ns
grootste en dreigenst gevaar. M aar zelfs hier dacht
ik, dat n:g w e1 concessies knnden gedaan w orden;
er was in openbare betrekkingen ncg een zeergroot
aantal republikeinen, die èf w einig geschiktheid bezaten nf w ier goede naam geleden had, en die dcor
de tnevalligheden van een om w enteling tot m acht

geraakt waren.Ik meende,dat wt nns onmiddelltk
van dezulken zsnesten nntslaan, zonder te w achten
dat zaen hun ontslag zou vragen, opdat onze bedoelingen vertrcuwen znuden w ekken en w e het rècht

zouden bekomen alle eerltke en bekwame republikeinen te verdedigen. Het is m: echter niet gelukt
Dufaure's toestemming daartoe teverkri
jgen.Ht had
al onder Cavaignac het ministerievan binnenlandsche

zaken beheerd. Verscheiden ambtenaren,dieeigenltk
hadden m oeten opgegeven worden, w aren door hem

zoo al niet benoemd, dan toch gehandhaafd. Ztn
Mdelheid was ermeê gemneid hen te handhaven,en
het wantrouwen dathun bekladders hem inboezem den

zou overigens al genneg geweest ztn om hem te
dnen besluiten zich tegen hun stem men te verzetten.

En ht bood dus weêrstand.Het duurde niet lang of
Mj wer; oQk zelf het mikpunt van hun aanvallen.
M en durfde hem nietop het spreekgestoelte tepakken

te nemen, want déér was hj een geduchte tegenstander;maar men richtte ztn slagen nnnphnudeltk
uit de verte tegen hem en in de schaduw derw andelgangen, en ik vonrzag dat weldra een hevig onweêr
tegen hem z0u losbarsten.
D e Tocqueville.
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MW at is 0nB doe1?'4 vroeg ik hem dikwtls. nDe
republiek te redden m èt de republikeinen ? Neen
vonrzeker,want de m eeste,die dezen néém dragenj

zouden in staat ztn ons me% haar te vermoorden;
en zt,die 't waard ztn hem te veeren,ztn in de
Vergadering geen honderd sterk.W ijhee en 'tnndernem en de republiek te redden m et behulp van parti
jen,die haar niet toegedaan zijn. W : kunnen dus
xlleen

regeeren,a1s w: bereidztn op sommigepunten
tce te geven:slechts moeten wï zorgen nonitwézenltke belangen op te oferen. In dit epzichtligtalles
in het m aathouden. De beste, en misschien we1 de
eenige w aarborg,w elke op ditoogenblik derepubliek
voor haar voortbestaan heeft, is onze handhaving in

het bewind. W : mneten dus G e eervolle pngingen
aanwenden èm er :ns in te handhaven.xç

W aarnp h: m: ten antwoord gaf,dat Mj,dner
dageltks met de grootste wilskracht,gelgk hg deed,
den strgd tegen het socialisme en de anarchie aan
te binden, de m eerderheid w e1 m oèst voldnen. nOf

z:u men de menschen ooitxt - zeihg - Mkunnen
tevreden stellen,deer zich uitsluitend m et hun a1-

gemeen welztn tebemeeien,zonderrekeningtehouden
met hun kdelheid en hun bizondere belangen?4t
Had ht nu nog maar zi
jn weigering np aangename
wtze kunnen inkleeden...maardevorm ervan stoette
m éér voor 't hoofd, dan het w ezen. Ik heb neeit

kunnen begrtpen, dat een man,zoczeermeester van
't wnord,wanneer M ep 't spreekgestnelte stond;
z0n thuis in de kunstztn bewtsgronden te kiezen
en de zzeest geschikte uitdrukkingen Qzz ztn gehoor
te &zinnen;z0o zéker van al datgene,wat h: zsoest
aanwenden,em ztn denkbeelden ingangtednen vinden,
in een gewoon gesprek z:o tnhandig, zoo norsch en

z0: plomp k0n zgn. Ik vermned,dat dit een gevolg
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bôven heel dw aas; in die mate dat, w anneer de
sollicitanten uit he% kabinet van den m inister kwam en

in dat van zi
jn secretaris,met de hnnp zich wat te
kunnen opbeuren,zj dezelfdegrofheden ondervonden,
znnder dat ze evenw el van geestgetuigden.Hetwas,
a1s vielen ze uit een groene haag op een b:sdoornen.

Niettegenstaande ztn teknrtkomingen kenden de
conservatieven Dufaure tnch w e1 uitstaan, maar de

leiders der parti
j waren niet vnor hem te winnen.
Deze wilden, zonals ik w e1 venrzien had, het
gouvernement niet zelven op zich nem en,nQch iem an;

enafhankelgk laten regeeren. Zï knnden aan het
bewind geen ministers dulden, die niet hùn creaturen
w aren en w eigerden eenvoudig hun instrum ènten te

zgn.Ik gelnof dat er sedert 13Junitntaan delaatste
beraadslagingen naar aanleiding van de Rnmeinsche

kwestie, d.w.z. ttdens den ganschen duur bijna
van het kabinet, géén enkele dag voorb: is gegaan,
waarep zt 0ns niet den een of anderen valstrik
hebben gespannen. Zt bestreden 0ns nooit op de
tribune, dat is z00; maar zij joegen nnnphoudeljk
in 't geheim de m eerderheid tegen 0ns in het harnas,
haiden aan te m erken np nnzekeuzen,bedilden onze
m aatregelen, gaven van Qnzew norden een nngunstigen
uitleg, en, zonder 0ns bepaal; te willen Qm verw erpen,

troFen z: hun schikkingen znodanig, dat zi
j ens,
znedra ze zagen, dat ons de noodige steun onthcuden

werd, altgd, b: de eerste de beste gelegenhei; den
dnodsteek zouden kunnen geven. W e1 beschnuw d,
stond het w antrouwen van Dufaure niet op lnssen
grond. De hnofden van de m eerderheid wilden zich
van ons bedienen nm de krasse m aatregelen te doen

nemen en de repressieve wetten te verkrïgen,die
deregeering gemakltk zou maken vonrcnzenpvolgers,
en cnze republikeinsche m eeningen deden bns daar-
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vonr geschikter zi
jn dachten zt -- dan de cnnservatieven. Zij rekenden er vast 0p,0ns vervolgens
te kunnen uitwi
jzen en de plaatsvervangers, die zj
geree; hielden,ten tooneele te kunnen voeren. Niet

alleen wilden zt niet,dat wi
j vasten invlne; op de
Vergaderingverwierven;maarzjdedenonophoudeltk
hun best nm te verhinderen,dat wij het :nr kregen
van den president. Zt koesterden n1.n0g de hnop
dat Lnuis Napnléon zich het gelukkigst z0u voelen,

wanneer z: ztn voogdkschap voerden.Z: bestcrmden
hem dus a1s 't ware;wij waren door onze agenten
ervan verwittigd, dat de m eesten hunner,maarvooral
de heeren Thiers en M 01é, hem in het geheim bezochten en er hem m et alle m acht t0e trachtten te

drgven om,in overeenstemming methen opgezamenltke kosten en voordeelen,derepubliek onderst-boven
te gnoien. Z: vormden vrijweleen geheim ministerie
naast het verantwoordelgk kabinet.
Sedert den 13den Juniverkeerde ik in voortdurende

onrust, dageltks vreezende, dat zj proot zouden
trekken uit onze zegepraal, om Louis Napoléon tot
een gewelddadige verm eestering van 't gezag te

bewegen,en dat het keizerschap,zooals ik m: tegen
Barrnt uitdrukte, hem op een m ooien m nrgen a1s in
den schnot z0u komen te vallen. Later ben ik te

weten gekomen, dat m:n vrees nog meer gerechtvaardigd w as, dan ik w e1 dacht. W ant nadat ik uit
het m inisterie getreden was, vernam ik uit betrouwbare bron dat er een cozzplot Nzas geszleed 0zl
ongeveer met Juli 1849 de grûndwet m et gew el; te

veranieren dooreen gemeenschappelsjken aanslag van
den president en de Vergadering. D e leiders der
m eerierhei; en Louis Napnléon waren het hierover
eens gew orden,en de aanslag mislukte alleen,om dat
Berryer, zeker uit vrees van een slechten kûop thuis
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te knmen,op het laatste oogenblik z:n medewerking
en dievan ztn partt weigerde.
M en gaf niettem in de zaak niet 0p,m aar stelde

haar uit.En wanneer ik bedenk,dat np hettgdstip,
waarnp ik deze regelen schrtf, d.w.z.nauwelgks
twee jaren na de gebeurtenissen waarvan ik spreek,
de meesten Gerzelfde mannen verontwaardig; zjn,
ziende dat het volk de grondwetschendt,terwglh6t
vnor Louis Napoléon precies hetzelfde doet, wat

z:-zalven hem toentertïd voorstelden, dan vind
ik het moeil:k een merkwéérdiger vonrbeeld aan te
trefen van de wispelturighei; der menschen en de

jdelheid van holle woorden a1s vaderlanisliefde en
recht, waarm eê allerlei kleinzielige hartstochten zich
dekken.

W : waren dus evenmin zeker,gelMk menontwaart,
van 4en president a1s van de m eerderheid. Louis
Napoléon w as zelfs, voor èns evenzeer a1s voor de
republiek,het grootste en het meestdreigende gevaar.
Ik was daarvan ûvertuigd, en toch, na hem zeer
nauwkeurig te hebben gade-geslagen, w anheopte ik

er niet aan,ons voor eenigen tjd ten minste en vr:
vast aan hem teverbinden.Eetgeluktem: inderdaad
te ontiekken, dat hj, al ontving hj gestadig de
hoofden der meer4erhei; bd zich, al nam V hun
aiviezen &&nj al volgde hj ze somttis ep en al
komplotteerde ht Gesnoods met hen,niettemin hun
juk met ongedul; droeg; dat ht zich vernederd
waande door den schjn hun voogdj te aanvaarden
en dat h: heimeltk van verlangen brandde zich
eraan te Qnttrekken. Dit gaf 0ns een punt van aan-

raking me% hem en vat op z%n ziel;wantvan ènzen
kant waren w: vastbesloten onafhankelkk teblkven
van de genoem de leiders en het uitvoeren; bew ind
buiten hun aanslagen te houden.
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Eet leek mi
j overigens niet onmogeljk t0tnvereenstemm ing te geraken m et het vnnrnem en van Lnuis
N apnléon, zonder 0ns eigen plan te hneven vaarw el

zeggen. W at mj altj; getrofen had, wanneer ik
iacht aan de plaats,w elke deze buitengewcne m an

innam (niet door zijn genie,maardonr de omstandigheien, die ztn miiielmatigheid zn0 hoog hadden
kunnen verheFen ;) wat mij had getrofen -- zeg
ik - was de noodzakelijkheid hem met éénige hnop
te paaien, a1s m en hem ten minste rqstig w ilde

houien. Dat zulk een man,na Frankri
jk gedurende
vier jaren te hebben bestuurd,t0t het privàte leven
z:u kunnen worden teruggebracht,scheen mi
jhoogst
twtfelachtig tne; dat hij er zich b: z0u kunnen
neêrleggen ertneweêrtekeeren,vrijhersenschimmig;
;at men znnver znu kunnen knmen hem,zcolang z:n
m andaat strekte, te verhinderen zich in de een

of andere gevaarltke onderneming te steken,zeer
moeieli
jk,tenzij men voor z4n eerzucht een einddcel
ontdekte, ;at hem ,z0Q alnietk0n behagen,ten m inste

in toom zou kunnen hnuden. Hiernp legde ik m:
tne, vnor zoover m: betrof, en van den aanvang
af aan.

nIk za1u nooit behulpzaam z:n,4' zei ik hem,nin
het omverwerpen van de republiek ; m aar ik za1

gaarne m:n best dnen er u een gewichtige plaatsin
te verzekeren,en ik gelnof we1 dat almijnvrienden
ten slctte hetzelfde denkbeeld zullen nmhelzen. De
grnndwet kan herzien w orien ; artikel 45, dat de
herkiezing verbiedt, kan veranderd worden. Dit is

een doel, tot de verwezenltking waarvan wt u
gaarne de behulpzame han; zullen bieden.t En,daar

de kansen van herziening twi
jfelachtig waren, ging
ik nQg vèrder en cpende ik hem het vonruitzicht,

dat het zQu kùnnen gebeuren,wanneer hi
jPrakkri
jk
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rustig, verstandig, gem atigd bestuurde, zich ertoe

bepalende niet méér te willen ztn dan de éérste
magistréét van het volk, en niet z:n mééster en
bedwinger, dat h:y a1s zijn mandaat aiiep, z0u
w orden herkozen, niettegenstaande artikel 45 en

met bgna algemeene toestemming,daardemonarchale
part:en in de beperkte verlenging van zi
jn macht
n iet den ondergang hunner verw achtingen znuden

zien,en de republikeinsche partij zelve het 00g ha;
geslagen op een gouvernement a1s het zgne,a1s het
beste midGel om het land aan de republiek te ge-

wennen en deze aannemeltk te maken. Ik zei hem
deze dingen op ernstigen toon, om dat ik ernstig wàs

toen ik zezeide.W atik hem ried scheenm: werkelgk
t0e
en het schgnt m: n0g - het beste,wat er
in het belang van 't land en hem-zèlf te doen viel.
Ht hoorde m: gewinig aan,zonder te laten zaerken

welken indrak m:n taal op hem maakte:dat was
z00 z:n gewoonte. De woorden, die men tot hem
richtte, waren a1s steenen die in een put gew orpen
w orden ; m en hnorde er het gelui; van, m aar w ist
nnoit wat er van ze werd. Toch gelonf ik, dat ze
niet ten-éénen-male verloren gingen, want er w aren
tw ee m enschen in hem ;ik m erkte dit alspoedig :p.
De eene w as de oude samenzw eerder,defatalistische
droomer, die zich geroepen dacht de m eester van
Prankrjk te wnrden en, hierdonr Europa te overheerschen.De ander wasde epicurist,diewelbehagelkk

genootvan ztn nieuw ruim-bestaan en dezinneljke
genietingen, welke ztn tegenwoordige positie hem
verschaften, en er zich niet Qm bekomm erde haar in

de waagschaal te steEen 0m n0g hooger te stMgen.
Eet leek ten m inste w el, dat ik hem m eer en m eer
ging bevallen. En ik w i1 niet ontkennen dat ik, in
alles wat Qvereen te brengen was met het belang
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van 4en dienst,grootem oeitetleedom hem tebekagen.

W anneer hij me,b: toeval,vonr een diplûmatieken
post een bekwaam en eerltk man aanbeval,deed ik
al mijn best hem te plaatsen. Zelfs wanneer zjn
beschermeling weinig geschikt was, nverkwam 'tmt
wel,gewnnnl:k zelfs,dat ik,mitsdepnstvan weinig
beteekenis was, hem dien gaf. Donrgaans echter

vereerde de president lieden met ztn bescherming,
die niet veel zaaks waren, die zich vroeger a1s

wanhopigen aan zijn zaak hadden vastgeklampt,niet
wetende waarheen zich te wenden, en aan wie ht
zich thans verplicht rekende. 0f wel,hij beprnefde
in de grnnte azabassades onder dak te brengen wie

hï ''z:n lqidjest
. nnemde; d.w.z., in de meeste
gevallen, intriganten nf schurken. ln zulk een geval
ging ik naar hem toe,deelde ik hem de overw egingen

meô, waardoor aan zijn verlangen niet tegemnet
gekom en kon worden en de politieke redenen,welke

m: verhinderden het in te willigen ;enkele malen
zelfs ging ik zoover hem te doen doorschemeren,dat

ik liever mtn ontslag zou nemen, dan dnen wat
h: wenschte. Daar lA achter mijn weigering nonit
een personnli
jk belang kon vinGen, noch eenige
stelselm atige begeerte nm hem te dw arsbnomen,

eindigde h: altnos met t0e te geven, zonder daardnnr bocs op me te worGen; èf hj stelde de aangelegenhei; uit.
Ik had nietz0ûgemakkeli
jk werk metztnvrienden.
Die w aren btster gesteld op de verdeeling van den

buit. Zt bestnrmden mj cnhnudeltk met hun aanvragen, en met zooveel nverlast en dikwjls znnveel
nnbeschaamdheid, dat mt vaak de lust bekrnop hen
uit het venster te smijten.Niettemin Gee; ik mneite
mt in te houden. ZenB evenwel werd het m: te
m achtig.Een van ;ie vrienien, een w aar galgebrok,
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drcng uit de hoogte bj mt aan,zeggende dat het
we1zonderling mocht geheeten 4zorden, dat de prins
niet de m acht bezat hen te beloonen,die voor-zgn
zaak hadden geleden. Ik antw onrdde hem hierop :
nM eneer, het beste w at de president kan doen, is

te vergeten dat h: oeit een pretendent is geweest,
en zich te herinneren dat h: aan 'thnnfd staat
van Prankr:k om het belang van den staat en niet
het uw e te bevorderen.t
De Romeinsche kw estie,waarin ik,zonals ik later

za1 uiteenzetten, z:n politiek uit velle Qvertuiging
Qndersteunde,t0t cp hetW dstip dat zjbuitenspnrig
en onredeljk werd,heeftm: ten slottezijn gunstv:1komen doen verwerven.E: gaf er mj op een goeien
dag een doorslaan; bewksvan.BeaumnnthadW dens
z:n kortstondig ambassadeurschap in Engeland,ophet
eind van 1848, tegenover Louis Napoléon, candidaat
naar den presidentszetel, n0g al beleedigende w oorden gzuit, die, hem overgebracht,hemlzeerverteornd
hadden. Ik had, sedert ik rzinister 4zas ge4zorden,

verscheiden malen getrachtBeaumontbj denpresident
w eêr in eere te herstellen ;m aar ik z0u het nooit
gewaagd hebben een vonrstel te doen 0m hezzergens
te benoem en, voor hQe bekw aam ik hem 00k hield
en hoeveel aanvechting ik er 00k t:e had. Eet
gezantschap te W eenen kw am tegen de m aand
Septem ber 1849 open.H et w as een der gewichtigste
pnsten, ;ie er toen in nnze diplom atie te vervullen
w aren, ten gevolge van de gebeul enissen in ltalië

en Hongarje. De president zei geheel uit eigen

beweging t0t m e: l'Tk stel u voor de ambassade te
W eenen aan den heer Beaumont te geven. Ik heb
m e w e1 zeer over hem te beklagen, maar ik w eet

dat hij uw beste vrien; is,en dit is voldoendevonr
11:: om me te doen beslissenat lk was in dewolken;
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niemand wasbeterin staatdanBeaum ontnm deplaat:
te beklee4en,die bezet mnest w orden, en niets knn

m: aangenamer ztn dan haar hèm aan te bieden.
Niet à1 m:n ambtgenonten volgden m: in m:n
pngingen om 4en president welwillen; jegens onBte
stemlzlen, zènder dat ik daardoor m:n overtuigi
ngen
en zz:n plichten opoFerde.
M aar Dafaure geiroeg zich tegenover hem ,tegen

ieders verwachting,altjd zooalsnoodzakelijk was,
ik Genk datGeeenvou; van m anieren hem halverwege
voor4en presidentgew nnnen had.Alleen Passysckeen

er behagen in te vinden hem onaangenaam te zjn,
vermnedeltk omdat ht gemeen; had zich teverlagen
dnor minister te worien van een man,dien hi
jvonr
een avnnturier hield,en ztn gevoelvan eigenwaarde
alleen knn herwinnen Goor brqtaal op te treien.

Dagelkks zat h: hem zonder nnodzaak in dewielen,
alz:n candidaten verwerpende,zgn vriendenbarsch
bejegenend, zijn adviezen met een kwaltk verhnlen
minachting verwerpende.Hi
Jwer; dan ook innig dcor
hem verafschuwd.

De minister,;ie z:n vertrouwen hetmééstgenoct,
was Fallcux.Ik ben altt; van meeninggeweest,dat
deze hem vcor zich gew ennen had donr iets wézen-

ltkers dan wat ieder onzer k0n nf wilde aanbieden.
Fallcux, die dcor zjn geboorte en zjn opvneding
legitimist was,z0: men wi1 n0k doorzgnmaatschappelkke verhnuiingen en zjn eigen keus,behncrde
eigenlijk aan ie Kerk.Ej geloofde niet aan delegitimiteit welke ht diende, en zocht alleen,dûûr cnze
omw entelingen, naar een w eg Qm dekatholieke kerk

weêr t0t een macht in den staat te maken. Dat h:
in ket m inisterie was gebleven, was alleen gew eest

Qm voor hàkr belangen te waken,en,geli
jk lzj mt
dadeltk heeft toegestemd,meteenzeerhandige npen-
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hartigheid,op raad van z:n biechtvader.Ik houder
mj van verzekerd,dat Pallcux van den aanvang af
aan ha; doorzien,h0e hj van Lnuis Napoléon partt
z0u kunnen trekken voor de bereiking van dit dnel,

en dat h:,dnor zich van stond af aan vertrouwdte
m aken m et het denkbeeld in den president den erfgenaam te zien van de republiek en den m eestervan

Prankri
jk, aan niets anders gedacht had,dan om
deze onvermijdelijke gebeurtenis ten nutte en in het
belang van de geesteltkheid aan te wenden.Ht had
;en steun van zijn partij aangeboGen znnder zich
daarbij zelven over te leveren.
Sedert w: bezit hadden genomen van de ministeriëele portefeuilles, tntdat de verdaging van deV ergadering werd aangenom en,w at op 13 Augustusplaats

vond, hadden w: voortdurend terrein gewonnen b:
de m eerderheid, niettegenstaande de tegenwerking

harer leiders. Iederen dag zag zi
j nns,onder haar
oogen,handgemeen methaarv:anden,en deverwoede
aanvallen,die zt e1k oogenblikcp onsdeden,brachten
nns telkens een schredevooruitin haar goeGe gunsten.

Daar stond echter tegennver,datw: à1dientjd geen
enkel vcordeel behaalden b: den president,die ons
in zjn raadgevende nmgevingeerderscheen tedulden
dan t:e te laten.

Zes weken later was de tnestand juistomgekeerd.
De afgevaardigden kwam en uit de provincie tenlg,
verbitterd door de verontwaardiging hunnervrienden,

aan wie wj het beheer der plaatsel:ke aangelegenheden niet hadden w illen toevertrouw en.In weêrom stuit was de president van de republiek &zeâr naar

ènze ztde overgegaan;ik zallateraantoonenwaarom.
AKen z0u gezegd hebben, dat w: een schrede voorw aarts gedaan hadden naar dien kant, even groot

a1s wi
j naar de àndere ztde waren teruggegaan.
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Aldus geplaatst op twee onderling kwaltk verbonden en steeds w aggelende schnren, zccht het

kabinet ztn standpunt nu eens op den eenen,dan
weêr op den anderen, en stond steeds blnntgesteld
aan 't gevaar tusschen beide in te vallen. De Rom einsche kwestie werd de aanleiding tot den val.
Zn0 w as de stand van zaken,toen np den lsten October 1849 de parlem entaire w erkzaamheden hervat
w erien en vcorde tweede en laatstem aaldezekw estie
w er; aangernerd.

IV .
BUITENLANDSCE: AANGELZGZNHZDEN.

Ik heb het verhaal van enze ellende-naar-binnen
niet wm en onderbreken dopr te spreken van de

ongelegenheden, welke w: naarbuiten ondervendenj en waarvan ik, m eer dan iem and anders, den

last te dragen had. Ik keer thans op mgn schreden terug en kom t0t dit gedeelte van m:n onderw erp.

Toen ik mVn betrekking aan het ministeriq van
buitenlandsche zaken aanvaard had en men m: den
stand der zaken nnder de eogen had gebracht,was
ik verschrikt doer het aantal en den omvang der

mQeiltkheden, waarvan ik kennis kreeg;maar wat
m: méér zûrg baarde ;an alhetoverige,wasmjn
eigen ik.

lran nature keb ik een groet &zantrou&zen in z::zelven. De negen jaren,die ik opvri
jtreurigewjze
had verbruikt in de laatste Vergaderingen tjdens de
m onarchie, hadden deze aangeboren zwakheid zeer

verergerd, en hoewel de wijze,waarop ik de beproeving der Pebruari-revnlutie had doorstaan,m:
in eigen schatting eenigszins had dnen rgzen,had
ik een z00 moeilkke taak, onder dergeltke emstandigheden, slechts na veel an.
txding op m: ge-
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nom en, en ik aanvaardde haar niet dan m et groote
Vreeze.

llet duurde niet lang of ik zaerkte een zeker aan-

ta1 dingen :p,die mt gerust stelden,znn zt mt al
niet volkom en zékerheid gaven. Vonreerst nam ik

waar,dat de zaken nietmoeilijkerwerden,alwerden
ze nmvangrtker,wat men anders op een afstand z0:
licht meent. Het tégendeel is eerder w aar. M aar

verwikkelingen wassen niet methaarbelangrtkheid;
het gebeurt zelfs dikw:ls, dat z: een eenvoudiger
aanzienverkrggen,naarmatehaargevnlgen van gronter
uitgestrektheid en gevaarltkerworden.Bnvendien,ht
w iens wi1 van invloe; is np het 1ot van heeleen volk,

ontmnet alt:; in z:n omgeving méér mannen,die in
staat ztn hem vnor te lichten,te helpen,van bsjzaken te entlasten, m éér geneigd hem te bem oedigen,

te verdedigen, dan men zou vinden bij werk van
onGergeschikt belang en in m inder gewichtige betrekkingen. En dan, de beteekenis van het dnel, dat

men najaagt,wekt tnt zulk een hoogte allekrachten
der ziel 0p, dat,wanneer men voor een moeilijke
taak staat,hij die haar vervullen moet o0k zooveel
te sterker is.

Ik ha; m: ten prooi gevoeld aan allerlei angsten
en znrgen, w as vc1 ontmoediging en matelooze ongerustheid,tnen ik n0g m aar tegenover een geringe

verantwonrGeltkheid stond.Ik bespeurde echter een
kalmte van geest en een ongekende bedaardheid,toen

ik zlijgeplaatstzag tegencver een veelgrnotere.llet
bewustztn van de belangrtkheid der dingen,die ik
tnen te verrichten had,verhief mt plntselingt0thun
peil en M èl; er m: :p. Eet denkbeeld van een mislukkingha;mttntdusvernnverdrageli
jktnegeschenen;
het vnoruitzicht van een gen chtm akenden va1 op
ee ;Qr grentste tnnneelen van de w erelG,'tw elk ik
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bestegen had, ontstelde mj niet, 'tgeen mt deed
inzien, dat m:n zwak niet voortsproot uit bedeesdheid, maar trots was.
00k kwam ik weldra tnt het inzicht dat, in politiek zoow el a1s in veelandere zaken,in alle m isschien
w el, de levendigheid der ontvangen indrukken niet
in verhnuding stond t0t het gew icht van het feit,
dat haar veroorzaakte, m aar t:t de m eer of m inder

menigvuldige herhaling ervan.Hj,die in verwarring
geraakt en z:n zelfbeheersching verliest b: de behandeling van een zaak van weinig belang, a1s deze
de eenige is,waarmeê ht toevallig belast is,eindigt

met vaster grnnd onder zich tevoelenb: gewichtiger
aangelegenheien, z0o deze dageltks wederkeeren ;
haar herhaling heeft een gevnlg,dat m en haast niet
w aarneemt.

Ik heb al gezegd hoe ik m: vroeger veelvtanden
had gemaakt,door m: op een afstand tehouden van
personen,diem:n opmerkzaamheiddoornietstrokken,
en h0emen dikwglsvoerhnoghartigheidhad gehouden,
wat niets anders dan afkeerwas:biJdegrooteondernem ing, die ik zocht t:t stan; te brengen, duchtte

ik voor mV-zelven zeer deze klip. Maar alras werd
ik overtuig; dat, z:0 de onbeschaamdhei; b: semzzige zzenschen greeter vzerdt naar zzate van hun

welslagen,het met m: ànders geschapen was,en dat
het m: veel gemakljker afging m: vnorknmend en
zelfs dienstvaardig te betoonen, wanneer ik boven
de m enigte uitstak, dan mj np geltk peil met
haar bevond. Dit is een gevolg hiervan, dat ik,

minister zjnde, mij niet meer de moeite hoefde te
geven de lieden te gaan opzoeken, noch bevrees;

hnefde te z:n door hen koelte worden ontvangen,
daar de m enschen zich de behoefte scheppen zèlven
hooggeplaatsten aan te klampen, en onnoozelgenoeg
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zi
jn groot gowichttehechten aan hun minstewnorden.
En het was onk een gevolg daarvan, dat ik a1s
zzinister niet m eer alleen te m aken had m et de
dènkbeelden van dwazen, m aar daarenboven m ethun
belkngen,welke altkd een aangewezen en gemakli
jk
onderW er# VOOr een gesprek VerschaFen.
Ik zag ;us in, dat ik minder ongeschikt was, dan

ik gevreesd had,vnor derol,welkeik opmijgenomen
ha; te spelen; die ondervinding gaf mij moed,niet
alleen voor het tegenw nordig oogenblik, m aar vnnr

het vervelg van mjn leven;en a1s men mij vraagt,
wat ik b: dit minister-z:n heb gewonnen, dat zoo
vo1 beroering w as, zûo werd tegengew erkt en zaaar
z0o kort duurde
w aardnor ik alleen dingen op
touw heb kunnen zetten, doch niets t0t een eind
brengen,
dan antw oord ik, dat ik iets zeer

belangrjks gewnnnen heb, het hoogste misschien
dat in deze wereld is te verkrggen:het vertrouwen
in mg-zelf.
Naar buiten zoow el a1s naar binnen kwamen onze

grootstehinderpalenvoort,nietzoozeeruitdemoeiljkheid, w elke de zéken 0ns bernkkenden, a1s w e1 de
persénen, die ze m èt 0ns hadden te verzorgen. Dit

zag ik dadelkk in.Demeesteonzeragenten,creaturen
van de m onarchie,verafschuwden, in den grond van

hun hal, de regeering, welke zt dienden ;en begunstigden, in ;en naam van een dem ncratisch en

republikeinsch Frankrijk, de restauratie der oude
aristocratie en w erkten zelfs in het geheim aan het
herstel van alle absnlute m onarchieën in Europa.
Anderen, die door de Pebruari-om wenteling uit een

onbekendhei; te voorschtn waren gebracht,waarin
zj alttd hadden mneten bltven leven,ondersteunden
integendeel, onder de hand, de volkspalijen, die
dnor het Fransche gouvernezaent w erden bestreden;
D e Tocquevnle.
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maar het euvelvan Gem eestenw asschroomvalligheid.
Het grontste aantal van onze ambassadeurs w as
bevreesd zich te binden aan éénige politiek,welke

gevolgd werd in het land, waar zj :ns vertegenwonrdigden en deinsden er zelfs voor terug aan hun
eigen lastgevers m eeningen te openbaren, die m en

hun later'misschien kwaltk zQu kunnen nemen. Zt
dreegen dus znrg zich schuilteheudenenteverbergen

achter een hpep enbeteekenende feiten,waarmedezg
hun brieven vulden (want in de diplnmatie moeten
altkd brieven geschreven worden,al valt er nietste
vermelden en al wi1 men niets zeggen);z: wachtten
zich we1 hun m eening te openbaren Qver de ge-

beurtenissen, die z: mededeelden en duidden nog
minder aan,welkegevolgtrekkingenwj eruitmoesten
m aken.
Dezegew ildeQnbenulligheGen,waaloennzeagenten
zich bepaalden,en die,em de w aarheid te spreken,

b: de meesten hunner niet anders waren dan de
kunstmatige volm aking van hun aanleg, brachten

m: er tnejzoodra ik ze a1s zoQdanig erkend had,om
bi
j de groote hoven nieuwe mannen aan te stellen.
0ok zQu ik mj we1 hebben willen ontslaan van de
leiders der meerderheid, m aar nu ik dit niet vermocht,trachtte ik m et hen in geedeverstandheuding
te leven, en ik w anhoopte er zelfs niet aan in hun

gunst te komen,hoezeer ik oQk onafhankeltk wilde
kljven van hun invloed.Eet streven was meeiltk;
tpch slaagde ik erin, w ant ik was in het geheele

kabinet juist de minister, die hun politiek hetmeest
tegenw erkte, en de eenige, die niettemin door hen

gewaardeer; werd. M :n geheim - ik moet het
we1 Zefgen

beston; in het vleien van hun eigen-

liefde, terwkl ik tegeljkertgd hun raadgevingen in
;en wind sloeg.
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In kleinigheden had ik de Qpm erking gemaakt,

die ik meende ook bt groote zaken in toepassing te
kunnen brengen: nameljk,dat men het verst komt
met de menschen door op hun kdelheid te werken,
want daardoor verkrkgt men soms zeer wézenlkke
voordeelen van hen,zonder datmen erietswezenltks
venr hoeft terug te geven. M en za1alttd minder
goede zaken doen m et hun eerzucht of hun begeer-

ljkheid. W i1 men echter t;t ztn vonrdeel handelen
met de gdelheid van anderen,dan mnet men dievan
zichzelven geheel np ztzettenen zich alleen bemoeien
met den goeden uitslag van ztn voornemens;h:e
zzoeiljk daardoor deze w:ze van omgang o0k wordt.
Ik paste haar in deze om standigheid zeer gelukkig
t:e en behaalde er groote winst door. Er w aren drie

mannen, die, door den rang welken z: vroeger
hadden bekleed, zich boven allen gerechtigd rekenden
om onze buitenlandsche politiek te besturen, n1. de
H .H. de Broglie, M olé en Thiers. Ik overlaadde ze

alle drie met bewtzen van achting en eerbied;ik
verzocht hen dkwtls bt m: te komen en ging sems
ook naar hèn toe om hun raad in tew innen,betoonde

m: dan zeer bescheiden, maar vnlgde dien maar
zelden op ; wat niet verhinderde, dat deze groote
mannen zich zeer vnldaan tnonden. Ik bracht hen in
veel aangenamer stem ming doorhun advieste vragen,
znnder er naar te handelen, dan wanneer ik hetniet
zou gevraagd hebben en het toch opgevolgd had.

Vooral bi
j den heer Thiers gelukte mt deze kunstgreep wonderbaarltk geed, Remusat, die zonder
persnnnljke aanmatiging, het voortbestaan van het
kabinet ernstig w ensckte, en die door een verkeer

van vtf-en-twintig jaar vertrnuwd was geraakt met
alle zwakke zjden van den heer Thiers, had mj
inderttd eens gezegd: bDe menschen kennen Thiers
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slecht; Mj bezit veel meer tdelhei; dan eerzucht;
ht hecht nog zzeer aan bljken van eerbied ;an aan
gehoorzaamhei; en aan ;en schjn ;er zzacht dan
aan de zzacht zelve.RaaGpleeg hem dikwtls en d:e
daarna naar eigen gnedvinden.E: za1zzeerrekening
houden met uw bewtzen van achting dan met uw
daden.ftZ:Q Gee; ik,en met gunstigen uitslag.In de

twee voornaamste zaken, welke ik gedurende m:n
ministerschap te behanielen had, Ge Piëm nnteesche

en de Turksche,dee; ik juist het tegengestelde van
wat de heer Thiers gewild hai, en w: bleven er
niettem in t0t aan het ein; goede vrienden om.
W at ;en president betreft,vonralin debehandeling
der buitenlandsche zaken deed h: zien hoe slechth:
n0g voorbereid was voor de grnote rnl, w elke het
blinde nnodlot hem had toebedeeld. Ik bem erkte al
heel spoedig, dat deze m an, w iens gevoel van eigenw aarGe hem dee; streven de leiding van allesep zich
te nemen, n:g geen enkelen m aatregel had weten te

nemen om ep dehnogtevan wato0k tezgn.Ik washet,
die hem voorstelde ieGeren dag een uittrekselte laten
maken van alledéppches,4ienntvangen werden,en dat

hem terkennisnemingtezenien.Tevoren kendeV wat
er in de wereld nmging aneen van hooren-zeggen en

wtst hij slechts wat de minister van buitenlandsche
zaken hem w e1 wilde voorleggen. De vaste boiem

der feiten ontbrak dus steeds aan ztn overwegingen,
en Git was gemaklijk ep te makenuitdemgmeringen,
waarvan hiJvervul;was.Ikwastusschenbeidewerke1tk bevreesd,wanneer ik bespeurde wat er venr
omvattends, hersenschimm igs, weinig nauw gezets en

verwardsin z:n plannen gelegenwas.Ik magnietontkennen dat ik hem,wanneer ik hem ;en w aren stan;

van zaken ontvouwde,gemaklgk overtuigie van de
moeilkkheden, welke deze opleverde, want in het
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debat 1ag ztn krachtniet. E: zweeg dan,maargaf
zich niet gewennen. Een van zijn drnembeelden was
een verbnnd aan te gaan m et een der beide groote
D uitsche m ngendheden,met welkersamenwerking h:
de kaaö van Eurnpa hnnpte te herzien en er de
grenzen op uit te wisscken, w elke de traktaten van

1815 aan Prankrgk gestel; hadGen.Toen h: begreep
dat ik niet geloofde, dat de een nf de andere dier

mogendheden geneigd znu z%n een GergelVk verbond
te sluiten en hem een zondanig plan mogeltk te
maken,ging hij ertoe over zèlf hun ambassadeurste
Parts te pnlsen. Een hunner kwam m: np een gneien
dag, geheel nntdaan, m eêdeelen,dat de presidentvan

de republiek hem had gevraagd,cf zjn regeering,
tegenover som mige schadelncsstellingen, er niet in

zou kunnen toestemmen datPrankrtk zichvan Savoye
meester maakte? op een anderen keer kreeg ht 't
in z:n hoofd een particulieren agent,een ztnermannen
znoals h: hem noemde - naar deDuitschevorsten
-

af te vaardigen, om zich zonder tusschenpersonen

zaet hen te verstaan. H: koos Persigny en verzocht
m: Gezen z:n geloofsbrieven te geven. Ik willigde
z:n verlangen in,we1 wetende dat er tnch nietsvan
zulk een onderhandeling knn kom en. Ik gelocf, dat
Persigny een Gubbelezending ha; ;n1.Ge overwelGiging

naar binnen te vergemakkeltken en tevens een vergroetingvan grendgebied naarbuiten vnorte bereiden.

Ej gingeerstnaarBerlgn envervûlgensnaarW eenen,
6n,geljk ik verwacht had,werd ht gced nntvangen,
gevier; en ...met een znet W ntje afgewezen.
M aar ik hebmt nu genoegmetpers6nen ingelaten:
't wnrdt tt; t0t zaken nver te gaan.
op het tijdstip,dat ik in hetministerie trad,stnnd
Europa a1s in brand,ofschoon het vuur in sommige
landen al gebluscht was.
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Sicilië wasoverw ennen en nnderw orpen;deNapolitanen w aren tot gehnorzaamheid en zelfstot de dienst-

baarheid teruggekeerd;de slag van NovarawasJuist
geleverd en verloren ;de zegevierende oostenrgkers
onderhandelden m et den zoon van Karel-Albert,koning

van Piëmnnt geworden door den troonafstan;vanz:n
vader; hun legers,de grenzen van Lombardte verlatende,bezett'en een deelvan den Kerkelgken Staat,
Pam a, Piacenza, hetzelfde Toscane waar z: waren
binnengedrongen,zènder er geroepen te ztn,en niettegenstaandedegrenthertog decrz:neigenenderdanen
was hersteld,die sedert voor hun trouw enhungver
zeer slecht beloon; werden. Venetië echter hield nog
stand, en Rome.riep,na onzen eersten aanval te
hebben afgeslagen, alle volksmannen van Italië te

hulp,geheelEuropa van z:n noodkreten vervullende.
Nooit misschien was Duitschland, sedert Pebn ari,
meer verdeeld gew eest, noch zoo in beroering. A1
was de hersenschim van de Duitsche eenheid in rook

vervlogen,zo: was toch de werkeltkheid van de
oud-Germaansche organisatie daarvoor n0g niet in de

plaats getreden.De nationale Vergadering,1) diet0t
dusver haar krachten ingespannen had om deze eenhei; te scheppen,vluchtte,tot een klein aantalleden
ingekrpm pen, uit Prankfoö ,van stad tot stad,haar

Qnmacht en het schouwspel harer belacheljkewoede
len toon spreidend. Haar eindel:ke va1 evenwel
herstelde de orde niet;integendeel,z: liet het veld
n:g vrter vocr de anarchie.
De gem atigde republikeinen - en men mag we1
zeggen:de nnnoozele - ,diezich gevleidhaddenlangs
vreedzam en w eg, door redevoeringen en besluiten,de
volken en de vorsten van Duitschland er%oe te kunnen
')N1.de DuitBehe. (N oot van d en vertaler).
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brengen zich aan een naar eenheid strevend bewind
te Qnderw erpen, lieten, na hun nederlaag zich nnt-

mnedigd uit het strgdperk terugtrekkend,kun plaats
npen voerdeheftigerevolutionnairen,diealtt; hadden
verzeker; dat DuitscM and niet anderstotde eenheid
kQn gevnerd w nrden dan dnnr de volknm en ineen-

storting van alzijn vroegereregeeringen en Gegeheele
vernietiging van de nude snciale toestanden. De parlem entaire beraadslagingen w erden dus nveral ver-

vangen donr oprneren. De staatkundige nagver verkeerGein klasBenstrM;;GenatuurlMkehaaten afgunst
van arm tegen rtk werd np veleplaatsen,maarvnnral
in de kleine staten van M idden-Duitschlan; en in de
groote Rtnstreek, vervnrm; tnt sccialistische thenrieën. W urtemberg w as in gisting ; Saksen had een

verschrikkeljken opstan; te bekampen gehad, die
m en alleen had kunnen nnderdrukken met behulp van

Pruisische strVdkrachten ; andere opstanden hadden
W estfalen in beroering gebracht; de Paltz verkeerde
in volkom en staat van oproer en deburgersvan Baden

hadden zoo juist hun groothertog verjaagd en een
vnnrloopig bewind aangesteld.Toch w as de eind-over-

winning, 4ie ik een maand te vcren,b: m:n tocht
deor Duitschland, vnorspeld had,niet tw:felachtig
meer.A1diegew elddadigheden verhaastten haarmaar.
De gronte m nnarchieën hadden haar hnnfdsteden en
haar legers teruggekregen ;haar vorsten hadden n0g

we1 mneilkkheden,maar geen gevaren meertebnven
te kem en, en m eester in hun eigen gebie; nf op het

punt het wèêr te zjn,kQn hetnietmissen ofzt
znuden het w eldra n0k w orden in de staten van den
tw eeden rang.Dnnr z0n m etgewel; denpenbarenrde

te verstcren,deed men bsjhen den wensch opkomen
en gaf m en hun de gelegenhei; en hqt recht tn$
interventie,
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Pruisen was reeds begonnen m et het te doen;
gewapenderhand had het den Saksischen npstan;

bedwongen : het drong ook in den Rgn-palz door,
bood zi
jn tussschenkomst aan W urtemberg aan,stond
op het punthetgroothertogdom Badentebem achtigen,

en bezette zoodoende donrztnsoldaten ofzijn invloed
bkna geheelDuitschland.
onstenrijk was aan de vreeselgke crisis, die zgn
bestaan had bedreigd, cntkom en, m aar het ha; niettem in n0g een bedenkeltken strt; uit te vechten.

Zjn legers zegepraalden in Italië,maar werden in
Hnngarte verslagen.
Eraan wanhnpende alléén z:n onderdanen t0tonderw erping te kunnen brengen, had het Ruslan; te hulp

geroepen,en de czaar had,bij manifest van 13 M ei,
aan Europa bekend gemaakt,dat hi
j tegen de Hpngaren nprukte.Totdusver had keizerNicolaas,in z:n
onaangevochten macht,zich n stig gehouden.van verre

ha; h:,zelf in veiligheid,maar niet metonversckilligheid de gisting onder de verschillende volkeren
aanschouwd. A1s de eenige nnder de groote zzogend-

heden, vertegenwoordigde ht in Europa de nude
maatschapp: en het traditieneele begrip van het
gezag.H: was er niet slechts de vertegenwnnrdiger
Van, h: beschouwde zi
ch a1szijn kampioen.Ztnstaatkundige grnndbeginselen, ztn godsdienstige overtuigingen,ztn eerzucht en ztn geweten dreven erhem
geltkeltk t0e deze r01np zich te nemen. Ht had
zich alzon uit de handhaving van het autnriteits-

beginsel in de wereld a1s 't ware een tweede r:k
gesticht,nèg uitgestrekter dan het eerste- Rusland,
dnor allen, in w elken uithoek van Muropa desnoods,
die overwinningen op de regeeringlooshei; en zelfs

op de vrthei; behaald hadden,door brieven aan te
moedfgen en met eerbew#zen te beloonen,alsof z:
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z:n enderdanen waren en bggedragen hadden em ztn
eigen gezag te bevestigen. Daardonr kwam ht ertne
naar hetukterste zuiden vanEuropaeenzjnerriddererden te zenden aan Filangieri, den overw innaarder

Sicilianen,en hem een eigenhandigen briefteschrgven
om hem zi
jn tevredenhei;tebetuigen overz:n houding
a1s militair. Van de hoogte uit,welke hï innam en
vanwaar hg in alle kalmte deverschillendevoorvallen
beschouw ie van de worsteling,dieEuropa in beroering

bracht, kon de keizer vrkelVk oordeelen,en volgde
ht met een zekere geruste minachting nietalleen de
Gwaasheden derrevolutionnair-gezinden,welkeh: vervolgde, m aar onk de tekortkomingen en de fouten

der partten en van de vorsten, die hi
jzijn hulp verleende.Hij druktezich in ditopzichteenvoudig,zonals
de om standigheden dit m eêbrachten, uit, znnder zich

zzoeite te geven ztn gedachten te openbaren,noch
er zich om te bekomm eren haar te verbergen.

,
>De czaar heeft m: van ochten; gezegd,v
t schreef
m: Lamoricière den llden Augustus1849 in een vertrouwelkke dépêche: HU gelöéft,generaal, dat uw
dynastieke partten in staat zouden ztn zich met de
radicalen te vereenigen, om een dynastie omver te
werpen, die haar m ishaagde, in de hoop de hare
ervnor in Ge plaats te stellen ; m aar ik ben erzéker

van. Uw legitimistische partt vooral z0u niet in gebreke bljven. A1 sinds lang ben ik nvertuigd,dat
het juist de legitimisten ztn,die de oudere linie der
Bnurbons onmcgelijk maken. Dit is juist een der
redenen, w aarom ik de republiek erkend heb,en ook,
om dat ik in uw natie een zeker gezond verstand
aantref, dat aan de Duitschers ontbreekt.q Verder

heeft de keizer m: ook gezegd: )'De koning van
Pn isen, m:n zwager, met wien ik nauwe vriendschapsbanden Qnderhield,heeft in geen enkelnpzicht
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rekening gehouden metm:nraaigevingen. onzepnlitieke betrekkingen ztn er bizonder door verkoeld,
tot zulk een hoogte zelfs datzg een terugslaghebben
gehad op mjn familiebetrekkingen. Beschouw z:n
houding maar eens nader:heeft h: zich niet M n 't
heofd gesteld van die gekken,die dronm en vanDuitschlands eenheid? En ep een tjdstip,dat h: met het

Prankforter parlement gebroken heeft,wikkelt hj
zick,uit eigen beweging,in een str:; metGe troepen
van de helegdommen Sleeswgk en Eelstein,diezich
n0galonderzVn eigen patrnnaathaidengeorganiseer;!
Is het mngeltk zich ietsschandelkkerste bedenken?
En wie kan op 't Qngenblik berekenen hnever h:
gaan za1 met zgn plannen voor een grondwet?xt Hg
voegde er nog aan toe: 'Gelnof niet, om dat ik in

Eongarge tusschen beide kem,dat ik dehoudingvan
oostenrjk in dit geval goedkeur. Eet heeft deeene
ernstige fnut Qp de andere gestapeld, de grnntste
domheden begaan ; m aar het:ad perslnt van rekening
het lan; ten prooi gelaten aan allerlei leeringen,
die er den staat van zaken mnesten onderw erpen ;
het bestuur was erin handen gevallen van dem annen
der regeeringlnnsheid. En dit knn tnch niet geduld
w erden?44Sprekende van deaangelegenheden inItalië,

zei h:: PW g, buitenstaanders,begrjpen niets van
de wèreldltke bedieningen te Romedonr gééstelgken
waargennm en,m aar 't kan ons weinig schelen op
welke wtze die papen hun zaken regelen,a1s men

er maar iets steekhoudends verricht en g: er het
gezag zcndanig vestigt, dat he% zich kan handhaven.fç
En tnen Lamnricière,geraakt overden lichtvaardigen
toon, dfe eenigzins den autocraat verried en een

zekere mate van kverzucht liet Goorschemeren van
kerkelijk hcof; tegen kerkeljk hnnfd,de instellingen
van het kathnlicisme verdedigde.eindigde de keizer
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:6t gesprek zzettezeggen :IAIwel,alwe1!Frankrtk
zzag z:: kathnliek zjn a1s 't wil,wanneer het zich
zaaar Nzapent tegen de onzinnige stellingen en hartstochten van de nieuwigheidskram ers.t
'
Streng en hard in de uitoefening van ztn macht,

was de czaar eenvnudig en haast burgerltk in z:n
levenswtze;hield hij van het snuverein gezag alleen
het wézen in eere,maar verwierp h: er alle praal
van en alle knellende banden. nDe keizer is weer

hier,l schreef mt de Pransche gezant te Sint-petersburg den 17den Juli;nhj kwam uitW arschau zonder
gevolg en op een postkarretje (ztn rttuig was np
zestig mtlen afstands van hier gebroken);h: kwam
vnnr den verjaardag van dekeizerin,dien we gevierd
hebben. H: heeft de reis in twee en een halven dag
gedaan,met buitengewone snelheid,en vertrektm orgen

weêr, (den zlsten). M en is hier getroFen dnor die
tegenstelling van eenvoud en macht; een souverein
te zien, die, na honderd-tw intig-duizend man op een

slagveld tehebben bi
jeengebracht,dewegen aiegta1s
een feld-j1ger, nm op het feest van ztn vrouw
present te ztn. Niets komt méér met het karakter
der Slaven overeen,bij wie men kan zeggen dat de
voornaam ste grnndslag van beschaving gevnrm d wordt
door den familieband.tf

Alen znu groot ongelVk hebben mette meenen,dat
de onmeteli
jke macht van den czaar slechtsberustte
ep gew eld. Ze is vooral gegrondvest op den wi1 en
de vurige liefde der Russen. W ant het principe van
de volkssouvereiniteit is de basis van alle regeeringsvorm en, w àt m en 00k beweren m oge, en ligt zelfs

verborgen onder de minst vrge instellingen. De
Russische àdel had de levensbeginselen, en vonral
de ondeugden van Europa overgennm en,m aarhetvèlk
was buiten aanraking gebleven m et 0ns W esten en
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den nieuwen geest,die het bezielt. Het ziet in ztn
keizer niet alleen zjn wettigenvorst,maarden gezant
Gods,ja bjna God-zelven.
Ten overstaan van Eurnpa,zonals ik het nu heb

geteekend, was de verhouding van Prankrtk lastig
en zw ak.N ergens w as de em wenteling erin geslaag;

een geregelde en duurzame vrtheid te vestigen.
overal w aren de oude mogendheden op w eg weêrte

herrtzen uit de puinhnopen,dnnrdierevelutieachtergelaten ; w e1 niet zéé, dat ze w eêr w erden. w at ze

gewéést waren,maar toch z0o ongeveer.W : kenden
ze niet helpen em overeind te knm en,noch de overwinning verzekeren, w ant de staatsinrichting, w elke

zg wilden herstellen, was ons antipathiek :ik za1
niqt zeggen wegens de instellingen, die de Pebruari-

revolutie had in 'tleven geroepen,maar zj kwam
in botsing met onze denkbeelden, m et onze nieuw e
evertuigingen,voorzoover deze bestendig en niet m eer
uit te roeien bleken. Van hkàr kant wantreuw den
z: ons,en niet ten onrechte.D e honfdrolvan w ederinvoerder der algezaeene orde in Europa, Nzerd ons
dus onthnuden. Die r01 Nzas trouwens reeds dooreen
ander opgennm en ; van rechtswege kwam ze aan
Ruslan; tne;aan nns w erd slechtsdetw eedegegund.

Nog minder viel eraan te denken Prankrïk aan de
spits te plaatsen van de beltders der nieuwe denkbeelden, en we1 om twee redenen : de eerste was,

dat hetvelstrektonmogeljk z0u geweestz:naan deze
éénigen raaq; te geven en er zich m eâ te vleien hen
in een bepaalde richting te sturen,a1s gevnlg van

hun buitensporighei; en hun erbarmeltkeenbehnlpenhei; ; de tweede, dat men hen niet naar buiten kon
steunen zonder in het vaderland zelf onder hun
slagen te vàllen.De éénwording van hunhaöstochte-

ljke neigingen en hun leerstellingen zou Frankrtk
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wel4ra in vuur en vlam hebben gezet, daar de
vraagstukken van revolutionnairen aar; alsdan alle
anGere zaken znuden beheerscht hebben.Z0okonden

wj ens 4us niet aansluiten bt de volkeren,die 0ns
beschuldigien hen tnt Qpstan; gedreven en verraden

te hebben, nnch bij de vorsten, die nns verweten
hun trnnen te hebben dnen wankelen. W j waren
overgeleverd aan het onvruchtbaar welbehagen der
Engelschen ; het was hetzelfde isolem ent a1s van

v4ér rebruari tegenover een meer vgandig gezind
vastelan; en een lauw er Engeland. W e moesten nns
derhalve, evenals toen, getroosten op kleinen voet te

leven,van ;ag tnt dag;maar zelfs dit wasmneiljk.
De Fransche natie, die zulk een groote plaats had
ingennm en in de w ereld en in zeker Qpzicht nèg

bekleedde,kwam inverzettegen dezennndzakel%kheid
van het nogenblik ;zt ha; haar trots behnuden, al
ha; ze haar overwicht verloren, z: vreesde tQthandelen nver te gaan en w ilde een hongen tnon aanslaan,
en verlangde 00k van de regeering zich ferte geGragen,
zonder haar aan den anderen kantteveroorloven het

gevaar te loopen, dat een dergelkke ro1 meêbracht.
Nnnit hadden aller Oogen zich m et m eer angst

naar Prankrkk gericht dan op het tkdstip,tnen Qns
kabinet gevormd werd. De zon gemakkelgke en
vonedige overwinning,door ons op 13 Juni teParks
behaald,had in gansch Europabuitengewonegevolgen.
M en verw acktte algem een een nieuwen npstand in

Frankrjk. De nmwentelingsgezinden,vnnr de helft
lam geslagen,honpten alleen np deze gebeurtenis om

zich te herstellen,en z: verdubbelden hun werkzaamhei; om in staat te ztn er vnordeelvan teplukken.
Debuitenlandsche regeeringen,ten deeleoverwinnaars

in hun strtd,bedachten zich,uit vrees vcnr de uitbarsting van deze crisis, alvorens hun laatsten slag
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te slaan. De 13de Juni deed kreten van sm art en
van vreugde slaken van heteeneeindvan 'tvastelan;
tot het andere. Die ;ag gaf plotseling een beslissing
en Geed haar naar den kant van den Rtn vaBen.

Het Pruisisch leger,reedsmeestervan den Paltz,:)
drong onmiidellïk in het Groot-hertogdom Baden
binnen, dreef de opstandelingen voor zich uit en
bezette hetheele land,metuitzondering van Ge vesting

Rastadt,welke hetenkele weken uithield.5

De revelutionnairen in het Groot-hertogdom Baden

namen de w:k naar Zwitserland.Erkwamenertoen
z)R#n-Beleren, ten N..W .van Baden. (N o ot va n d en

v ertaler).
e) Nleo w as lamm erl#ker, d= de houdlng van dle

revolutlonnalren.De soldaten, dle b# 't begln van den
opstand,hun omcleren hadden w eggelaagd ofvermoord,
gingen op de vlucht voor de Pruisen.D e lelders w lsten
niet: beters te doen dan onderllng ruzie te m aken en

elkaar te belasteren,- lnplaats van zleh te verdedtgen,

e
n namen dew#k naa;Zwltserlandanleerstdeopenbare
kassen te hebben leeggeplunderd en hun elgen land
gebrandschat.

Zoolang de str:d duurde,hlelden w: erstreng dehand
aln, dat de opstandellngen geenerlelhulp ult Frankr#k
kregen.W le hunner - en d1tw aren er velen - den R#n
overstaken,w erdendooronsvrlendel#k opgenom en,m llr
ontw apend en geïnterneerd.De overwlnnaars m aakten.
gel:k te verw aehten was, dadeWk mlsbruik van hqn
zegeprsal.Versehelden gevangenen w erden ter dood ge.

bracht,&11evr#heden werden voor onbepallden t:d opgeschort,la zelfs,het bestuqr dathergteld w erdyw erd zeer
streng onder toezfeht geplaatst.Ik bem erkte alras,dat
de vertegenw oordtger v= Frankr:k in hetRroot-hertogdom Baden ntet alleen nlets ln het w erk stelde om d1e
gew elddadtgheden te keeren,m alr hetgoedkec de,dat

m en ertoeovergtnm lk schreefhem onm tddell:k:sMeneer,
m :lsterooregekom en datvelem llttatreterechtstelltngen
hebben plaats gehad. en dat vele andere z:n aangekondtgd.Ik begr:p nlet w aarom u deze felten nlet te
m :ner kennlsse heeftgebracht,en u geen pogogenheeR
aangew end zeteverhlnderen,zonderzelœ onzelnstruck e

ten deze sr te waehten. W # hebben zooveel m ogel#k
prtoe b:gedragen,zonder ons ln de= strgd te m engen.
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in 4itzelf4e land onk uit Italië,Frankrjk en,zonier
overdrgving,uit alle hoeken van Europa,want heel
Eurepa w ks of stnn; Qp 'tpunt in revolutietoestan;
te geraken. Eun aantalsteeg w eldra tottien nftw aalf
duizend. Eet w as een leger, ;at steeds gereed ston;
een inval te doen in de naburige Staten. Alle regeeringen verkeerden in onrast.

oestenrjk, en vnoral Pruisen,die alreden gehad
hadien zich cver het Eedgenontschap 1)te beklagen,
zelf:Rusland,datergeenaanleidingtoebezat,spraken

eroverhetEelvetisch grendgebied 1)gewapenderhand
om den opstlnd te doen onderdrukken;reden te m eer
om te verlangen,dat de overw lnnlng,dte m ede dooronze
hulp is verkregen,ntet bezoedeld w orde door daden van

gew eld,welke Frankr:k afkeurt en dlew : even hatel:k

a1s onpollttek vlnden. Hr ls nog een ander punt,w aar

w: ons zeer ongerust over m aken,m aar dat evenmtn
uw e bellngstem ng seh:nt te w ekken.Ik bedoeldestaatkundlge lnstellingen van het @root.hertogdom .W t1niet
over 't hoord zten,dat het doel van de regeering der

Repqbllek, b: haar hulp, w as het onderdrukken der
lnlrehtsttsehe woelingen ln dtt r:k,en nlet de vernle.
.
tlglng van de vr:held: W : kunnen ln geen enkelopzlcht
de hlnd leenen aan een antlltberale restauratie.H etconstitutloneele kontngsehap had noodlg aan de grenzen

van Frankr:k vr&e Staten te seheppen ofte handhaven.
D e republiek ls er nog veel m eer toe verpilcht. H et

gouvernem ent verlangt dus van a1 z:n vertegenw oordtgers en elseht gebledend van ieder hunner getrouw
de gedrlgal:n te volgen,w elke de noodzakel:kheid ons
oplegt.la den groothertog opzoeken en breng hem duidel:k aln 't verstand,watFrankr:k w enseht.W : zqllen
zeer zekerl:k aan onze grenzen noch een Pruisischeprovlncle doen opkom en,noeh een absoluut bew lnd ln de
plaats van een onafhankeWke en constftutfoneele m o.
narchie.'

N& verloop van w elntg t:d hielden deterechtstelltngen
op.De groothertog gafhoog op van z:n gehechthetd a&n
de constuttoneele instem ngen en z:n vast besluit d1e te
hlndhaven.Het w as alles w at h: voor 't oogenbltk kon
doen, w ant hg regeerde slechts fn nlam. De Prulsen
waren tn werkel:kheld m eester ln zqn land.
1) Twee verschtllende benlmfngen voor Zwltserland.
(N oot v a n d en v ert& 1er).
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te bezetten,en er uit naam van alle bedreigde geuvernem enten pnlitiedienst te verrichten. Dit konden

wij echter niet dulden.
Ik trachtte vooreerst de Zwitsers rede te doen
verstaan en hen te nvertuigen,dat zj niet mnesten
wachten tot ze bedreig; werden, maar dat zg uit
eigen bew eging
w aartoe het velkenrecht hen ver-

plichtte

alle voornaamste belhamels,die npenlgk

de rqst der nabuurstaten in gevaarbrachten,van hun

grondgebie; moesten verdrtven. 3
>Z0o gj aldusveorkomt,wat men billkkerwgze van u kan verlangenjq
herhaalde ik zonder ophouden aan den vertegenweor-

d ger van het Eedgenootschap te Pari
js, nrekentdan
op Prankrgk om u te verdedigen tegen alleonrechtvaardige of overdreven eischen derhnven.W ijzdlen
ons liever aan de kansen van een oorlog blontstellen,
dan u door hen te laten overw eldigen ofvernederen.

âlaar zo0 gt géén rede verstaat,rekent dàn aneen
op u zelven en verdeiigt u,zoo goe; g: kunt,anéén

tegen geheelEuropa.tçDeze w eorden hadden w einig
uitw erking, want niets evenaart den trets en den
eigenwaan der Zwitsers. Er is geen enkel onder die
bergbewoners, die er niet vast van overtuigd is,dat

ztn land alle versten en alle volkeren ter wereld
het hnofd kan bieden, Ik w endde het teen over een
anderen beeg, w aarin ik beter slaagde. Ik gaf aan
de buitenlandsche regeeringen,die er uit zichzelf al
zeer t0e geneig; Nzaren,den raad,gedurendeeenigen

tkd, onder geen beding amnestie te verleenen aan
diegenen hunner enderdanen, die een tQevlucht in
Zwitserlan; zouden gezncht hebben,en aan hen allen,

watz: ook misdrevenmochten hebben,detoestemming
te w eigeren om naar hun vaGerlan; terug te keeren.

Van onzen kant sloten w: onze grenzen voor allen
die,na in Zwitserlandtez:n uitgeweken,overPrank.
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r:k naar Engeland Qf Amerika wilden gaan,znowel
voor Ge grod e massa derQnschaieltkevluchtelingen
a1s vocr de raddraaiers. Tnen Qp deze wtze alle
tcegangen goed waren versperd, bleef Zwitserland
opgescheept m et de tien oftwaalfduizend avnnturiers,
lieden van de rum oerigste soort en hetwanordelgkst
kaliber, d e in Europa w aren te vinden. M en w as
w e1 gennodzaakt hun levensonderhcud te verschafen,

te herbergen en zelfs geld uit te keeren,wilden z:
het land niet brandschatten. Ditdeed bt de Zwitsers
plntseling een licht npgaan over de bezwaren tegen

het recht van asyl. Z: hadden er zich vrMwel in
geschikt venr enbepaalden tijd de voornaamste aanvoerders bt zich te houden, niettegenstaande het
gevaar ;at deze aan de nabuurstaten bernkkenden,
m aar Ge geheele revolutionaire bende veronrzaakte
hun veel last.De vonruitstrevendstekantons vreegen
het eerst en met luider stem ,dat men hen zoo spoed g

mogelkk bevrtdde van die lastige en duregasten.En
daar het onbegonnen w erk was van de vreem de regee-

ringen gedaan tekrggen,datz:hungrondgebiedzouden
openstellen voor de gronte menigte der onschadelkke
vluchtelingen,die Zwitserlan; knnden en w ilden ver-

laten,zonder vnnraf de hnofden te hebben verjaagd,
die goe; gevonden hadden er te bltven,eindigde
m en m et deze laatsten uit het land te zetten. Na 't
erep te hebben laten aankom en zich héél Europa Qp
den hal: te halen,liever dan di6 mannen van hun

gebied te verwjderen,jnegen deZwitserszevrtwillig
w6g om een tjdelkken last en een geringe uitgu f
te vermkden. Nooit heeftmen een beterlichtkunnen
zien vallen op het karakter van volksregeeringen,
w elke donrgaans slechts zeer vage of zeer valsche
voorstellingen hebben van de buitenlandsche betrekkingen en de kwesties van dezen aard niet eerder
De Toequevnlm
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pplossen,dan om redenen van binnenlandsch belang.

Terwgl deze dingen in Zwitserland gebeurden,veranderde de staat van zaken in Duitschland van qit-

wendig aanzien. op den strtd der volkeren tegen
:un regeeringen velgden de twisten der versten
Qnderling. Ik velgde zeer belangstellend en onthutst
deze nieuw e gedaantewisseling van de revelutie.

De nmwenteling in Duitschland z0u nietztn vnn>

gekemen uit een z:: eenveudige eorzaak a1s in :et
everig Eurepa. Z% z:u ztn vernorzaakt zoowel donr
4en algem eenen tkdgeest a1s dnor de eenheidsdenkbeelden,welkedoQrde Duitschersgeknester; werden.

op het eogenblik,dat w: thans heleefden,was de
demagogie overw onnen,m aar de gedachte aan de eenheid van Duitschland w asniet uitgereeid ;denooden,de
herinneringen,deneigingen,die haarhadden in 't leven

geroepen,bestQnden nng.Dekoning van Pn isen 1)had
ondernnm en haar zich, a1s 't w arej t:e te eigenen
en er zich van te bedienen. Deze verstjniet van
verstand ontbleet,m aarm etw einig Qordeelsverm egen,

dobberde sedel een Jaar tusschen devrees,welke de
revnlutie hem inboezemde en ztnbegeeleerveerdeel
uit te trekken. Hj verzette zich zeoveel h: ken
tegen den liberalen en dem ncratischen geest dereeuw ;

maar hj begunstigde de zuchtnaar de eenhei; van
Duitschlan;:een spel v:1tegenstrtdigheden,waarin
ht,a1s h: ztn wenschen t0t het uiterstehad durven
dnûrzetten,licht ztn kroon en z:n leven had kunnen
verspelen.W antem den tegenstan; tebreken,w elken

de bestaande instellingen en het persoonljk belang
der versten n:edzakelgk moesten bieden tegen de
veBtiging van een centraalgezagjhadhgderevolutionnairegezino eden dervolkeren tehulp m oeten reepen,
1)PrederikW mem W (1840-'
6l),oudx m vln ke erW m @m H.
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waaN an h: geen gebruik had kunnen m aken zonder
wele a z<f Gnnr kaar te w orden vernietigd.

Zoolang k6t Frankfoler parlement ztn aanzien en
z:n macht %qhield,nntzag dekoning van Pruisen het
en spande hj ztn krachten in om erzich donr aan
het hoof; te laten stellen van het nieuwertk.Toen
d tparlem entin d scredietwasgeraaktentntonm acht
vervanen,verandqrde Ge kQning van heuding,zonder

evenwelztn deeluith6toeg te verliezen.Hg trachtte
de erfgenaam van dit lichaam te worden,en,om de

revelutie tebestl den,dehersenschim vandeDuitsche
eenheid te verwezenlijken,waarvan de volksmannen
zich kadden bediend em alletronen aan het w ankelen

te brengen. Te dien einde noodigde h: alle vnrsten
uit zick met hem te verstaan om een nieuw en bon;
te Vorm en, n&qW 6r aaneenfeBloten dan die van 1815,
en er hem het bestuur over te geven. Tegen dien

prtB nam M ep zich hen in hun staten tevestigen of
te bevestigen. De vorsten,Gie Pruisen verafschuwden,
maar allen voer de revolutie beefden,nam en meerendeels den woekerkoop aan, welke hun werd veor-

gesteld. oestenrgk,dat door het welslagen van deze
ondernem ing zich uit Duitschland verdrengen zoq zien,
protesteerde, daar h6t vooralsnog niet méérkon doen.
De t4zee veernaazzste Zuidduitsche staten, Beieren
6n W ul em berg,volgden dit voorbeeld na,m aarheel
NQ0rd-6n M idden-Duitschland traden tpt dezen ééndagsben; toe, die 4en 26:ten M ei 1849 gesloten
werd en in de geschiedenis den naam draagtvan de
drie-koningen-vereeniging.

Pruisen verkreeg ep deze wts plotseling de heerschapp: Qver een uitgestrekt grnndgebied,dat van
M emel1) t:t Bazel reikte,en zag veer eenigen W d
')Btad in het N. 0.vu Pmllgem b: de Ruggixhe rens.
(N oot van den v ertsler).
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zes-en-twintig Qf zeven-en-twintig millinen Duitschers

onder z4n bevelen geschaard.Dit anes verkreeg zjn
beslag kortnamtn optreden aan buitenlanischezaken.
Ik kan niet ontkennen dat,b: het zien van dit
zonderling schcuwspel,vreemde gedachten dnor mjn
brein kruisten en dat ik één Qogenblik geneigd w as
te gelooven, dat de president niet z:o dw aas was in

z:n buitenlandsche politiek a1s V m: aanvankeWk
was toegeschenen. De ben; ;er grontem ngendheden

van het Noorden,1) die zoo lang alseen nachtmerrie
op Qns gedn kt had, w as verbroken. Twee van de
groote mnnarchieën van het vasteland,Pn isen en

Oostenrijk,waren in twist met elkander en b:na in
eorlog. W as ket t:dstip niet vnor ons aangebroken
om een dier intiem e en m athtigebondgenootschappen
aan te gaan,die ons sinis zestig jaren ontbroken
hadden, en daardeer misschien onze ram pen van 1815

gedeeltelkk te herstellen? Prankrtk zeu,Goorkoning
Frederik W illem slechts op een afstan; te Bteunen,
w aar Engelan; het niet tegenw erkte, Europa kunnen
verdeelen en een dier grnnte crisissen verw ekken,
w elke een herziening tew eeg brengen van het grondgebie; der verschillende staten.

De tt4 scheen zéé gqnstig vcor het opknmen van
dergeW ke denkbeelGen, ;at z: zelfs de verbeeldng
innam en van verscM llende Duitsche vnrsten. D e
m achtigsten drcom Gen van niets anders dan van
vergchuiving van grenzen en vergrooting van gebie;
ten kpste van :un buren.De revnlqtiennaire ziekte

der velkeren scheen ook uitgebreken b: d: g:uvernementen.- )
>Er is geen bondgenootschap mogel:k
tusschen acht-en-den ig Staten,. zei de Beiersche
')Ret Reilig Verbond genumd,ln 1815 tePlrg:u ngeglsn
doorRuBland,Pruisen en Oogtenr:k.(N oot vsn den vertsler).
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m inister Von der Pfordten tot onzen ambassaGeur.

nHet is nccdig een grnct aantal van deze b: andere
in te W ven. Hoe kan b: vnnrbeel; onit Ge nrie in
een land a1s het Groothertogdom Baden hersteld

worden,tenzg het verdeeld wordt onder souvereinen
die sterk genneg zjn om er zich te Goen gehoorzamen ? A 1s de gelegenheid zich voordeed,. voegde

h: er aan toe, pznu het Neckardalnatuurljk aan
ons teekomen.. 1)
ïTat za: persnnnlijk aangaat, ik verwierp iedere
gedachte van dezen aard onmiddell:k,a1szjnieniets
dan een hersenschim .

lk zag weldra in,dat Pn isen nns nietswezenlijks
kon en wilde geven in ruil vnorQnzegoedediensten ;

dat z:n overwicht op de andere Germaansche Staten
zeer onzeker was en maar van korten duurzou ztn;
dat men in geenendeelemoestbouwen opztnkoning,
die b: de eerste hindernis ons in den steek zoulaten,
gelkk hj zichzelven te kort zou doen,en bovenal
dat zqlke gronte en verstrekkende plannen nietthtlis

hoorden in een maatschapp:,welke op zulkezwakke
grondslagen n stte, in zulke troebele en gevaarvolle

t%den, a1s die wj beleefden,nnch pasten aan den
bezitter van een t:delkke macht, gel:k zich bi
j
tneval in mijne handen bevnnd.
Een vraag van meer gewicht, die ik m: stelde,
wu deze; ik breng haar hier te berde nmdat zt
zich onnphnudeljk zznet vonrdnen:Brengthetbelang
van Prankr:k meê ;at de band van ;en Duitschen
bond nauwer w nrdt tnegehaald of losser wordt? M et

andere wnorden,moeten wj verlangen ;atDuitschland
in zek:r opzicht één enkele natie w ordt, of een

slecht sakmgebrachtebteenvoegingbltftvan Qneenige
')Dépêche vsn 7 Beptember1849.
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volken en vorsten? llet is een eude traditie b: onze
diplem aten, dat er naar gestreef; zzeet Nzerden
Duitschland verGeel; te houden tusschen een groet
aantal van elkander nnafhankeltke machten;6n dit

was inderdaa; gned gezien in den tgd,teen achter
DuitscM an; alleen m aar Polen stond en 6en halfbarbaarsch Rusland. M aar is dit nèg zo0 in Qnze
dagen? Eet antw oord, dat zaen Qp deze vraag za1
geven, hangt af van het antweor; Qp deze àniere:
w elk gevaar levert Rusland tegenwoordig in w erke-

lgkhei; ep voor de onafhankeWkheid van Europa?
Ik voor m:,die geloof dat onze W estersche wereld
eenmaal, vroeg of laat, hetJqk za1 moeten torsen,
of althans onder ;en onmiddellgken en onweêrstaanbaren invloed za1 komen der czaren, ik ben van oordeel dat 0ns eerste belang zaeêbrengt de één-wording
te bevorderen van aEe X m u nsche stam m en, om
deze tegennver Rusland te stellen. De staatkundige

toestand is een gansch andere geworden;w: moeten
verandering brengen in wat w: vroeger voor Qnomstootelgk hielden en nietbevrees;zïn Qnzeoosteltke
buren te versterken, opdat zt eenmaalb: machte
zqllen zjn,mèt ens,den gemeenschappeltken vkan;
ten g te dringen.

De keizer van Rusland ziet van z:n kant zeer
goe; in Nzelke hinderpaal één eenig Duitschlan;hem

in den weg z:q kunnen leggen.Lamoricièreheeftmg
in een zkner paöiculiere brieven meqgedeeld, da1
de keizer hem op een goei6n dag met ztn gewone
Qpenhaö igheid en hoeghei; ha; toegevoegd:,,M sde

eenheid van Duitschland,diegjongetwtfel;evenmin
begeert a1s ik, m ocht t0t stand komen, dan zQu er

nèg,om haar goe; te besturen,:en m&n nooiig z:n
in staat Qm tenuitveertebrengen,w atzelfsNapoléon
niet verm ocht, 6n a1s zulk een m an gevonden kon
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wnrden, a1B deze gew apende m assa dreigen; werd,zcu

ket onze taak zjn - de uwe en Ge mkne - haarin
toom te houden.f
ç

M aar al stelde ik mj deze kwesties:de tt; was
n:g niet gekom en nm ze np te lnssen noch zelfs em
6r het véör en tegen van te bespreken, w ant
DuitscMand keerde uit eigen beweging en Qnweder-

staanbaar tnt ztn nude staatsregeling terug en t0t
het Quie wanbeheer ztner vnrsten. Hetstrevennaar
eenhei; van de vergaGering te Frankfol w as mislukt.D at van den koning van Pruisen znu hetzelfde
1nt hebben.
Alleen de vrees voor de revclutie had de Duitsche
vorsten in de arm en van Prederik W illem gedreven ;

naarmate nu,dank zt de inspanning van Pruisen,de
beteugelie Qmw enteling nveral nphiel; vrees aan te

Jagen, verlangden de bondgenooten (men znu haast
kunnen zeggen de nieuwe nnderianen)van Pruisen
hun onafhankelkkheid weêr terug te krggen. De
onGerneming van den koning van Pruisen w as van

deze nngelukkige snort, waarb: Juist het welslagen
aan Ge zegepraal afbreuk dnet,en a1s ik grnntezaken

zou willen vergel:ken met minderwaardige,zeu ik
zeggen dat ztn geschiedenis een beetje wegha; van
de onze, en, a1s wt, moest h: schipbreuk lgden
wanneer ht de orde znu kebben herstel; en juist
0mdk% ht kaar herstel; kad.De vorsten,diehadden
toegestem; in wat men de Pruisische hegemnnie1)
noem de,talm den dus niet m et naar een gelegenheid

t: zeeken er weier van af te zien.ooBtenrtk verschafte hun die, zoodra het - na de Hnngaren te
hebben overwonnen - w eêr np het tnnneel ;er
1)Aanvoerder-,leidergchap,opperheergohspp#
'. (N oot vapn
d en vertsler).
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Duitsche aangelegenheden k0n verschgnen met z:n
m ateriëele zaacht en die der herinneringen,welke

zich aan ztn naam hechten. Dit gebeurde in den
loop der maan; Septem ber 1849.Toen de koning van
Pruisen zich weêr tegennver ztn machtigen meie-

dinger bevond, achter wien ht Rusland bespeurde,
Qntbrak hem plotseling alle m ûed, zooals ik w e1

verwacht had,en keerde ht tot ztn oude ro1 terug.
De Duitsche staatsregeling van 1815 werd w eêr van

kracht,de bondsdag hernam Qp nieuw z:n zittingen;
en w eldra bleven er van de geheele grootebew eging
van 1848 in D uitschland maar twee sporen over:

een grontere afhankeltkheid der kleine Staten van
de grpote m ûnarchieën, en een nnherstelbare slag,

toegebracht aan alles wa1 er van de feodale1)instellingen w as Qvergebleven ;haar val, voltooi; door de
volkeren, w erd door de vorsten bekrachtigd. Van het
eene eind van Duitschland t0t het andere bleven de

Qnafgebreken voortduur der grondrenten,deheerlïke
tienden, deheerendiensten,deerf-,Jacht-enJustitiëele
rechten,;ie grootendeels den rkkdnm uitmaaktenvan
den adel, afgeschaft.5 De koningen waren ep hun
troon hersteld,maar de aristncratieën verhieven zich

nietweder.5
3 Mlddeleeqwsch-adell:ke lnstelllngen. (N oot v &n
d en v erta1er).
5 Partleullere brlef van Beaum ont ult W eenen,van

10 October 1849. - Dépêche van Lefèbre u1t M ûnehen,
23 Jqli1819.

5 Ik had vandenaanvang afaan voorzlen,datOostenr#k
e: Prulsen spoedlg tothqn oqden toestandzouden terugkeeren en belde w eder onder den O vloed geraken van
Rusland.Ik vind dezeverw aehtlngen terug ln delnstrucues,w elke lk den 24sten Jull,d.w .z.w6or
' de gebeurtenlssen, dle lk hlerboven verhae d heb,aan een onzer

Ambaesadeurs gaf,b# z#n vertrek naapDnltschland.Deze
lnstructles z#n door m : zelven opgesteld,evenalsa1m #n
gewtchtlge dépêches;lk lees erln :
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Na m: tkdig ovezluigd te hebben,dat w: geen
enkele r01 te spelen hadden in deze inwend ge crisis

van Duitschland, legde ik er mt alleen np t:6 met
de strijdende partten in goede verstandhnuding te
leven. Ik onderhiel; vonral vriendschappeltke betrekkingen m6t oostenrjk, welks medewerking wj
nnedig hadden, zocals ik later za1 aantnnnen,in de

Romeinsche kwestie.ln de eerste plu ts dee;ik mtn
best de onderhandelingen, die reeds sedert gen im en

t:d gevoerd werden tusschen dit r:k enPiëment,tQt
een gned eind te brengen ; ik besteedde er znoveel
te m eer zorg aan,nm dat ik ovel uigd was,datzoolang
geen duurzame vrede aan dien kant verzeker; w as,
Eurnpa niet tQt rust zQu kom en en ieder oegenblik

weêr aan grnote gevaren z0u blnotgesteld ztn.
Piëm cnt onderhandelde na den slag van N nvara

vruchteloos met zijn tegenstander. oostenrtk had
aanvankelgk onaannemelijke voorwaarden willen Qpleggen. Piëmont,van ztn kant,maakte aanspraken,
welke dcor zjn nederlaagnietgerechtvaardig;waren.
*Ik w eet dat de zlekte dlealleoudeKuropeesehem lat-

schapp:en heel aanget)et,ongeneesl#k ls;dlt.*1verlnderen de versehqnselen, z: ntet van llrd verandert,
en dat alle oqde staten m eer ofm lnder bedrelgdw orden
m et om keerlng of ondergang.M aar ik geloof nlet ver

van de w âârheld af te z:n,d>t de nlu tb:e nde gebeurtenfs de versterklng z&1 m eebrengen van het gezag ln

Mqropa. Het z&1 nlet onm ogel:k blqken, d&t Rusland,
onderden drqk van eenalgem eeninstinctvanverdedlgtng

en onder den algemeenen lnvloed van de longste fetten,
de eensgeztndheld tussehen Noord-en Zqtd-Duitsehllnd

ntet za1 wlllen en nlet za1kunnen herstellen,Oostenr:k

en Prulsen nlettotelkanderbrengen,en datdezegansche
groote gebeqrtenls,w eêr nergens anders op ultloopt a1s
op een nleqw prlnclptëel bondgenootschap van de drle

r:ken,ten koste van de m ogendheden van den tweeden
rlng en de vr:held derburgers.Besehoqw den toest= d
utt dtt oor unt en geef m: rekenschlp van uwe opm erktngen.'
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De enderhandelingen,dikwtlsfgebreken,warenjuist
hervat toen ik minister werd.W : hadden verschillende zeer geldige redenen 0zz te verlangen, dat de
vrede zonder verder uitstel wer; geslnten. Men
Europeesche ôorlng z0u te elken stnndeuitditkleine

hoek e vastelan; kunnen lcsbarsten. overigens waB
Piëmont dicht geneeg b: 0ns gelegen,dan dat w:
zouden kunnen dulden dat hetz:n onafhànkeltkhei;
verloer,waardoor hetvan oostenrgk gescheiden was,
èf z:n pas verworven constitutioneele instellingen,
die het nader t:t èns brachten ; tw ee zaken, die
Qngetwgfeld het greotste gevaar liepen, a1s m en nèg

eens zgn toevlucht t0t de wapenen nam.
Ik liet m: duskrachtig,in den naam van Frankrgk,
met de zaken van beide paljen in,t:t elke de taal
sprekende,Gie ik m eende,dathetbestt:toverreding
geschikt was.

Aanoostenrd
'k deed ik opmerken van hoeveelbelang
het w as den algem eenen vrede van Europa te ver-

zekeren door dezen afzènderl:ken vrede, en ik gaf
z:: groote zzoeite 0zz aan te toonen,Aiat er voor
overdrevens Nzas in ztn eischen.
A an Piëment gaf ik te kennen op w elke punten

het m: toescheeneershalveen in z:n belang tekunnen
toegeven.Ik hechtte ervoeralw aardeaan van teveren

aan de regeering zuivere en juisteinzichten tegeven
omtrent de verwachtingen, die't np 0nsk:n bouw en,

ten eindetevoerkomen,dathetzich gevaarltkehersenschimmen vermde of zich laterdaaropzQubernepen.1)
1)Dépêche van 4 Jqll 1849,vu den heer Bolslecom te:

,,
Des&n
voorPl
wa
ardena
dlege
dosotrelZg,M.
nke
erva
nOo
setna,
enr:k
ëmont
z:n
z:ndeon
get
tz
w#f
eju
str
mu o z: tasten nlettem ln de lntegrltelt van z#n grondgebted noch z:n eer aln.Z: verzw akken de kraehtntet.
w elke het moet behoqden,noch e n gereehtlgden lnvloed
op de algem eene polltlek van Muropa en tn 't blzonder
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Ik za1nietin de biznn4erheden treden van debetwiste

vnerwaarden, die nu van geen belang meer zijn ;ik
za1 er mg t:e bepalen te zeggen, dat men eindelkk
berei; scheen e:n vergeltk tetrefen;h6teenigpunt
van geschil betrof nQg maar een geldkwestie. T0t
op dte van ItG ë.H et tractaat,dat terteekenlng lsvoor-

gelegdrls monder tegenspraak hatelgk,malr het ls geen

r= p en,nadat de w apenkans ultspraak heel geda&n,

oversehr#dthettn geenen deele,w at natqurWkerw:s te
vreemen stond.'

Fr= kr:k heeftgeen enkele poglng nagelaten,en laat
dle ook nèg nlet n&,om een w:ziging ln hetontw erp te
krggen;het ze er op alndrlngen dat de Oostenr:ksche
regeerlng ln al dle veranderlngen toestem t,dle ntet

alleen ln hetbelang z:n van Plëm ont,m llr dehandhlvlng
van den algem eenen vredegemakl:k en duqrzaam zqllen

m aken ;hetzll,om d1t doel te bereiken,gebrulk m aken
v&n alle m lddelen,w elkededlplom atle aan de hand doet:

m sar e n bedoellng ls nletvèrder te gaan. Hetlsernlet
v= ove tqlgd,dat't,blnnen degrenzen w aarin dekw estle

stllt en dy belangen van Plëmonte n gemoeld,nutttg

zou z:n m eér te doen.M et deze vastbesloten en ger#pte
m eenlng alrzelt hetniet z:n gevoelen kenblartem aken.
Te doen gelooven,zelfs door z:n stllzw :gen, dat m en
ulterste m aatregelen genom en heeft,tot w elke m en nlet
gekom en ls;verw achtlngen in 'tleven teroepen,d1e m en

zeker nlet za1 verwezenl:ken; indireet, door beloften,
tot een daad te dr#ven,w elke men ntetmeentdoordaden
te m oeten steunen ;ln één w oord,anderen totletste verpllehten Bonder het zlch-zelf tp doen,of onbew ust eenlge
veo llehttng op zlch tenem en,diem en niet kànvervullen:
dltls,van den kantvan een regeerlng ofvan partleulleren

een w:ze van hlndelen,dle m g noch voorzlehtlg,noch
eerl#k toesth:nt.f
U kqnt ervan verzekerd zgn,meneer,dat het gouvernem ent van 4e repqbliek, zoolang lk den post za1bekleeden,w aartoe hetvertrouw en van den presldentm g
geroepen heel,noolteen dergel:k verw:tza1verdlenen ;
het z&1 noolt lets beloven,dat hetook nlet vastbesloten
ts ten qltvoer te brengen;geen belol en aneggen,dlehet

nletz&1houden,en hetza1er evenzeer z:n eer ln stellen

voorqlt te zeggen,w at het nlet w l1doen,a1s om nm w gezet en kloek te volvoeren,w at het eenm aal gezegd
heel te zAllen doen.''
Azeglio ter
nv w llt deze dépêehe w e1 a&n den heer d'
lemtng geven.f
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zonver was men ten slotte gekemen,en oostenrtk
liet 0ns door ztn ambassadeur te Partsverzekeren,
dat het beschikkingen w ilde nem en, Gie een verzce-

ning mogeltk zouden maken;ik M el; denvredereeds
voor gesloten, tnen ik plntseling vernam, dat de

oostenrgkschegevolmachtigde,plotseling vanhoudng
en taal veranderend, den 19;en Juli, in de hardste
bew oordingen, een zeer streng ultimatum haG inge-

zonden en slechts vier dagen tt; had gegeven om er
op te antw onrden. Na verloop van die vier dagen znu
de wapenstilstan; ophnuden en Ge onrlog hervat
w nrden. Reeds trnk m aarschalk Radetzky ztn leger
bteen,en bereidde ht er zich np vnorden veldtocht
opnieuw te Qpenen. Deze berichten, z0o geheel indruischen; tegen de vredelievende verzekeringen,;ie

ons waren gegeven,verrasten m: znnderling en verontwaardigden m:. Zulke overdreven eischen,op zoo
hoeghalige, heftige wgze gesteld,schenen duideli
jk
te m aken, dat de vredenietheteenig doelvan Oosten-

r:k was, maar dat men het gemunt had op de onafhankelgkheid van Piëmont, en misschien op z:n
vertegenwoorGigende instellingen, want znn lang de

vrjheid zich in Italië ergens in een hoek eveloont,
veelt oostenrkk zich in het overig deel niet ep ztn
gemak.

Ik dacht er oogenblikkeltk aan,dat wt t0t feen
prks 6en z:0 nk-buurmoesten laten overweldigen,een
grnnGgebie; aan de oostenrjkschelegerscharen nverleveren, dat onze grenzen dekte, noch dulden dat de
politieke vrthei; w erd vernietigd in het eenigeland,

waar zt zich sedert 1848 gematigd ha; getoond. Ik
von; bovendien, dat de handelwMze van Oostenl k
tegenover ons blgk gaf van z:n bedoeling om :nste
bedriegen,of van hetvoornem en getuigde om tew eten

te komen t0t hoever onze inschikkelkkheid zou gaan,
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0f, zonals men gewûonljk zegt,nm :ns den pols te
voelen.
Ik zag in, dat dit een van die critieke gevallen
w as, w elke ik van tevoren onderhet ong ha; gezien,

waarin ik niet alleen m%n poaefeuille in de waagschaal m oest stellen
w at inderdaa; niet veel te
beteekenen zcu hebben -- m aar het 1ût van Prank-

r:k. lk wendGe m: tût 4en Raad;ik legde er den
toestan; bloot.

De president en alm:n collega'swaren heter over
eens,dat hier gehkndeld mnestworden.onmiidelltk
w erden telegrafsche bevelen geznnien om het leger
van Lyon aan den vnet der M pen bteen tetrekken,

en, thuis gekomen,schreef ik eigenhanGig (want de
kleurlooze sttl der diplomatie paste niet vnor de
gelegenheid) den vnlgenden brief: 1)

,
>Als het Oostenrkksche gouvernement volharGde
in ztn eischen,welke uw telegrafgche dépêche van
gister aangeeft, a1s het, den kring ;er diplomatieke
beraadslagingen verlatend, den w apenstilstand aankond gde en het ondernam , zooals het verklaal ,den

vrede te Turjn te gaan voorschrgven,z:u Piëment
verzeker; kunnen ztn,dat w: het niet in d6n steek
zouden laten. D e toestand znu niet m eer Gezelfie
ZMn
** a1s < e, waarin het zich vöér ;en slag Van
Novara begeven had, teen het de w apenen plotseling w eêr Qpvatte en ;en oorlog,niettegenstaande
onze waarschuwingen, opnieuw begen. Ditm aal zou
het onstenrkk zjn, ;at het initiatief nam , zonder

eöee te ztn uitgedaagd; de aar; van z:n eiscken
en de heftigheid van ztn optreden z:u ons ioen
')Brief aan den heer de Boisleeom te,van den 25sten

Jull1849.
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geleoven, dat niet de vrede alleen z:n nogmerk is,
maar dat het de Qnschendbaarheid van 't Piëmonteesche grondgebie; belaagt :fr ten m inste, de onaf-

hankeljkheid van het Sardinisch geqvernement.
W : zullen aan onzeQnmiddelltkegrenzen dergelgke
plannen niet ten uitvoer laten kem en. Als Piëm ent
onder deze Qm standigheden wnrdtaangevallen,zunen

w: het verdedigen.x'
Ik hield het bovendlen voer geed den onsten-

rtkschen velegenwoordiger b: m: telaten komen -

een diplnm aat, klein van gestalte, en veel Qp een

v0s geWkende, éék deor ztn karakter - ,en evertuigd dat,bg de houding diew: hadden aangenomen,
opwinding veerzichtigheid was,trek ik ermïn veordeel uit,dat ik nog weinig veöreuwd kon z:n met
de gereserveerde heuding,die dediplematen gew eon-

1tk aannemen, om ::m enze verhazing en onze
ontevredenkei; in zulkekrasse termen uitteGrukken,

dat ht mt later bekende nooit in zïn leven zoo
slecht te z:n entvangen geworien.
A lverens de dépêche, w aan it ik enkele w oerden

heb aangehaald, Turtn ha; bereikt, was Qvereenstemm ing tusschen de beide zzogendheden verkregen.

De geldk&zestie werd geregel; engeveer ep de 4zgze,
zooals 4z: die vroeger hadien aangewezen.
Het oestenrjksche gnuvernement ha; de enderhandelingen slechtswm en bespeedgen doervreesM n

te jagen ; het betoonde zich zeer inschikkeltk ten
opzichte van de v:erwaarden.

Vorst Schwarzenberg liet m: alle megeltke verXlaringen en verontschi digingen aanbieden, en Ge
vreie w er; ;en 6den A ugustusGefnitiefgesloten :een
vrede zooal: Piëm ont zich < en nietha; kunnen voorstellen na zooveel begane fouten en geleien onge-
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lukken::% verschafte aan het lan; méérvnnrdeelen,
dan het aanvankelkk veor zich haddurven verlangen.
Deze geheele zaak deed de gew ennten van de

Engelsche Giplomatie zeer duideltk uitkemen,vonral
die van ler; Palm ertnn, die haar leidde;het feit
verdient aan de vergetelhei; ontrukt te worden.
Sedel ket begin der onderhandelingen had deEngelsche regeering nietnpgeheudenvan veelverbelgenheid
ep onstenrtk bltk te geven en d6 Piëm onteezen
luide aan te m nedigen zich niet te Qnderw erpen aan
de vnnr4zaarden, die zzen het wilde cpleggen. M tn
eerste znrg,na de besluiten tehebbengenem en waarep
ik zeQëven Nzees, &zas ze Engeland te doen kennen
en te trachten het evenzno te laten handelen. lk zond
derhalve aan Drouyn de Lhuys, die toen onze ambassadeur te Londen was, afschrift van m%n Gépêche

en ik gaf hem ;6n uitGrukkeljken laBt ze aan lerd
Palmersten voor te lezen en van dezen m iniBter te

weten zeeken te komen, welke ztn bedoelingen
waren. nTerwtlik lnrd Palmersten cp de hoogte
bracht van uw besluiten en van de instn cties, dnor
u aan den heer de Bnislecnm te fefevenrq zoQ ant-

weQrdde m: Drouyn de Lhuys,1) nluisterde h: met
teekenen van de levendigste instemming naar mj;
m aar tnen ik hem zeide: 3
>U ziet, mylord,tot hoever

wj gaan willen;kunt u m: e:k inlichten t0thoever
u-zelfwiltgaan?t4gaflnrdPalmerston mijcnmiddelltk
ten antw nerd : lHet Britsche gnuvernem ent,w elks

belang in Geze zaak niet geltk is aan het qwe,za1

de Piëm enteesche regeering niet anders dan diplomatieke hulp en m oreelen steun verleenen..
ls 4it niet karakteristiek ?

Engeland,gevrtwaar; van Gerevolutionnaireziekte
3)Dépêches v= 25 en 26 Juli1849.
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4er velken doordewksheid zijnerwetten en dekracht
van z:n aloude zeden,en tegen den toorn dervorsten
beschut Goor z:n macht en zgn isnlement temidden
van ons, speelt gaarne, in de inwendige aangelegenheden van het vasteland, de r01 van aivocaat der

vrghei; en van het recht.Hethnudtervan desterken
te bedillen en zelfs te beleedigen, de zwakken te
rechtvaard gen en aan te m oedigen,m aar het heeft

er den schMn van,dat het er hem maar nm tednen
is den m ooien m eneer uit te hangen en prachtige

thenrieën te verkondigen. Als z:n beschermelingen
z:n krachtdadige hulp van noode hebben,biedt het
z:n mereelen steun aan !
Ik voeg Mer aan toe, om van ditonverkwikkelgk
Qnde- erp af te stappen,dathetvr:welslaagtinzïn
epzet.De Piëmonteezen althans z:n ervan overtuigd,
dat alleen Engeland hen ha; verdedgd,en Gat wij
hen zeQ gee; a1s in Gen Bteek hadden gelaten. Eet

bleef zeer populair te Tqrtn 6n Prankrtk wer; er
veriackt.W ant de velkeren z:n a1s de enkele menschen:zg ztn neg meergesteld op wathunneigingen
streelt dan wat hun belang dent.
NauweWks waren w: uitdezenmneiltkentoestand

geraakt,efw: vervielen ineenveelgevaarljker.W g
hadien m6t leedwezen en met vrees aangezien,wat
er in Eengarjeveorviel.Deongelukkenvan ditram p-

speeiig vQlk wekten ons meiel:ien Qp.Detusschenkemst der Russen, waardeer oostenrjk gedurende
eenigen ttd afhankeltk werd van 4en czaar en de
han; van dezen meer en meer ging ingrtpen in het
keheer der algemeene zaken van Eurepa,ken ons
maar niet behagen.M aaralGeze gebeurtenissen vielen

voer buiten den kring onzer bemoeiingen, en wi
J
konden ernietsaan dnen.)
>Ik behnefu niettezeggenr'
.

schreef ik in m:n instructles aan Lamoricière, ''met
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w61k een levendige en smarteltke belangstelling w:
4en gang van zaken inEongartevolgen.ongelukkig1jk kan onze r01 in deze kwestie,ten minste vonr
'toûgenblik,niet anders dan Wdeljk ztn.De letter
en de geest der traktaten geven ons geen recht tnt

tusschenkomst.Bovendien z0u deafstand,waarop w:
onB van het onrlogstnoneel bevinden,b: den tegenNzocrdigen toestan; onzer aangelegenheden en ;ie vaa
Eurnpa, ons alleen reedsdw ingen,zekere behneizaam-

hei; in acht te nemen. Daar w: niet met nadruk
kunnen spreken en optreden. z:n wt aan onzeeigen
waardigheid verschuldigd in deze kw estie geen nqttelooze npw inding en een nnmachtigen goeden-w ilte
tonnem onze plicht, ten npzichte van de gebeurte-

nissen in Hnngarte, kan dus geen andere z:n ;an
gee; np te m erken w at er vonrvalt en na te'gaan
wat hieruit kan vcortvloeien..
M en weet ;at de Hongaren, overstelpt door de
overm acht, overw ennen w erden of zich overgaven!en
dat hun voornaamste aanvoerders, evenals een zeker
aantal Pnolsche generaals, die hun zaak omhelsd

hadden, den Donau overstaken en zich te W iddin 1)
in de arm en der Turken w ierpen.V an deze stad uit
schreven de beide honfdleiders van den opstand,
Dem binski en Kossuth, aan onzen am bassadeur te

Knnstantinopel.5 Demaniervandoenendebiznndere
aard van die tw ee mannen npenbaarde zich in hun

brieven. Die van ;en kr%gsman was kcrt en eenvoudig; de advocaat en de redenaar schreef lang en

sierlijk. Ik herinner m: 0.a.een zjner volzinnen,
waarin ht zei: pIk heb a1s een goed christen de
onuitsprekeltke smart van de ballingschap verkozen
')Tezenwoordig in Bulgartegelegenytoen nogonmiddelltk

Turkseh gronc ebied.(N oot van den vertaler).

D)Brieven van den 22sten en den 24sten Augugtug1849.
De Tocqueville.

24
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boven de zekerheid van dend:nà..Beideneindigden
met de bescherming van Prankrgk in te roepen.
Terwtl de vegelvrk-verklaarden nm enzen steun
verzochten,verschenen deoostenrgkscheenRussische
ambassadeurs voor den pDivanx
'5 om te verzoeken ze aan hen uit televeren.oestenrtk grendde
ztn vraag op het tractaat van Belgradn! dat echter
geenszins ztn recht wettigde;en Ruslan; de zgne
ep het tractxat van Kaïnardje (10Juli1774),waarvan
de beteek:nis, op z:n zachtst genemen,zeer duister
w as.M aar inderdaa; was het niet ep een internatie-

na= recht, dat men zich beriep,men vestigde z:n
recht ep een dat méér beken; is en in praktgk gebracht: dat van den sterkste.Dit bleek duidelgk uit
de handelingen en de taal, die gesproken werd. De
beide am bassadeurs gaven van 4en eersten dag afaan te verstaxn, dat het om een kwestie van vrede
of oorlog ging. Zonder er in toe te stemm en, dat er

over zou worden beraadslaagd,eischten z: kortweg
Ja of neen ten antwoord,onder bgvoeging,dat a1s
het een w eigering inhield, alle diplom atieke betrek-

kingen met Turkïe zouden verbroken werden.
op dezegewelddadigheden antw oQrdd.n deTurksche

ministers zeetsappig,datTurkje een neutrale staat
was; dat het volkenrecht hqn verbood vegelvrjverklaarGen,die dewtk hadden genomenephungronigebied, uit te leveren; dat de oostenrtkersen de
Russen hun hetzelfde recht hadden voorgehouden,
teen M uzelmansche rebellen een schuilplaats had-

Gen gezecht in Hpngarte,in Transsylvanië5 en in
1)De Turkgehe staltsrasd of geheime rsad van den eultsn,
het hoogste stsltgcollege b: de Ottom= isehePorte. (N oot
vr)nZed
enbu
n wrgeermtshe
1etrZ.
).-O.l= d der Oostenr.-long.monrchie.
ve
(N o9$ v:n # ea #ert@1er).
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BesBarabië.1) Z% maakten bescheiden de opmerking,
dat w at op den linkeroevervan den Dnnau gennrloofd

was, het 00k op den rechter scheen te moeten zkn.
Z: verzekerden ten slntte, dat de eisch,Gien m6n
hen stelde, strtdig w as m et hun eer en hun godsdienst; da% zt zich gaarne belasten znuden me1 de
vlqchtelingen op te sluiten en hen naar plaatsen te

brengen, waar zt geen schade knnden berokkenen,
maar ;at z: er niet in konden toestemmen hen aan
den beul over te leveren.

)>De jnnge sultan,x
t5 meldde m: nnzeambassadeur,
nheeft gisteren aan den oostenrkkschen gezantgeantwoerd, dat hij,hoezeer afkeurende wat de Hongaarsche opstandelingen hadden gedaan,in hen slechk
engelukkigen k0n zien,die den d00d znchten teontknm en, en dat ztn gevnelvoor menschelVkhei;hem
verbno; hen uit te leveren. Van zijn kant heeft de

groot-vizier Rechid-pacha m: gezegd, voegde onze
minister er aan t0e: ,
)A1s ik om dézezaak m:n ambt
verlies,za1 ik er trotsch opzijnjlenop diep bedroefGen toon vervolgde hij:n0 ns gelcof leert,dat wie
barmhartighei; inroept niet mag w orden teruggestooten.'
f Dit w as gesproken a1s een beschaafd m an
en a1s een christen.D e am bassadeurs bepaalden er

zich tne,a1s echte Turken te antwoorden,5 dat de
vluchtelingen m oesten w orden uitgeleverd ofdatmen
anders de gevolgen van een breuk zQu nndervinden,

Gie Nzaarsch:n1:k t:t een corlog zou leiden.
De Muzelmanschebevnlking zelvewasontroerd;zj
keurde de hnuding van haar regeering goe; en stond
1)Het Z.
-W .deel van het Russisch r:k in Europa.(N oot

vln den vertaler).
*)AbdulM edschid,1839-1861.(N oot vsn den verta1er).

:)'tEeeR er waarl:k Teelvan weg ofToequevm e nietin de

hem der M x de eeuw leefde, m sar in de dagen derkruiBtoehten thuis hoort! (N oot van den vertaler).
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haarbt;en demuphti1)kwam onzen gezantbedanken
vonr den gteun,dien ht aan dezaak dermenschelVkheid en van het gne; recht verleende.

onmiddenjk b: het begin derverwikkekngen ha;
de Divan zich tot de gezanten van Frankrgk en Engeland gewend. H: had een beroep gedaan op de
openbare meening in de beide groote rgken,die z:
vertegenwonrdigden, hun raad gevraagd en hun hulp
verzocht, voor 't geval dat de m ogendheden uit het
N onrden hun bedreigingen zcuden ten uitvoer brengen.
De ambassadeurs hadden zonder om wegen geantw oord,

dat oostenrtk en Rusland,naar hùn meening,hun
recht everschreden;en zj hadden het Turkschegouvernement in z:n verzet gesterkl.
Ondeö usschen verscheen te Konstantinopel een

aWudant van den czaar;h: was de overbrengervan
een brief, dien deze vorst zich de m oeite gegeven had

eigenhandig aan den sultan te schrgven,en de uitlevering te eischen van de Polen, die zes m aanden
geleden, gedurenie den Eongaarschen oorlogj tegen
het Russische leger'gedien; hadden. Deze stap m oet

zeer vreemd lkken,a1s men de bizondere redenen
nietGoorgrendt,w elkeden czaaraldusdeden handelen.
Het vnlgende gedeelte uit een brief van Lam oriciàre
wtst ze zaet veel scherpzinnigheid aan,en toent tnt
w elk een hoogtede Qpenbare meening wnrdtgevreesd

in het uiterste Oosten van Europa, waar zg noch
uiting kan vinden,noch haar m acht doen gelden.

,>G: weet dat de oorlng tegen HengarMe,t'schreef
h:mt,3
'Qndernomen om oostenrtk staandetehnuden,
dat men a1s natie haat en a1s gouvernem ent niet

acht, zeer impopulair was: h: heeft géén vonrdeel
geschonken, hg heeft daarentegen vier-en-tachtig
17De Turksche opperprie:teren opperreohter.(N oot 7an
d en vertaler).
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m illicen francs geknst.DeRussen ha4dengehonpt,a1s

prts vnor hun opnferingen in den veldtocht,Bem,1)
Dembinski en de andere Polen a1s gevangenen naar
Polen te kunnen terugvoeren.Er heerscht in hetleger
een ware Nzoede tegen deze zzannen. De begeerte
naar deze voldnening van de natinnale eigenliefde,

van wilden zin niet vrt te pleiten,was overdreven
b: de soldaten en het volk.De keizerisechter,niettegenstaande z:n àl-macht,gedwongen we1 degelijk
rekening te houden m et ;en géést der m assa's,w aarop

h: stelmt en die ztn werkelijke kracht uitmaakt.
E6t geld hier niet slechts een kwestie van personn-

lMke eigenliefde; het nationaal gevnel van het land
en het leger is erbij in 't spel-df
llet Nzaren ongetwtfeld deze Qverwegingen,4ie den
czaar tnt den gewaagden stap verleidden,W aarvall

ik zocëven gesproken heb. Prins Radziwill 2) overhandigde z:n brief, maar bereikteniets. Ht venrok
toen onmiddelltk,hnoghartig een nieuwe audiëntie
w eigerend, die hem ten afscheid w erd aangeboden :

en de ambassadeurs van Rusland en oostenrtk,verklaarden nficiëel, dat alle diplomatieke betrekkingen
tusschen lm n meesters en den Divan opgehnuden
hadden.
Deze handelde in dit critiek gevalm et een finkheid
en een waardigheid,die eerzouden hebben aangedaan
aan de ervarenste kabinetten van Europa.Terzelfder

ttd 4at de sultan weigerde in te gaan np de eischen,
nf liever de bevelen der beide keizers, schreef h:
aan 4en czaar een brief,waarin hj hem zei, dat ht
m et hem niet wilde tw isten Qver de rechtskw estie
1)Kvenals Dem binski,een Poolseh generaal,die m btde H on

garen hld geBtreden. (N ootv &n den vertaler).
5 Debovenzenoemde sldludsnt'.(N ootvsn den vertaler)
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uit de verklaring der tractaten opgeworpen, m % r

dat hj zich beriep np ztn vriendschap en zjn eergeveel, en hem uit naam van deze beide verzocht
goed te vinden, dat de Turksche regeering niet een
m aatregel uam ,d e kaar de achting der geheelew ereld
zou Gnen verliezen. Hj bood overigens opnieuw aan,
zèlf de vluchtelingen buiten staat te stellen nadeel
te ber:kkenen. Abdul M edschid belastte een der

verstandigste en meest bekwame mannen uit ztn
rtk, Puad-EFendi, met het overbrengen van dezen
brief naar Sint-petersburg. Een dergeltk schrjven
werd naar W eenen gezonden,m aar dit m oest aan

den keizer van oostenr:k worden overhandigd door
den Turkschen gezant b: dit h0f;iets wat zeer duidelkk deed onderscheiGen,welken verschillenden prgs
m en hechtte aan de goede opvatting der beide vorsten.

Deze berichten kwamen m: ter oore tegen het
eind van September. Mtn eerste zorg was ze in
Engeland beken; te maken. Tegelgk schreefik 1)aan
onzen ambassadeur aldaar een particulieren brief,
waarin ik hem e.a. zei:

nDe gedragsli
jn,door Engeland te volgen,datmeer
in deze zaak geïnteresseer; is dan wij en in het
ceniict,4at er uitkan voertspruiten,minderisbloet-

gesteld,mnet van grooten invloe; ztn ep den weg,
dien wj zullen bewandelen. HetEngelsche kabinet
mnetduiieltk en categorisch verklaren,t0t h 0ev er
het denkt te gaan. Ik ben het geval met Piëm ont

nog niet vergeten. A1s men van :nsgeden; wi1ztn,
zette men de punNes np de i's. Megelkk zullen we
dan zeer vastberaden z:n;z00 niet, dan niet. 00k
ls het van groot gewicht,dat g: zekerheid verkl gt
om trentdestem mingen welke door dezegebeurtenissen
1)Partiouliere briel'van l Oetober 1849.
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b: GeTtry's1)van verschillenie schakeeringen zullen
heerschen;want b: een parlementaire,derhalve Qnbegtendige regeering is de steun van de part: 4er
meerderhei; niet altt; een voldQenGe waarborg..
Niettegenstaande 4en ernst 4er Qmstandigheden,

duurie hetvrj lang alvorens deEngelscheministers,
verspreid wbgens Ge parlementaire vac&ntie,bkeen
waren ; want in dit lanG,het eenige ter w ereld waar

de aristncratie nng Qp het kussen zit, zjn demeeste
ministers tevens groote grondbezitters en,gewoonl
kk
oûk, grette heeren. Z: rustten, np ;it oogenblik,
op hun goederen qit van de verm neienissen en de

znrgen der regeering;z: maakten geen haast ze te
verlaten. Geiurende dezen tusschentk; vatte de
gansckeEngelschepers,zonder onderschei; van palj,
vuur en vlam. Zij was velnnrnd Qp debeide keiàers
en hitste Ge npenbare m eening np ten gunste van

Turk:e. Eet Engelsche gouvernement,op Gezewtze
warm gem aakt,koes dadeltk partt.Ditmaalaarzelde
het niet, w ant het gold, zooals het zelf erkende,niet
alleen den sultan, maar den invloed van Engeland

in dewereld.5 Hetbeslnotdqs:1e.datervelongen
znuden wnrden gericht tot Rusland en ocstenrkk;
2e. dat ket Engelsch eska4er van de M iddellandsche
zee zich naar de Dardanellen zou begeven nm den
sultan vel rnuw en in te boezemen en, zoo nnedig,

Konstantinnpelteverdedigen.W :werdenuitgeneodigd
eveneenste doen en m etEngeland sam en np tetreien.
Denzelfden avond w erd het bevel verznnden nm de
Engelsche vloot naar Ge Turkschew ateren te richten.

Het nietlws van deze ingrjpende besluiten baarde
1)De conservatieve N rt:;dewigh'g ofliber<en wm n toen
asn '
tbeM nd.(N oot vln den verta1:r).
@)Petfoulfere brief v*n den heer Drouyn de Lhuys, van
2 œ tober1849.
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z:t grnete cngerustheid; ik aarzelde niet bj de
gedachte, dat het edelzloedig gedrag van onzen
azzbassadeur zznest erkend en den sultan hulp ge-

bodel wnrden 1);maarwatdeQorlogszuchtigehouding
aangaat, hield ik het niet voor wgs,die alsnog aan
te nem en. D e Engelschen noodigden 0ns uit evenals

zij te handelen ;maar onze toestan; geleek geenszins
op den hunne.Door gewapenderhan; Turkte te verdedigen, riskeerde Engeland z:n vloot en w: ons
bestaan. De Engelsche m inisters knnden in den
uitersten nnnd erop rekenen, dat het parlem ent en
de natie hen znuden steunen;w: waren nageneeg
zeker, dat de Vergadering en zelfs het land :ns in
den steek zouden laten, a1s het t0teen oorlng kw am .
W ant de binnenlandsche ellende en gevaren m aakten

in dezen %:d de gemnederen nngevoelig voor al de
rest. Ik w as daarenboven overtuigd, da% in deze de

bedreiging,in plaats van cnzen plannen bevorderlgk
te zgn,die integendeelin de uitvoering z:uschaden.
A1s Rusland - want ten slotte handelde het alleen

om dit rgk - b: toevaldekwestievan deverdeeling
van het Oosten w ilde openstellen dnor de overw el-

diging van Turkje,watik moeili
jk kon aannemen,z0u
de zending Qnzer'vloot deze crisis niet verhinderen:

en als'het er wèrkeltk slechts om te doen was,wat
ik vnnr waarsckjnljk Meld, zich op de Polen te
Nzreken,z:u ztzezlaarverergeren,daardeterugtecht
dan aan den czaar moeiljk z0u gemaakt worden en
ztn jdelheid dan steun z0u geven aan ztn tonrn.
Met.die nverwegingen begaf ik mj naar den
Ministerraad.lk bemerkte dadel:k dat de president
al een besluit had genom en en zich reeds verbonden
1) Psrtieuliere brieven san Llm orlcibre en aan Beanmont,
5 en 9 Oetober18*9.
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had,znûals hj cns zelf cck mededeelde.Ztn besluit
was gennm en nnder invlced van den Engelschen
am bassadeur, lerd Nûrm anby, een diplnm aat uit de
schonl van de Xvlllde eeuw ,die zich zeer in de gunst
van Louis Napolénn had ingedrongen .... De m eeste

m:ner collega's dachten a1s h:, dat wt zonder
aarzelen een gemeenschappeltk handelen metEngeland
mnesten aanvaarden, en evenals zt nnze vlont naar
de Dardanellen zenden.
Daar ik alznn een maatregel, dien ik vnnrbarig
vond, niet had kunnen dnen uitstellen, vroeg ik dat
m en ten m inste, vöör hem ten uitvoer te brengen,
rallnux znu raadplegen, w iens gezondheidstoestand

hem had gedwongen W delVk Parts te verlaten en
zich op het land terug te trekken. Lat uinais begaf
zich te dien einde naar hem toe, legde hem de zaak
blnot en kwam nns daarna m eêdeelen, dat Palloux,
zonder aarzelen, van m eening w as onze vlnot te doen
vertrekken. Het bevel werd toen op staanden voet
uitgevaardigd. Intusschen had Palloux gehandeld

zonier de hnofden 4er zleerderheid en ztn vrienden
te raadplegen,en zelfs zonder zich behnorljk rekenschap te geven van de gevolgen van zijn daad;h:
had tnegegeven aan een ondnordachte cpwelling,w at
hem we1 eens m eer nverkw am ; want van naturew as

h: lichtvaardig en onbezonnen,vöör ztn cpvoeding
en de ervaring hem berekenend hadden gem aakt t0t

dubbelhartig-woriens toe.Eetiswaarschijnltk dathij,
na met Latuinais gesprûken tehebben,raadgevingen
ha; Qntvangen nf zelf opmerkingen gemaakt, ltnrecht tegen het advies, 'twelk hj had uitgebracht.
Hj schreef mt diensvûlgens een zeer langen en zeer
verwarden brief,1) waarin h: beweerde Lanjuinais
1)Briefvan Falloux van 11 Oetober 1849.
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niet goed begrepen te hebben (watnietmngel:k was,
dnAr Latuinais van alle menschen in ztn woorden
is in zgn daden het helderst en hetduideltkstwas).
Ht kwam op z:n meening terug en trachtte z:n
verantwoordeltkheid te dekken.Ik antw oorddedade1:k met dit briese:
pW aarde cellega,de beslissing van den M inisterr> d is gevallen enr vner het tegenweord ge is er
niets aniers te e en ;an degebeulenissen afwachten;

wat verGer de verantweerdeltkhei; in deze zaak
betreft, d e is er een van den gehéélen Raad. Er is
geen indviduëele. '
Ik w as het niet eens m et den

mutregel, m% r nu h: eenmaalgenomen islben ik
berei; hem tegenover ieder te verdedgen.. )
Hoewel ik op deze manier aan Palloux een lesje
gaf, w as ik niettemin ongerust en zeer verlegen m et

de rol,die ik te spelen had.Ik beknmmerde er m:
volstrekt niet 0m , wat er te W eenen zeu veorvallen,

want ik kende aan oostenrgk in deze zaak geen
andere pesitie tee dan die van bkloeper. M aar wat
zqu de czaar Goen, die zich z:o Qnbedachtzaam en
schjnbaar ze: onherreepelgk tegenover den sultan
ha; bleot gegeven,en &ziens trets dnor enze bedreigingen ep ze:'n harde prpef werd gesteld?Gelukkig

ha; ik teenterttd te Sint-petersburg en teïTeenen
twee %ekwame agenten, tegen:ver wie ik mt rond
en epen k:n verklaren. bvat de zaak voerzicktig

aanyl znQ beval ik hen aan,5 ''wacht u we1tegen
ons 4e eigenliefde van nnge tegenstanders gaand:te

maken, verm:dt een al te groote en te opzichtige
hartelkkheid met de Engelsche ambassadeurs,wier.
1) Brief1= Pslloux vln 12 October 1849.
5 Petfcullre brieven lsn Lsmoticière en aln Beaumont,

: en 9 October 1849.
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gnuvernement gehaat is b: de hnven,waar g: aan
verbonden ztt,zzaar onderhnudt toch goede betrekkingen zaet die azzbassadeurs. 0zz uw taak t:t e6n
gned ein; te brengen, geef ik u in nverweging een
vriendschappeltken tonn aan te slaan en geen poging

aan te wenden nm vrees aan te jagen. Verklaart
nnzen teestand naar waarkeid;w: willen denQorlog
niet;wijverafschuwen hem ;wt vreezen hem ;maar
w: kunnen ons zelven niet Qnteeren.W t kunnen ie
Pnl e, Gie Qnzen raa; vraagt,niet aanbevelen een

laagheid te begaan; en a1s de moed, welken z:
getnon; heeft en die Qnze gnedkeuring wegdraagt.

haar in gevaar brengt,kunnen w: haar evenmin de
hulp weigeren,die zij inroept. op de een of andere
w:s mneten w: uit het wespennest zien te raken.
Is de huid van Kossuth een algem eene oorlng w aard ?
Is het in 't belang der m egendheden, dat de 0Qstersche kw estie np dit Qngenblik en zéé, a1s nu

dreigt, weêr op het tapkt komt? Zon er niet een
uitw eg kunnen gevonden worden, die ieders eer

ontziet? W at wi1 men eigenltk? ls de bedneling
alleen, dat enkele arm e dromm els zullen wnrden uitgelever; ? Over zn0 iets is het niet de m oeite waar;
z0: hevig te twisten ; dcch a1s ;it m aar een vonrwendsel is, a1s op den bodem van deze kw estie de

begeerte verscholen 1ag eigenlVk de hand te leggen
op het ottomanische rgk, ja,dan znu nngetwgfeld
een Eurnpeesche oorlcg in de bedoeling liggen ;w ant

h:e uiterst-vredelieven; w: onk zkn,w: znuGen nooit
Kcnstantinnpel laten vallen, zonder het zw aard getrckken te hebben.4t
De zaak w as gelukkig tct een goed eind gebracht,
toen deze instn cties te Sint-petersburg aankw am en.
Lam nricière had er zich naargeiragen,znnderzenûg
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te kennen. Ht had in deze omstandigheidgehandeld
met een beleid en een om zichtigheid, die hen, die
hem niet kenden,verbaasden,maar waarover ik mij
niet verwonderde. Ik wist, dat hg een onstuimig
karakter had, maar dat z:n geest,gevorm; in ie
schnol der Arabische diplnmatie,1) de Q nstevan alle
diplomatieën, behoedzaam en geslepen was, t0t sluw
wnrdens toe.
Zoodra het gerucht van den twist aan Lam nricière
ter oore w as gekom en, dnor m ededeelingen van de

Russischeregeeringzelve,haastteh:zichzeerlevendg,
maar op vriendschappelgken toôn,z:n afkeuring uit
te spreken over wat er te K onstantinopel gebeurd

was;hiJ wachtte zich echter we1offciëelevelnogen
te hnuden, en vooral bedreigingen teuiten. Ofschoon
geheel in overeenstemm ing handelende metden Britschen ambassaieur,vermeed h: zorgvuldig zich blnnt

te stellen, door met hem gemeenschappelVk stappen
te wagen ; en toen ruad-Efendi, belastm etden brief

van Abdul-M edschid,te Petersburg aankwam,liethj
hem heimelijk weten,dat hij hem nietz0ubezoeken,
om het w elslagen der onderhandeling niet in gevaar

tebrengen,maardatTurkijeopFrankrjk k0n rekenen.
EV werdop dewonderbaarlijkstewijsgeholpen dnor
dien afgezant van den Grooten Heer,4ie nnder z:n
Turksche huid een zeer vaardig en schrander bevattingsvermogen verbcrg.A lhoew el desultan den steun
ha; verzocht van Prankr:k en Engeland,wildeFua;

bij zgn aankomst zelfs geen beznek brengen aan de
vertegenwcordigers dezer beide mcgendheden. H:
w eigerde wien o0k te zien,alvorens den czaar ge-

sproken tehebben,van wiensvrgenwi1Mjalleen,naar
z:n zeggen,het welslagen zijnerzendingverwachtte')T:dens zl
jn verbl:
'f in Algerië. (N oot v an d en ver-

ta1er3.
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Deze had een bittere pi1te slikken,t'
nen ktj zag
hoe weinig uitwerkingzijn bedreigingen hadden gehad
en w elken onvoorzienen keer de zaken namen ;m aar

hti had de kracht zich in tehnuden.In werkelgkheid
was het niet zijn bedoeling de onstersche kwestie
op te halen, cfschonn h: zich, knrt te vnren,de
wccrden ha4 laten nntvallen:nHetottomanischer:k
is dncd;wat er nng te doen blijft is de begrafenis
te regelen..
Een oorlog te beginnen nm den sultan te dwingen

het volkenrecht te schenden, was een mneilkke
onderneming. Ht znu erin den steun gehad hebben
der wneste hartstnchten van ztn volk, maar het
oordeel van heel de beschaafde wereld znu hem

gevonnist hebben.H: was al op de hongte van wat
er omging in Engeland en in Prankrdk. H: besloot
de minste te zi
jn,vöör men hem zou bedreigen. De
m acktige keizer trok dus bakzeil, tot groote ver-

bazing van z:n onderdanen en zelfs van de buitenlanders.H: ontving Puad,en zag af van den eisch,
dien h: aan den sultan hadgesteld.Oostenrtk haastte
zich ztn voorbeeld te volgen.Toen de nota van lor;
Palmerston te Sint-petersburg aankwam , w as alles

afgelccpen. Het beste zou geweest zkn,niets meer
te zeggen; maar terwijl wij ons in deze gansche
afaire slechts t0t taak gesteld hadden tQt een bevredigend ein; te komen, had het Engelschekabinet
n0g bovendien gerucht w illen maken. Eet had dit
nondig om de Qpgew ondenheid van het land vnldnening te schenken. De Engelsche am bassadeur,
lor; Bloom âeld, m aakte dus den dag nadat het

besluit des keizers bekend was geworden, zjn
npwachting bt graaf Nesselrode,1) die hem vr:
')Rugsisch ministervln buitenlandscha zaken.(N oot van
d@n vertaler).
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kneltjes ontving,1) en 1as hem de ncta vocr,
w aarin lord Palm ersten we1 beleefd, maar Soch op

afdQende wtze verzccht den sultan niet te dwingen
t:t het uitleveren van vluchtelingen.- De Rus gaf

ten antweerd,dat hg het doelnoch de bedneling van
deze vraag begreep; dat de zaak,w aarover zzen het

ongetwkfeld wilde hebben, geschikt was, en dat
Qverigens Engeland er zich nietmeêhad te bem oeien.
Ler; Blonmfel; vroeg daarop,hee het erm eê stond.
Graaf N esselrede w eigerde uit de hoegte hem eenige

verklaring te geven,omdat het gel:k z:u staan,zei
ht,met het rechtvan Zngeland te erkennen zich te
m engen in een kw estie, waarm eê h6t nietst:m aken
had. Mn toen de Er,
gelsche am bassadeur er np aandreng om ten m inste een afschrift V&n de nota in
handen van graaf llesselreie achter te laten,namz
deze het stuk, na 't eerst gew eigerd te hebben, ten

slotte onwillig aan en gaf hem zgn afscheid met de
achteloos gespreken woorden,dat hg op deze nota
zou antweerden,dat ze verschrikkelïk lang was en
het voer hem een vervelen; werkje z:u zvn.lyrrankrjk,lvoegde de kanselier er n0g aan tne,nheeftm:
hetzelfde Q:k al laten zeggen, m aar het heeft 't
éérder gedaan en béter..
op :et eegenblik,dat w: bericht kregen van het
beslechten van dezen gevaarl:ken twist,stnn; het
kabinet,dat tw ee groete buitenlandsche aangelegen.
heden t:t zulk een gelukkig eind had zien kom en,
aangelegenheden die den wereldvredenôg in onzekerheid lieten,den Piëm onteeschen en den E ongaarschen

oorlog,- sten; àet kabinet na aan z:n val.
1)Brfefv= Lsmorleière vsn 19 october184:.
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AMPàR: (Jean Jacques), 1800--'64, zenn van 6en
bereem ; g:leerde,was letterkuniige van naam 6n

professer aan het ,cellége de Pranceftte Parts.
Het meest geacht werien zMn werken vanliteraire
en Msterische critiek, h% gaf ook ''Peésies. uit
en reisverhalen. In '47 wer; :% 1i4 derAcadémie
française.

nANclEp RéG1xE4'. M et dezen nM m wordt d6 tM;
aangedui; véör de Pransche revolutie van 1789,
toen de 'nude regeeringsvorm . nog beston; : de

heersehappt van abselutisme en ad61.
B.

BANKSTTZN (de). Pelitieke maalttien, sedert het
n#aar van 1847 Qveral in Frankrjk aangerecht,
a1s middel em de entevreden gemQederen warm te
knuden vonr e:n verandering van h:t regeerings:

''''

')m erin z:n nietopgenomen peraonen vlq slechtew orbt
'glande beteekenle.
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stelsel. De daar gehnuden redevoeringen hebben

veel bïgedragen tnt '
den va1 der Juli-monarchie
(van Lûuis-philippe). He% verbod van he% banket
te Parjs in Pebruari 1848 werd de aanleiiing t0t
de omw enteling.

BARRAS, 1755- 1829, uit een oud-adelltk geslacht,
leidde,toen hj a1s kapitein z:n ontslag uit den
diensthad genomen,een uitspatten; leven tePargs,
maar nam sedert 1789 Mverig deel aan de gebeurtenissen,bïv. aan de bestorming van de Bastille
(14 Juli '89) en de Tuileriën (10 Aug.'92) In de
nationale Conventie slpot h: zich b: deBergpartt
aan. 27 Juli '94 t:t xnpperbevelhebber van de

gewapende macht in Pargs benoemd, nam hg
Robespierre gevangen.Van het Directoire was h:
't invloedrtkst 1id en, a1s znodanig, begunstiger
van den jongen Bonaparte; in Nov. '99 bracht
deze hezz echter ten val,gehaat a1s h: Nzas door
zgn hebzucht en losbandigheid. Sedert leefde h:
alleen voor z:n genot.
BARRQT (Odilon),1791- 1873,pcpulair advocaat, die
.

de Juli-revolutie van 1830 m eê hielp voorbereiden,
m aardaarna in dekamera1saanvoerderderndynastieke Qppositietf zich kennen deed,w elke w e1 de

orléansen wilde handhaven,doch vrtzinnigestaatkunde benngie. Vooral sedert '47 trad h: np den
voorgrond. Toen np 24 Febr.'48 Guiznt ztn ontslag
nntving, werd hj t0t president van 't nieuwe
ministerie benoemd, maar werd door zi
jn maatregelen tegen de revolutie de onrzaak van 'skonings

val. Daarnp sloot hg zich bt de republiek aan,
werd achtereenvolgens 1i; van de constituëerende
en de w etgevende vergadering en, b: de vnrming
van het eerste ministerie van Lod.-Napoléon,president der republiek geworden, voorzitter van den
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ministerraa;:20 Dec.,48.Hj bleef dit ambt,onk
na :6 recnnstrqctie van dit kabinet in Juni '49,

behouGen tet 20 oct.'49.Sedertwash: ambtenaar
tot 1870.

BàBTTDZ, 1800- '79, dagbladschrtver en staatsman,
keepmanvan bereep.Denrzjn agitatnrisch optreden
b: verBchillende gelegenheden, vnoral np 5 Juni
'32 te Parts,was h: genoodzaakt uitFrankrtk te
vluchten. In '34 teruggekeerd,wtdde ht zich tot
'48 hoofdzakel:k aan dejnurnalistiek.Bt deFebr.revolutie stond h: vonraan in degelederen; 10 M ei
'48 wer; h: minister van buitenlandsche zaken,
tQt 20 Dec. Na ;en coup-d'état van Lod.Napolénn

(2 Dec.'51)leefde h: teruggetrokken van 'tstaatstnoneel.

BABTILLX (de),de beruchtestaatsgevangenisteParts,
ge nuw ; van 1369- 1383, w elker onderaardsche,
vochtige, grafachtige nchachottençt het verschrikkel:kst waren. Een plettre de cachet,tf op den
w ensch van een hooggeplaatst man ofeen nm aîtresset
t
afgegeven, volstond om een gansch onschuldige in
de B. te laten versm achten. op 14 Jqli 1789 w erd
4it bolw erk van tyrannie en aristncratisch wan-

bestuur door het volk van Pargs bestormd,ingenem en en verwnest.

BZAVMQNT,1802- '66,kleinznon van La Fayette,ging,
in epdracht 4er regeering,in 1831 met Tncqueville
naar Amerika, tQt de studie van het gevangenis-

wezen.Na de Febr.-revnlutie werd ht a1s gematig;
republikeinlid,eerstvan de cûnstituëerende,daarnp
van Gew etgevenGeV ergadering,en w asvervnlgens
gezantte Londen,laatsteltk teW eenen.A mbteleos
na Gen staatsgreep van 2 D ec. '51.
BEDZAV, 1804- '63,Fransch generaal. Zie Ge nnnt op

blz.65. Dat ht niet nachttien jaarin Afrikax'had
D e Toequevm e.

25
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A orgebracht,tnen hiJ np 24 Febr.'48 zon'n ongelukkige r01speelde,bltkt we1uithet feit,dathj
in '32 m et Rérard véér Antw erpen w as.
BERGFARTIJ (de), n1. de oqde, w as een der m eest
heftige fracties in de w etgevende V ergadering en

in de nationale Cenventie (1791- ,95) ged. de
Pranscke revnlutie. Eaar naam heeft zij van Ge
hoogere banken in de zittingzaal, w aarop haar
leden hun plaats hadden gekozen (mnntagnards).
De radicale partj van 1848 voerde m eê dezen
naam .

BERRYER,1790- 1868, beroem; aivocaaten reienaar.

Ei
J begnn ztn loopbaan sedert de nrestauratieff.
Aanhanger derBourbnns,ofschoon vrgzinnige denkbeelGen toegedaan, werd h: in '29 in de Kamer
gekezen. Na Ge Juli-revolutie '30 erkende h: da
Orléans-dynastie, zQnder de legitimistische part:
te verlaten,en bestreed alzno hetm inisterie Guizot.
In '48 in de Nationale Vergadering gekezen be-

honrde h: er tQt de aanvierders der monarchale
m eerderheid. Na den staatsgreep van 2 Dec. '51

was z:n hoofdstreven de beide koningsgezinde
fracties (BQurbons en orléansen) t: vereenigen.
In '63 tra; hj in 't wetgevend Lichaam.
BILtAVLT, 1805- '63, wer; in '37 in de Kamer van

Afgevaar4igden gekczen, wlar ht t:t Ge tegenstandersvan TkiersbehnerGe.Na deFebr--revelutie
('48) Meld h: zich aan de gem atigd-demncratische

partk. Z:n hoifdr:l heeft ht onder 't keizerrkk
gespeeld, aan de weder-instelling waarvan h: een
w erkdadig aanGeelhad.

BLANC (Louis), 1811- '82, heeft zick grenten naam
gem aakt a1s socialistisch publicist en geschied-

schrgver. Talrgke werken z:n van zMn han; verBckenenjwaarvan demeestbekende:norganisatiea
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Gu travailtç, '
>EiBtoire Ge dix ans, 1830- 1840.,
l>H istnire de la Rdvnllltinn françaiseq en '
yHistoire
de la Révolution de 18481.Ej nam een werkzaam
aanieel aan de Februari-nm wenteling, en m oest,

ten gevolge ztner bemneiingen, na 15 M ei '48
Prankr:k verlaten, waar h: eerst in 1870 terugkeerde. De ttden veranderen : h: werd, twaalf
Jaar later,op staatskosten begraven.
BLANQUI (Louis Aup ste), 1805- '81, beken; communist, a1s hoedanig h: zich,onder de regeering
van Lnuis-philippe, 0. a.dcor brnchures,deed ken-

nen. In '32 en '39 mengde hj zich in de toen
plaats grtpende wnelingen,ten gevolge waarvan
h: ter dond wer; veroordeeld. De koning begenadigde hem echter,en deFebruari-revolutiebevr:dde
hem uit de levenslange gevangenschap waarin z:n
straf veranderd w as. De npstand van 15 M ei '48

in Parks was voer een groot deelz:n werk.Z:n
aandeel daaraan kostte hem tien jaar kerkerstraf.
Na ztn in-vrijheid-stelling (1859)treedt ht vooral
in de nCom muneq-dagen van '71 weôr op ;en vonr-

grend. Van '72- 79 was h: gedeporteerde,37jaar
van z%n 76-Jarig leven brachth: in hechtenis door;
niettemin erkent men in hem een eerljk heethoof;
van streng-zeiel:ken levenswandel.
BLANQUI (Adolphe Jérdm e) dnnrgaans .B.l'alnéttgennem d, broôr van den vorigen,1798- 1854,bew ong
zich op ket gebied der wetenschap, a1s sociaaletQnQQm .

BRQGLIE (hertog de), 1785- 1870, vervulde ender
Napoléon I verschillende gew ichtige staatsbetrek-

kingen. onder de Brestauratieqbehnordeh: tnt Ge
partt der ndnctrinairenq en was,met Guiznt,aanhanger derprincipesvan de congtitutioneel-erfeltke
monarchie.onder Louis-philippe wa: :4 herhakie
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malen minister(vanbuitenlandschezaken)engezant.
Sedert 1848 vervult hg geen voorname rQ1meer,
alleen was hg,sinds M ei '49,een deraanveerders
van de rechterzj in de natienale Vergadering.Na
den staatsgreep van Napollon I1I trek ht zich in
't private leven ten g.
BvcHzz, 1796- 1865, na de Febn ari-revelutie in de

nationale Vergadering verkezen, waarin V ;en
vnerzittersstoelbekleedde,heeftz:nnaam tedanken
aanzknwetenschappeltkegeschriftenvanmedischen,
natuur-histerischen, wjsgeerigen en geschieR undigen inhoud. Tevens liet h: zic: 0:k we1 in met
staatkundige en seciale kw esties.

BVF/ET,1818- 'd8,een der jèngste veermannen van
'48, in de censtitueerende Vergadering een heftig
tegenstanier van het opkom en; socie sm e. W &sj

zoolang Lodewgk Napnléon president van de republiek was,verscheiden mk en minister,maar M eld
zich, nà diens coup-d'état, tal van Jaren vèr van

het npenbare leveh. Eerstin '64 duik%hq weêrep;
maar zgn bekeno ei; bt hettegenwoordgeouier:
geslacht daukt M aan ztnclericaalenreactiennair
streven k s m inister der republiek, 1875- '76.
BJG:AUD, 1784- 1849,maarschk k, nam Geel aan de

velitochten van Napeléon 1.TtienBGerestaurati:
(1815- '30) leefde h: teruggetrekken, zzaar sloet
zieh in 1830 b: Leuis-philippe aan. In '36 ging
hd naarAlgerië,waarh:zich tegenAbd-el-Kader,
den natienalen verdediger, enderscheidde, wer;
1840 geuverneur van het vereveM e lan; en kwam

in '47 in Prankrgk ten g.Na derebruari-revolutie
tot afgevaardigde gekozen, maakt. hg deel uit
van ie qiterste rechterzï.
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C.

CARNOT (Lazare Hâppolyte),1801- '88,woondein z:n
jeugd zeven Jaarin M aagdenburg,waarhkDuitsche
taal en letterkunie stuieerde.In '23naarFrankrkk
teruggekeerd,wer; V advccaat en maakteh:zich
in Gagbladen bekend deor z:n radicale denkbeelden.
Binis '39 1id van de Kamer,maakte hj erdeeluit
van de uiterste linkerzt,in '47beleedM zelfsztn
republikeinscheevertuigingen.N adeFebr.-revolutie

werd C. veer korten tj; minister van epenbaar
enderwts en eereGienst. Na ;en staatsgreep van
'51 werd h: niet teegelaten in het wetgevend
Lichaam, omdat ht den eed van treuw aan Gen
Keizer weigerde af te leggen.Eerst in '64 ging ::
daaloe over en schaarde zich tnen bg deoppositie.
Na den va1 van Napolénn in '70 werd h: maire
van Pal s,in '71 1id van denationaleVergadering
en in '76 van 4en Senaat.Z:n vader en zgn zoon
z%n even bekende Nguren in de Pransche geschiedenis; de laatste was president der republiek van
1887- '94.

CAVMGNAC (Louis Eugène), 1802- '57,maakte z:n
naam a1s m ilitair in M gerië ('32- '48),waarvan
M gouverneur-generaal werd.Na den opstand van
15 M ei '48 in Parjs verkreeg hj 't ministerie van
Qnrlag, en toen die van 23 Juni uitbrak werd h:
tot militair dictater beneem d.Sedert de dem ping

waB h: chef van deuitvnerende macht.In heteind
van '48 candidaat gestel; voor het presidentschap

4er republiek, moest hj tegennver Lod.-Napoléon
k6t onderspit delven. Na diens staatsgreep van '51

hiel; ht zich ver van 't pnlitieke leven.
GzsAR1BMz. Hieronder verstaat men het politieke

stelsel, dat, Qogenschïnltk op volkssnuvereiniteit
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steunend en volksbelangen behartigend, feiteltk
naar alleenheerschappï streeft.KeizerNapeléen I1I
was er een vertegenwoordigervan.Zgn naam kcmt
van den Rom einschen veldheer Julius Gaesar.

CHANGARNIZR, 1793- 1877, generaal, streed 18 jaar
in M gerië ('30- 48).In hetvaderlandteruggekeerd,
werd h: opperbevelhebber eener militaire divisie
en streed zegevierend tegen de republikeinen en

sncialisteny (29 Jan. en 13 Juni '49).W egens z:n
eppesitie tegen president Lod.-Napeléon werd hg
echter in Januari '51 afgezet,en 2 Dec.d-a.v.in
hecktenis genom en en verbannen. In '70- '71 nam

h: deel aan den eorlog tegen Duitschland,maar
Nzerd rzet Bazainein M etzkrggsgevangen gemaakt,
enz.

CHARTZ (de) was de dnor Lndewgk XVIIInadeherstelling van de Bourbnns op den trnnn van rrank-

rgk, gegeven grondwet; dus, in wezen, 'tzelfde
wat tegenw oordig ,
'constitutie. w Qrdt geheeten.

CEATZAUBRIAND, 1768- 1848, beroem; schrïver en
staatsman. Aanvankeltk militair, brachten zgn
relaties te Parijs,sedert '86,hem in de rken der
nvri
jgeestentf,ging 1791 naar Amerika;huwie,na
z:n terugkeer, met een rgke erfgename,voegde
zich bi
j 'tleger der 'emigrantent'en vluchtte '93
naar Londen, waar hj in ncoddruft leefde. Deer
den dnod z:ner mx der (1798)wendde hg zich to1
het pnsitieve christendom.In 1800 in zijn vaderland weêrgekomen,sloot hï zich bjBonaparteaan
en ging in '03 a1s gezant naar Rnm e,om echter

na korten tij; zjn ontslag te nemen.In 1806aanvaardde h: z:n bekende reis naarhetoosten.Een
bizondere gebeurtenis naar aanleiding van z:n benoeming tQt 1id der MA cadém iet' bracht hem in
Qppositie tegen Napoléon en m aakte van hem een
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pelitieke pers:nnltkheid. onder de ''reBtauratie.
eerst koningsgezinder dan Lodewkk XVIII zelf,
kwn.
m h: met dezen,donr eigen onbeznnnenheid,
in heftige nnm in ; ofschnnn verznening volgde.

Sedel 1820 was hj herhaalieltk minister en gezant, totdat ht tengevolge van zijn grenzenlenze
jdelheid in strijd geraakte met den mxchtigen
ministerVillèle.Na deJuli-revolutiestnndh: dwars
tegenover Lnuis-philippe en bleef treuw aan de

Bourbons.In 'tstaatkundig leven trad M tQenniet
m eer cpenltk 0p.
Van Ch.'s beteekenis a1s proza-dichterm eethier

gezwegen ;de opsomming zkner werken alleen zou
een kolnm vullen. De belangstellende lezer raadplege het een ofander boek overPransche literatuur.

GONgIDtRANT (Victor), 1808- ,93, socialist, was de
eigenljke grondvester der sncialistische leer van
Pourier (zie aldaar),welke h: herhaaldelkk,maar
steeds zcnder succes,poogGeinprakttk tebrengen.
Ztn deel was een velkemen wereldverbetering te
bereiken ep ''harmQnischet. grondslagen. Na z:n
vlucht uit Prankrtk ('49),keerdeht erin '69terug.
GONVZNTIE (de nationale)wasdepolitiekeV ergaiering
in Frankrkk,die 21 Sept. 1792 op de w etgevende
Vergadering volgde. Z: ging 26 oct. 1795 uiteen.
De nwetgev.Vergad-tf,op héér beurt,sproot10ct.'91
veort uit de natinnale of pconstitueerenie Ver-

gaderingl, 4ie in '89, bt 'tbegin ;er revnlutie,
waB bjeengekomen.(Zie pag.22).
GQRMENIN (Vicomte de). 1788- 1868,heeft een werkzaam,invleeGrtk leven alspublicistenafgevaardigde
geleid, dat venral sedert 1830 zeer vruchtbaar is

geweest en in '48 zi
jn hnegtepunt bereikte. 00k
onder de regeering van Napnlénn 11I behoorde ht
nQg t0t de m annen van beteekenis.
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CRéMlzvx, 1796- 1880,uitsteken; en populair Jurist
en redenaar, die a1s staatsm an echter m inder ge-

lukkig cptrad.In '48 speeldehteenknrtepolitieke
r01.Sedert '69 en '70kwam ht wederophetStaatstooneel.

D.

DsLzscLuzs(Charles),1809- '71,eenradicaalsecialist;
maakte dnor z:n Qpreerige dagbladal ikelen herkaalde m alen m et de gevangeuis kennis en werd
tweem aalgedepnrteerd.Naden va1vanNapoléonlll

(1870)bewerkte h: Ge epstanden tegen hetbewin;
der natienale verdediging (0ct. '70 en Januari '71
(oorleg tegen Duitschlandl).Daarop wer; hg 1id der
Cnmmune.Ej wa:'t,die,toen Geregeeringstreepen
Pargs stonien binnen te rukken,hetvoorsseldee;
de openbare gebnuw en door petroleum in bran; te

steken en de gtzelaars te fusilleeren.B: het verdedigen der laatste barrikaie vond h: den dood.
DQCTRIFATREN @e) vormden in rrankrïk een partg,
die tgdens ie restauratie en onder de Juli-monarchie grooten invloe; Qefende.Zj behnerden t:tde
oppositie, die tegenever de politiek van willekeur

een wetenschappeltke staatsleer zccht t: doen
gelden.onder Lpuis-philippe hadden ze tweem aal

het staatsrner in handen.Na '48 veriwjnen zg,
DUCEâTEL, 1803- '67, staatsman, eerst Goctrinair
publicist,was ender de Julimonarchiebtnaveortdqren; minister van binnenlandsche zaken. :.a.,
met koöe tugschenpoos, van 1839- '48. Na d6

Februari-revolutie is hï afgetreden,en sedert bekleedde h: geen openbare betrekking meer.
DUPAURZ, 1798--1881,werd 1824 advocaat1'34 afge-

vaardigde en wassinds '44 hoof; ;erml4delpalj
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in de Kamer. Na de Qmw enteling van '48 in de

nat:nale Vergadering gekezen,werd h: gematig;
republikein en was h4,in de laatste 4 maanden
van 4at Jaar,minister van binnenlanische zaken.
Et verzette zich tegen Lod.-Napeléon en trok zich
na diens coup d'état uit het pelitieke leven terug.

Eerst in 1871 dnnk ht weêrQp hetBtaatstooneel0p.
DvPlN (A.M .J.J.
), 1783- 1865, waB onGer LouisPhilippe 1i; van den m inigterraad,procureur-gene-

rak aan 't hof van cassatie,enz.enz. Ht is acht
m aal president van de K am er gqw eest, onder de
verschillende pnlitieke verhoudingen.Na ;en coup

d'état van 2 Dec. '51 trnk hj zich terug,maar
ging in '57 tnt hetBenapartismeQver.E: waseen
geachtJurist. Twee broers vanhem hebbenzich
evenzeer Qnderscheiien.
DUU RQTZR Dz EAURANNE,1798- 1881, dectrinair publicist, in 1831 tot afgevaardigde gekozen, later
behoirende t:t het linker-centrum . Na de Febr.-

omwenteling maakte ht,a1s 1id dernatinnaleVergadering,deeluit van derechterzt ;verdwkntvan
h6t Btaatstooneel na Napoléons Btaatggreep.

#.

PALLQUX (A.F.R ,graafde) 1811- '86,historicugen
staatsman van streng legitim istiBche en clericale
inzickten, werd '46 afgevaardigde, '48 1i; van de

constitqeerende Vergaiering en kverie zeer vonr
vrkhei; van Qnde- js en deexpeiitienaarReme.
onder h:t pregidentschap van Led.-Napoléen tpt

ministervanenderwjsaangegtel4tDec.'48- 0ct.'49).
Qnier :et keizerrkk trok h: zich uit het stu tkundg leven terug;na '70 kemt ht weêrteveorgcM n. H: schreef ta1van werken.
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PAUCEZR (Léon), 1803- '54, werd in '30 J:u= a11st
en legde zich op landhuisheudkunde toe. In '46

kwam h:in deKamer,waarh: zich b: Gedynastieke
oppositie aansleot.Na rebruariin de cengtitueerende
en in de w etgevende Vergadering gekozen,stem4e

hiJ met de gematigde republikeinen, wer; onder

het presidentschap van Lod.-Napoléen minister
van epenbare werken en daarna van binnen-

landsche zaken (10 Dec.'48- einde '51). Kertvéér
den staatsgreep trek h: zich uithetepenbareleven
terqf.
FOJRIZR (Charlest, 1772- 1837,de scheppervan een
stelsel t:t algeheele verandering der sociale teeBtanden. E: was een wonderlgk man, met een

warm hart voer de ljdenie menschhei; mM r die
z:n geest veedde met hersenschimmen,h:egenia/
dan soms ook. Als koopm an opgevoe; en door

ongeluk van zïn geërfd vermogen beroofd,meest
h: in dienst van een vreemd hanielshuisz:n leven
slgten. In z:n vrïen ttd ontwikkelde V z:n
seciaal stelselnauwkeurig :n tetin bgzenderheden
toe. Zeer duidelïk is dit niet,maarleerlingen van
hem (Q.a.Victnr Cnnsidérant)hebben hetteegelicht.
Dnor snciale harmonie moest hetmenschel:k geluk
worden tQt stan; gebracht,en daartne stelde ht
een velslagen ozzzzekeer in de inrichting dermaat-

sckappj voer. Men keeft getracht zjn theerieën
in praktVk te brengen,maar het is ep nietg uitgeliQpen.Zén trek,terkenscketsingvan dendw eper.

Hg vreeg een millioen aan een menschenvriend,
ter verwezenltking van z:n plannen. TwaalfJaar
lang gtng h: dagel%ks Qp een bepaald uur naar
een bepaalde plaats om te zien of z:n mansckenvriepd m et het m illioen kwam opdagen. Pourier
stierf in a= oedige om stand gheden.
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G.

GARNI:R-PAGXB (ktienne Joseph Louis), 1801--41,
hnof; van de demccratie onder de Juli-m enarchie,

Qnderscheidde zich, ttdens ztn knrte politieke
loopbaan, '31- '41, a1s vurig republikein, nam deel
aan den opstan; van '32, w er; Geswege aan-

geklaagd, maar wist zich zèlf vrj te pleiten. H:
w as een hevig tegenstander van m inister Guizot.

GARNIER-PAGà: (LouisAntoine), 1803- '78,half-broêr
van den voergaande,na wien: dno; h: eigenl%k pas
de politieke lonpbaan betrad.In de Kam er beheerde

h: t:t de uiterste linkerzgde. Na de Febn arirevnlutie werd hj maire van Parts en 1id van het
voorloepig Bewind, op 5 M aart ('48)minister van
Enanciën ;de dreigende Nnanciëelecrisi:wisth: toen
te bezweren. In '49 trok ht zich in 'tprivate leven
terug.Sedert Maart '64 behoorde hj echtertot de
oppositie-partijtegen Napoléon IIIin hetwetgevend
Lichaam.In '70,na den va1van hetkeizerrtk,wer;
h: 1id van de voorlonpige Regeering;in 'tvolgend
jaar trok h: zich opnieuw terug. Ht schreef een
nHistoire de la Révolution de 1848.(,in 8 d1n.,waar-

aan h: sedertnog een supplementheefttoegevnegd.
GIRARDIN (Kmile de), 1806- '81, invloedrkk en uitstekend Gagbladschri
jver,die steeds de paö: aanhing,waarvan ht persoonljk voordeelhnopte;van
1834 af bewong ht zich t0t aan ztn dnnd in het
politiekeleven.Htheeftzich :0k a1stooneelschrtver
dûen kennen.

GIROND: (de) of Girondqnen. Een bernemde palt,
die een gewichtige ro1 speelde in de w etgevende

Vergadering en Ge nationale Conventie (Zie Qp dit
laatste woordl. op 31 Mei 1793 delfde zi
j het
onderspit tegennver de Bergpartk.
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Gvlzor, 1787- 1874,me$een lang en werkzaam leven

van 87 jaar a1s eminent schrtver en staatsman.
Door den deod van z:n vader onder de guillQtine,
W dens het schrikbewin; (8 April 1794) met z:n
meeGer naar Genève gevlucht,ontving V op :et
gym nagium aldaar een grendige opleiding. In 1805

naar Par:s teruggekomen,wer; h: er in '12 professor in de geschiedenis, welke betrekking h:
tusschen de jaren '15- '20 met enkele andere verwisgelde. ln dien t:; stichtte kk' de pal: ;er
le ctrinairenl Izie a1;.) Bedert trad h: weêr a1s
leeraar in de nieuw e geschiedenis Qp,en bestreed

h: de reactiennair-clericaleregeering.Metden M nvang van '30 werd G.1id van de Kamer,waarV
tot het linker-centrnm hoorie,z:n eigenlgke staatm ansleopbaan begen echter eergt m et de Juli-

revolutie ('30), :et uitbreken waarvan veer een
deel z:n werk was. Leuis-philippe beneemde
hem weldra tot minister van binnenl.zaken;h:
bleef dit echter slechts enkele maanden. In '32

kwam h: weêr in de regeering alsmin,van epenb.
Qnderwgs,in '39 ging h: a1s gezant naar Londen,
voor nauwelkk: een jaar; in oct. '40 wer; M
min.v.buitenl.zaken,wath4t@tdeFebr.-revalutie
bleef,sedert Bept.'47tevensa1s Qficieelheofd van

àetKabinet.Zjnpelitiek enz4nperseQnltkhei; W had een hnegendunkvaneigenwaardeen enfeilbaarheid - hebben zeer veel bijgedragen t:t den
vk 4er orléansen.W egens z:nalgemeene impopulariteit vlucktte h:,na z:n ontslag,uit Pargs en
leefde V sedel,met een tusschenpne van twee
jaar ('49- '51), te Londen t:t '54, toen h: in
Prankr:k terugkeerde.G.wasorthodox protestant,
K ha4 :en machtig redenaarstalent en beheert
Qnier ie eergte gegcMedsckrkverg van z:n land.
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Neem6n we van z4n werken alleen - hqn aantal
is legie - nm steire géndrale de 11 civiligatien en
Mureper. Mm sttire de la civilisatinn en Francelen
,>MsBai BuB l'm stoire 46 France..

J.

Jzv pz PAVME (Kaafsbaan). 0p 20Juni1789 hielden

de afgevaardigden ter natienale Vergadering in de

ku tsbaan te VerBailles een bteenkemst, waarin
z: den ee; aiegden niet te zullen uiteengaan,dan
nadlt zj aan Frank@ k een grendwet hadien gegeven.
JJLI-MQNARCEIZ. Eieronier versv at m en deregeering

van koning Louis-philippe(1830- '48),doer:6revelutie van Juli 1830 ep ;en treen gekom en.

K.

KARE: X, 1757- 1836,was,a1skoningvan TrankN k,
d: opvelger van z:n breer Lodewkk XVIII en Ge
veorganger van Leuis-pM lippe. E% regeerde van
1824- '30 en wer; Goer 46'>luli-revelutieqvan ;en

treen gejaagd. E% was een volbleed reactionnair.
L.
LACORDM RZ, 1802- '61,beroem; pr6diker. Na in de

rechten te hebben gestudeerd, emkelsde M ep
zz-jarigen leefttd 4en geestelkken sVnd9 werd
3 Jaar laterphester,vereenigd:zich spoedtg daarop
me1 46n abbé La ennks Izie aldu r)en redgeerGe
m:t iezen hetgee denstigwBtaatkundgblx; p1'Av6-

nir. (;e ToekemBt),epenie in '35 in 46kerk Netre-
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Dame te Pargs nconférencestf, voordrachten van
een geheel nieuw genre, d e groote m assa's toehonrders t0t zich trokken, ging in '39 naar Rnm e,

waar h: zich aanslnntb: deDnminikanermonnikenerde,kwam in '41 te Pâr:s terug,hervatteerztn
conférences en reisde al predikende door gansch

Prankrtk. In '48 in de natinnale Vergadering geknzen, nam ht weldra ztn nntslag nm zich vnnrtaan uitsluitend aan geesteltkebelangen tewijden.
ln '60 werd ht,in de plaats van Tocqueville,in
de A cadém ie française npgenom en.
LA FAYETTE,1757- 1834,Fransch edelm an,heeftveel

bggedragen t0t de vestiging van de republiek ;er
Vereenigde Staten van Noord-Am erika en onderscheidde zich in den aanvang der groote revolutie

door z:n veriediging van de nieuwe denkbeelden.
In Juli 1789 tot com mandant der nationale garde

bennemd,beschermde h: de koninkltke familie in
de dagen van 5 en 6 october van dat jaar. Na
20 Juni'92,tnen ht trachtte Lodewjk XVIPar:s
te doen verlaten,verloor h: z:n populariteit,ging
naar 't buitenlan; en werd dnor de oQstenrkkers
gevangen genemen ('92- '97).Zoolang Napoléon de
macht in handen had, nam ht geen deel aan de
openbare aangelegenheden.overztn verderepfaits
et gestes'çkan hier gezwegen w nrien.

LA PAYETTE (Edmond), 1818- '90,kleinzoon van den
vorige, w erd in '48 1id der constitueerende Vergadering en deelde de liberaleinzichten derfamilie.
In '76 kons men hem t0t senator.

LAMARTINE (Alphonse de), 1790- 1869,bereem; dichter, ook in proza, 4ie zich ongelukkig ook in

de staatkundige w erel; heeft begeven,maardaarin

een even treurig âguur maakte a1s h: a1s mensch
geiaanheeft.Tocqueville,;ienietaltt;Qnpaöjiig
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is in ztn benerdeelingen van ttdgeneoten (nnch

Ge nnndige bescheidenheid ten opzichte van zichzelf weet in acht te nemen)1),heeft vanhem geen
te scherp beeld geteekend. - Ziehier detitels van

enkele ztner beroemdste werken: nM éditation:
peétiquesq, nNouvelles M éditationst
ç, pv oyage en
orientl, nlocelyn'f en nHistoire de Girnndinsl

(terecht door de T.gehekeld).In zïn nHistQire de
la Révolution de 1848f4treden ztn gebreken misschien het meestnaarvnren,vnQralztn nnbegrensd
egeïsme en zjn totaalgemisvanwaarheidszin.A1s
auteur is hij een sentimenteel phantast,metschitterend colnriet, die uit eeuwig geldgebrek dnor
verkwistingszucht, er steeds m aar op 1ns schreef.

H: is nu 37 jaar dond:requiescat in pace.
LAMEM MS, 1782- 1854, was aanvankeljk mathematicus, ontving op 34-jarigen leeftjd de priesterwgding en ontwikkeldein een werk van 4deelen 1817 tot '25 - een program van het m odern

democratisch-papistisch katholicisme. Tgdens een
verblgf te Rome (1824),werd ht door pausLeoXI1
met onderscheiding behandeld; in z:n vaderlan;
evenwelwerden ht enztn denkbeelden veronrdeeld.
Ditzelfde 1ot viel hem ten deel van den kant van

paus Gregnrius XVI,toen hi
J zich voor de tweede
m aal, in '32, naar Rnm e had begeven om zich te

verantwnorden nver zjn in den nAvenirt
d (zie al.
Lacordaire) verknndigde ideeën betrefende scheiding van Kerk en Staaten goGsdienstvrtheid venr
alle beljdenissen.L,antwoordde met ztn nparoles
d'un croyantft (W oorden van een gelnovige),waarin
1)m kende zeker hetDuitsche rgmpjevan Goethe:
*BegeheidenheitiBtein groBse Zier$
Doeh kom m tm An w eiteroM e ihr.
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hj in naam van den godsdienst de snuvereiniteit

van het velk bepleitte. Dit beek,m et m éér dan
100 dnlkken en vel aling in klleEurepeescketalen,
wer; deer den pauseltken ban getrofen. Daarop

vnlgde een nieuw antwner; z:nerzkds: lpAfaire:
de Reme'ç (1836, '37, 2 <n),waarin h: voBedg
met Kerk en Staat brak. Nu ka; h: 't gehdél
verbruid,niet alleen bt de kerk,maar QQk bj de
werelftkemaeht,4iebeiie:em sedertverketterden
en vervolgden. D:velkspartken ecktervergoedden
hem . Teen kwam de Februari-revolutie,L.werd
afgevaarQigde, en bleef dit tot aan ;en Btu tsgreep

van 2 Dec.'51. E: leefde Gaarna in afzoniering.
LAMORICIàRE, 1806- '65,generaal,ging op 24-Jarig6n
leeftk; naar Algerië, wer; er tien Jaar later
gouverneur van oran,bleef - m etkol etusschen-

peozen - t:t '48 in M rika,waar :: zich zeer
onderscheiGie, veeral in den str:; tegen A:d-e1Kader. ln 't genQemie jaar in Frankrtk terqggekeerd,wer; V epperbevelhebbervan * nationale
garde. Tegeh het Juni-epreer ('48) tra; M m6t
krackt op en w er; toen,veQr kol ym inister van

Qorlog.In'49gingM a1sgezantnaarSint-petersburg.
Z:n verdere letgevallen bekooren niet binnen het
bestek van ;it boek.

LANJVINMB (Victor Am broise de),1802- 1869:was,
t:dens de Juli-zzQnarckie ged. eenigen tt4 14
van 46 Ilaz:er d6r velksvertegenNzeor4igerB,&zer;
in '48 gekozen in de consttueerende lrergadering,geljk daarnain dewetgevenieVergldering,
behtorde in beide t:t de gematigde rechterzj,en
w as van 2 Juni tQt 31 oct.'48 minister van haniel
en landbQuw .

LEDRV-R:LLIF, 1807- '74, begon zïn lQ:pbaan als
aA etaa% en muntte Goer zjn mlcktige welgpre-
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kendheid <t.In 1841 werd V pzgevaardigde;h:
koos in de Kxmerz%n zetelb: Geuiterste linkerz:.
Z:n politieke Glden sedel '48 kemen in ditwerk
herhaaldeW k ter sprake. B: de keuze van een
president der republiek in Dec.'48 kreeg ht n im
376.000 stemm en.Na 'tm islukken van den opstand

van 13 Juni '49 vluchtteht naarLonden.In Maan
'70 zlecht h: xzeêr naar Frankrtk ten gkeeren,en
Azerd in '71 t:t 1id van de nationale V ergadering
verkozen.

LERovx (Pierre), 1797- 1871,boekdrukker,journalist
en M nhanger van de economisch-sociale leer van

Saint-simon, die V echter later vaarwel zei om
zelf een nieuw socialistisch srsteem Qp tebouwen,
;at behalve uit St. Simonistische ideeën, bestond
uit een ve= enging van leerstellingen van den

wksgeer Pythagoras en van Boeddha.Een t:dlang
heeft h: met Genrge Sand samengewerkt aan de
dnnr hen gestichte nRevue indépendante.. In '48

kwam h: in de constitueerende en in dewetgevende
V ergadehng en w er; er de hoofdw oordvoerder van

de radicale partt. Na den staatsgreep werd hiJ
verbannen.

LODEm JK XVI.Het is nietnoodig Mer in btzonderheien te treden ômtrent dezen ongelukkigen vorst.

Alleen z: vermeld, dat V , kleinzoon van z%n
veorganger Lodew:k XV,in 1774 den troon van
Prankl k besteeg. H: was gehuwd met MarieAntoinette van oestenrMk.De onderz:n regeering
uitgebroken revelutie (1789)kostte hem kroon en
leven. In Januari '93 beBteeg ht 't schavnt,de
keningin werd in oct. d.a.v. eveneens onthoofd.
LOW B-PEILIFPZ, door deJuli-revolutievan 1830,waardnGr knning K arelX w er; enttrnnnd,koning van

Prankrkk geworGen, was een zoon van hertog
De Tocqueville.

26
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Lei s-philippe-loseph van orléans,genaam d PPhi-

lippe-Egalitél, uit de revolutie we1 bekend.H:
wer; in 1773 geboren, vluchtt: na de Pebn u i-

emwenteling naar Engeland,waar M 1850 stierf.
Eï heeft zich doer z:n houding n : gehaat gemaakt; minacktend wer; M Ge 'burgerkoning.
genoem d.

LvxzxBovRo (he#,een der grootste en schoonstegebouwen van Pal s,in den stkl der Plorentknsche
paleizen. M aria de M édicis,weduwe van koning

Eendrik IV heeft ket in de Jaren 1612 (of'1551620 Goen bouw en. Van 1844- '70 was :et de zetel
van den Senaat; tegenw nordig is 't grootendeels

museum v= schildel en en beeldhouwwerken van
levenie meesters,tot tien jaar na :un Good.
M.

MADELEINE (de), een de scheongte kerken van PaN s,
in Rhekscken stkl opgetrokken. Ze is gewk; aan
M aria M agialena en wer;gebouw 4van 1764tot1842.
M ARIE,Pransck edelm an :m arquis de Saint-G eorges,
1797- 1870, m aakte zich he1 eerst bekend door

z:n verdedging van verscheidene politieke aangeklaagden,kwam in '42 in de Kamer en ston; M er

aan Ge z: 4erradcalen,In de zaak 4erl
'banketent'
Izie kdaarl bewoog M zich n:g altp 4en voorgrond. op 24 Febr. '48 wer; h: t:t lid van het
vnorloopig Bewin; beneem d;den dag daarep kreeg

V Ge polefeuiHe van openbarewerken en dchtte,
2Bminister,Gennatinnzewerkplaatsenl(ziealdaarl
op. Van 10 M eitot 28 Juni was h: 1i; van de
uitvoerende mackt,29 Juniwerd V voorzittervan
de nationale V ergadehng, van 18 JV tot 20 Dec.

was V minister van Jqstitie. E: betoonie zich
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gem atigd republikein. ln '49 niet herkozen in de

wetgevende Vergadering,keerde ht t0t ztn rechtskundige prakttk weêr. Ht leefde in armoede,
algemeen geacht wegens zijn rein karakter.
MARRAST (Armandj, 1801- '52, invloedrijk dagbladschri
jver sedert de revolutie van 1830, viel de
regeering heftig aan, haalde zich deswege een
aanklacht en veroordeeling op den hals, m aar

vluchtte ('34). Later in Prankrijk teruggekomen,
werd hij hoofdredacteur van den nNationaltt,droeg
uit alle macht bijt0tde omwenteling van ,48,werd
1id van 't voorloopig Bewind en spoedig daarna

president van de nationale Vergadering. Hj had
een grnnt aandeel aan de redactie van de nieuwe
grondwet en stierf,kort nadat ze door Napoléon 1II

opzj was geschoven.
MIRABZAU (Honoré Gabriel VictorRïguette,graafdej
een van de m eest beteekenende âguren uit het
begin der Pransche revolutie van '89, reeds in '91

op 4z-jarigen leeftjd van uitputting gestorven.
Had h: een niet zo0 stormachtig verleden gehad,
en had de druk daarvan hem nietin ztn handelingen
belemmerd, dan zou h: waarschtnlijk juist deman
zjn geweest, die de revolutie binnen de perken
had kunnen houden.
AKOLA, 1781--1855, trok sedert 1806 de aandacht
op zich, öök van Napoléon en bekleedde achtereen-

volgens verschillende gewichtige betrekkingen.Bt
den terugkeer der Bnurbcns trad h: in 't staatkundig leven en bestreed t0t 1830 dereactionnaire
politiek der regeering. Toen Louis-philippe den

troon had bestegen ('30),benoemde deze hem tot
ministervan buitenlandschezaken,wathij3maanden
bleef,m aar in '36 w eêr w erd, tevens a1s president
van 't gevorm de nieuw e kabinet. Tot '39 handpe Tocqueville.

2e*
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haafdeht zich,nm tnenplaatstemakenvôorGulzet.
ln '48 en '49 wash: volksvertegenwoordiger,sinds
dien tgd hield hj zich meer op den achtergrend.
M ONITEUR (de),was Jaren lang de Pransche staatscourant.

M ONTM GNZ,1533- '92,aan w ien hetm ett:der )
>Vo0r-

redettis Qntleend,wasFransch wtsgeerig schN ver,
veer alle tjien bereemd doer z4n llEssaisl.
M OFTALEMBZRT fcharles com te de),1810- 1870,oudpair van Frankrgk,velkBvertegenwnnrdiger na de
Pebruari-revelutie (48), bekend wegens ztn welsprekendheid en vergchillende geschriften, m eest
betrekking hebbende op godsdienstige kw essieg.

K.

NA'OL*QN (prins Louis),geb.tePargs,20April1808,
gesterven in Mngeland, 9 Januari 1873, w as de

J:ngste zoen van LedewVk Bonaparte,kening van
Eelland (een broervan Napoléon 1)en van Eoöenge
de Beaukarnais (stiefdnchter van dezen) en kwam
ter w ereld 6 malnden na de Qntbinding van het

huweljk ztner Quders.Eg ontving ztn epveeiing
deels in Zwitserlan4,GeelsinBeieren.Op z3larigen
leeftgd nam ht al deel aan een gam enzwering
(Qpstand) in 4e Rom agna,in ltalië,d e mislukte
en waardonr hd ternauwen oe; Qntsnapte aan het
gevaar gevangen genemen tew erden.Bedertleefde

k: vele Jaren in afzendering in Zwitserland,6rA n
rang van kapitein deraö ineriebekleedende.In '32

was ht heefd derNapeleentischedynagtiegeworden
deor den dood van den zoon van Napoléon I en
van zgn eigen oudsten broeder. In '36 volvoerde

hg een aanslag ep Btraatsburg,dieJammerl:k miglukse. In plaatg van Louis-philipp: ten va1 te
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brengen,waaloe ht bg welslagen had geho:pt te
zuRen geraken, werd ht zelf gevangen genomen
en naar Amerika overgebracht.Eet volgend Jaar
keerde Mj naar Europa terug en vestigde zich,na
eerst opnieuw in Zwitserland eenige w eken te

hebben denrgebracht, te Londen. Hier leidde h:
een loszinnig,verkwistend leven,zich tevensveordeende a1s den martelaar van het Bonapartisme,
'twelk vonr hem a1s 'tware een godsdienst was,
met reliquieën en verborgenheden. In '40,na het

Qverbrengen van het 1tk van Napoléon I naar
Frankrtk,achtte ht vnerzich hettjdstipgeknmen,
zjn geluk nog eens te beprneven. op 5 Aug. '40
landde h: met 53handlangersb:Boulogne-sur-mer
en trok, gekleed a1s Napoléon I en met een afgerichten adelaar boven 'thonfd,Gen volgenden m ergen

de stad binnen.Garniznen nech burgerj kozen ztn
zgde.H: wilde toen over zee vluchten,zzaar z:n
boot kantelde; a1s drenkeling opgepikt, ten spot

van heel de wereld,werdh: weldratQtlevenslange
gevangenschap in de vesting Ham vernordeeld.

Na 5 jaar wist hj evenwelteentsnappen,a1gmetselaar verkleed.W eérnaarEngelandgegaan,bracht

de Februari-revolutie hem in '48 naar Prankrtk
terug,waar ztn aangeboden diensten werdenfgewezen: ht ontving zelfs het verzeek het land te
verlaten. Napnléon gaf hieraan gehoor, dech h:
kwam er weêr tnen hï te Parts en in vierdepartementen tegeltk tot Agevaardigde was gekozen,
20 8ept.'48. Toen er een presidentmoestgeknzen

werden vnor de republiek,verwierf ht de meeste

(5% millinen) stemmen en 20 Dec.legde h: den
ee; af npdegrondwet.Ztn mededingers,Cavaignac

en Ledru-Rollin,hadden respect:1% millieen en
376 Guizend stemmen op zich vereenigd.W &t ztn
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keus mngelgk had gemaakt,leest menin dentekst
dezer nH erinneringenq; w at nà 30 oct.'49 door
Napoléon is verricht, behnort buiten het kader

dezer aanteekeningen. Genoeg,dat hij zich,naeen
gewelddadigen aanslag tegen de doorhem bezwcren
grondw et, in den nacht van 1 Qp 2 Dec. '51, den

zosten ;.a.v.tQtpresidentvoor10jaarlietkiezen,
Een jaar later,op ;en datum van zijn staatsgreep,
wer; h: a1s Napnléon 11I t0tkeizerderPranschen
uitgernepen. De jammerlijke aioop van den slag
b: Sédan dee;hem z:n trnonverliezen(2Sept,1870).
Na een krVgsgevangenschap van ruim zesmaanden
in Duitschland,ging h: naar Mngeland,waar Mj,
na 2 jaar ongeveer,aan degevolgen eenerpijnlijke
operatie overleed.
NATIONALE WERKPLAATSEN.Toen de om wenteling van
24 Februari 1848 haar beslag ha; gekregen en een
veorlnopig Bewind w as benoem d, kwam en reeds
den volgenden dag de gew apende werklieden,wien

door den stilstand in bi
jna alle zaken,mèt den
arbeid oQk het levensonderhnud ontbrak, met den
eisch voor den dag van de erkenning van het
llrecht np arbeidtk.De norganisatievan den arbeidtd
van staatswege werd vervolgens de algem eeneleus.
Eet gevolg M ervan was deQprichting van nnationz e
werkplaatsenl deor de regeering. Ieder arbeider

k:n daar, tegen 2 francs per dag,werk krjgen.
W eldra stronm den de w erklui tée:in M ei waren
er reedshenderd-duizend.M aarvoorhetonderhoud
van zulk een overgroot aantal ontbraken 4zeldra

de geldmiddelen; 00k werd het onmogelijk voor
zoo velen op den duur w erk te vinden.E etdaggeld
werd niet aniers dan een bedeeling. H etw eekloon
werd van 12 francs teruggebracht op een m aximum
van acht.DebestaandeQntevredenheidvermeerderde
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alzen : 15 M ei ondernamen Ge w erklieden een gewelddadigen aanslag op de nationale Vergadering.
Toen kwam het bevelt0t sluiting derw erkplaatsen
en tot terugzending van dearbeiders,dievan elders

naar Parjs waren gekomen. De nieuwe,Gaaruit
voortspruitende woelingen w erden in Junina driedaagsch straatgevecht door Cavaignac, m et onbeperkte volm acht bekleed,bedw ongen.D e p
'nationale
werkplaatsen. behonrden van toen af tot de geschieGenis.

NZMOURS (Aertog van) was de tweede zoon van
Louis-philippe,geb. 1814. Ht heeftzich inAlgerië
eenigszins Qnderscheiden, 1836- '37,maar wistzich

de tnegenegendhei; zjner landgenooten,evenmin
a1s zijn vader, te verwerven. Na de vlucht der
familie orléans uit Frankrjk,vertoefdehttnt1871
in Engeland. Sedert vestigde hij zich te Parts.
0.

OBELISK (de). Staat sinds 1836 op de place de la
Cnncorde te Parts,alwaar h: uit Egypte is aangevoerd ; een prachtige zuil, uit één stuk steen
gehnuw en, 24 m eter hnng, bekend onier den naam
van obelisk van Luksor.

ORLéANS (hertogin van), 1814- '58, uit het huis
M ecklenburg-schw erin,huwde 1837 m etden hertog
van orléans,oudsten zoon van Louis-philippe. Na

een gelukkigeechtvereeniging van vtfjaar,verlnnr
zt haar gemaal door een hem meteen rjtuig overkom en ongeluk. Daarop werd,voor 'tgevalLnuis-

Philippe mochtkomentenverltden véérdemeerderjarigheid van den nieuwen tronnopvnlger, den
graaf van Pargs,oudsten zoon van den hertngvan

Qrléans,een wetaangenomen,waarbj,mqtvoorbj-
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gang van de hertogin van orléans,de herteg van
Nem ours, 2den znQn van Lnuis-philippe,c.q.t:t
regent w erd aangesteld. - Na de rebr.-revol.
gedw engen hetland teverlaten,vestigdedew eduw e
zich te Xisenach in Thqringen. Z: was een uitstekende vrouw.

I> .op blz. 74is een foutin den tekstingeslepew
welke hier verbeterd w nrdt. op regel3 van bnven
staat:nzich te hnuden aan de wet van 184244;dit

moet zjn: pterug tekomen ep de we%van '42441.
OJDINOT (Victor),1791- 1863,znon van den beroemden
m aarschalk uitdedagen van Napeléon 1;sedel 1835
divisie-generaal, vQlksvertegenw enrdiger in '48 en

'49;heeftin ditlaatsteJaardeItaliaanscheexpeditie
gecom m andeerd en het gezag van paus Pius IX
hersteld.

P.

PALMB ROYAL (hen,doorKardinaalm chelieu gqsticht
+ 1630,bestaat,behalve uit het eigenl:k gizegde
paleis,uiteen uitgestrektebazaarvan r:kewinkels,
rondem een tuin gebouwd,die vnorwandeling dient.
Eet was eigendom der fam ilie orléans.

PALMZRBTON (Lord),1784- 1865,Zngelsch Btaatsman,
aanvankeljk t:t de behoudende palj de '>teriesl
behonrende,laterovergegaantQtdeliberalel'whigsf
t.

Van '30- '41 washt ministervan buitenlandsche
zaken,desgeljks van '46- '51,van '55- '58 en van
'59t0tz:n d00d.H: beweesbuitengewonebekwaamheden te bezitten. De haat van Louis-philippe

tegen hem sproot vool uit ztn breken van de
Mentente cordialet'met Prankr:k,naar aanleiding

van de kwestie der nSpaansçh:huweljkenpl1846,
Izie alGaar.)
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PARTJB (graaf van),1838- 1894,Qudste zoen van 4en
hertog van orléans,den in 1842 nnooottig emge-

komen l'dauphin,. te wiensbehneveztn grootvader
Leuis-philippe in '48 tevergeefs afstan; van den
troon deed.

PATION flérôm et, 1753- '93, een man van meer beroem Ghei; dan beteekenis,die een kleine rol,m aar
toch een rè1 in de revelutie van '89 heeft gespeeld.

H: b.v. moest den gevluchten Lodewtk XVI,na
zjnaanhoudingteVarennes,naarpal sterugvoeren;
een korte poos was h: Ge afgod van 'tvolk,maar
:etnkn igthem tdvolgde spoedig Qp het nhosannaht
ç.

Vegelvr: verklaard,heeft ht zichzelfgedood.Z:n
1:k wer; gevnnien,half dnor wolven verscheurd.
Zijn naam is blMven voertleven &1s die van ,
'detn)
4eugdzametn)Pétionatf
PZYRONNZT, 1778- 1854,minister van justitie Qnder
Karel X, van 1821- '28, en van binnenl.zaken
in 1829- '30, in het m inisterie Polignac.
Potzl. 29 April 1848 waren er pogingen gedaan om
wedr een poolschen opstand in 't leven te reepen,
een gevolg van den treurigen toestan; van onderGrukking, w aarin het lan; verkeerde na ;en mislukten opstand van 1830- '31. Ze leidden ditm aal
tQt niets.

P0t1GNAc, 1780- 1847, hnofd van het ''enmogeltk
miniBterieq,datdeultra-reactionnairekoningKarelx

in 1829 aanstelde en dat de QnmiGdelljkeQorzaak
w er; van dienB va1 in 1830.

R.
RAg'AIL,1794- 1878,qitstekendFransch natuurkenner
6n biznnder vurig republikein,meteen veelbewegen

levqn &chtvr gic%, /4 kqgen gjn Tvnpko; &1g
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geesteljke, op l8jarigen leefttd,en was weldra
hoogleeraar in de theologie,m aar kwam in botsing
m et de kerk en w er; toen door deze hevig ver-

volgd,zöé dat hij zelfs zjn levengewapenderhan;
verdedigen moest. Nu wierp h: zich in de republikeinsche bqweging, en daardoor van regeerings-

wege bemoeil:kt,ging hg zich toeleggen op natuuren geneeskunie.Bijhetuitbreken derJuli-revolutie
(1830)stondh: vooraan op debarrikaden,tengevnlge
waarvan h: een gevangenisstraf van 3 maanden
Qpliep.Sedertztnzjn politiekeprocessen niettetellen.Inmiddels werd ht oQk eenveelgeznchtdnkter.
Toen kw am de Februari-revolutie van 1848; de

uitroeping van de republiek was z#n werk. 0p
den beruchten 15den Mei van 'tzelfde Jaar ston;
hg opnieuw onder de véérmannen van hetoproer;
tengevolge daarvan wer; h: tnt 5 jaar hechtenis
veroordeeld. Toen de onverm neide woelgeest in

1853 den kerkerverliet,wasinmiddelshetkeizerri
lk
geboren, dat hem zoodra mogeltk verbanGd. Na
6 Jaar in België,a1sdokter,tehebben doorgebracht,
keerde h: in '59 naar FrankrMk terug. Tien jaar
later werd Mj 1i4 van 't w etgeven; Lichaam ;van
'71- '75 behnnrde hj niet t0t de volksvelegenw oordigers,maar '76- '77 weêrwel.Aan denC0m-

muneq-gebeurtenissen van '71 heeft ht geen deelfenomen.

RtMUBAT (Câarles François M arie, graafdej, 1797
tot 1875, studeerde in de rechten en trad daarna
a1s publicist 0p. Na de Juli-omw enteling van 1830

t0tafgevaardigiegeknzen,sloothjzichaanvankeljk
aan bg de ndoctrinairend',onder Guizot,maarging
later over naar het linker-centrum . In '36 w erd

h: onder-staatssecretaris,np 1 Maart '40 minister
van binnenlandsch: z&kqn in he% kahinet-Thiers.
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Tnen dit bewind in octnber reeds aftrad,schaarde
hj zich onder de oppositie tegen Guizot c.s. N a
de Febr.-revolutie ('48)werd hj eerst naar de cnnstitueerende toen naar de wetgevendeVergadering

afgevaardigd.Dccr Napclénn 1IIuitFrankr:k verbannen, mocht hi
j echter spoedig terugkeeren, In
'71 werd hj dcor den president der republiek
n iers, t0t minister van buitenlandsche zaken be-

noemd,na wiens va1ht ook z:n portefeuilleneêrlei
(M ei '73). R. heeft verschillende staatkundige,
histnrische en wi
jsgeerige werken geschreven,ook
tw ee dram a's.
REBTAVRATIE (de). Alet dezen naazz worden in de
geschiedenis Van rrankrijk de zestien jaren aangeduid, die verliepen van den va1 van Napnlénn 1
t:t aan de Juli-revolutie (1814- '30), gedurende
welk ttdvak de op den trcnn herstelde Bourbons

(Ledewtk XVIII en Karel X)regeerden.
RIGAULT (Raou1), 1846- '71, beken; Cnmmune-man,
studeerde te Pari
js,verkondigde toen al zeer materialistische stellingen, en haalde zich door ztn
buitensporigheden gedurig strafen op den hals. Na

den va1 van Napoléon III (Sept. '70) kwam h: in
dienst van de politie,maar nam weldra ztn ontslag en kantte zich hevig tegen de regeering.Toen

18 M aart '71 de Commune uitbrak maakteht zich
eigenm achtig meester van de prefectuurvan politie;

den 26 d.a.v.werd hj procurator der commune.
Ej gebruikte ztn gezag toen om deaanzienlijkste
en meest achtensw aardige personen in hechtenis te
dnen nem en en allen tegenstand in de dagbladen te

bedwingen.ToendeCommunebezweek,gafht'tbevel
t0t het doodschieten der gijzelaars,0.a.den aartsbisschnp van Parts,en t0thetin brandsteken van
het Palais royal en van de Tuileriën (zie aldaarl.
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Het eerste wer; gered,de T.gingen verleren.Ge.
durende de wersteling tegen het w ettig gezag wer;

h: ep straat gevangen genomen en gefusilleerd.
RQBER IZRRE çM aximilienj, 1759- 1794, een derrem
z:n vele wreedheden, meest beruchte âguren van
de grQote Fransche omw enteling;maarvan nature

niet slecht.M et Danton is M de vnornaamste bewerker van den deedvanLodewtkXVI(21Januari
1793) en van hetvestigen van het nSchrikbewindtt.
Na den deo; van den A nr hem ep 'tschavQt ge-

bracktenDanton,ztn machtsmededinger,sApril'94,
was h: als 't ware beklBe; met een sneö van
bleed-did atuur. Ten slotte dee; de haat en vrees

veor zelfbeheu; ztn cellega'sdehkndenineenslaan
en wer;ht aangeklaag; en vernordeeld.E:vluchtte,
maar wer; naeenigentegenstand,waarbj ztn kaak
verbrgzel; werd, gearresteerd en den velgenden
dag, 28 Jqli '94, geguillQtineerd.

ROME fExpeditie naarj. In 1846 was Piqs IX paus
geworden,d.i.nietalleenh:ofdderR.K.kerk,m aar

tevenswereldltk honfdvan den nKerkeltken Staat.l
In den beginnenam hta1szeodanigvelevr:zinnige
maatregelen,die ztn bestuurgunstig dedenafsteken
b: datvan zjnvoorganger.Maardevreugdebleek
van korten Guur,naGat in '48 Rossi a1shoof; van

'% pauselkk ministerie waB Qpgetreden. De teleurBtem ng epenbaarde zich echterspoedig. Ressiviel,

twee maanden na ztn Qptreien,Goor Bluipmoori,
waarep enmiddelltk een geweldignpreerlosbarstte.
Piusgafscktnbaaraan deeischen deropstandelingen
tee,maar em zic: niet aan ztn beloften tebinden,
verwkder4e V zich heimelkk uit Rome. TkGens
zgn verbWf huiten z:n eigen grnndgebied wer; h:
van z:n wereldlgk gezag zoo goed a1s ven allen
vvrklo r; en evn repqblikeiqsck bvwin; Alngessvldj
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de bekende âlazzini het eigenl:ke hnofd

w as. Deze toestand w as de enrzaak dat president
Napnlénn een Pransch leger onder oudlnot naar
Reme z:nd,April '49;maar de aanval op de stad
w erd, 2 M ei, afgeslagen. Napelitaansche treepen

waren inmiddelB n0k den Kerkeljken 8taatbinnengetrekken,welke 19 M ei deer Garibaldi eveneen:
w erden overwonnen. Daarop kwam een Spaansch

leger ;en paustehqlp en drengen de oQstenrjkers,
van het Nnorden uit,zjn grnndgebied binnen.D6
republikeinen knnden het nq niet langer houden,

3 Juli gaven zt zich b: verdrag aan derranschen
over,nadat oudinot eindelïk de stad ingenomen
had. In April '50 keerde de gevluchtepausin zgn
lan; terug.

ROVAAI fde m oorden van).W atBlanquizn: 'lbeliefde
te neemenl (zie blz. 175) moet - Tpcquevilledoet
het reeds vermeeden
niet veel bizonders ztn

gew eest: w at opgeschroefde inbeeldings-engerechtigheid; ten m inste,het is den npsteller van dit
register niet m egen gelukken er iets van verm eld
te vinden.

8.

SCHRIKBZWTND (âet) heerschte over Frankrtk van
31 ârei 1793,den dag waarop de Bergpart: in de
natinnaleConventiezegevierde nverde Girondjnen,
tot aan 27 n li 1794, toen Robespierre ten va1

werd gebracht. In dit nnodlottig tgdperk,waartn
RQbespierre en h6t ,
'Comitévan Algemeen W elzgnç'
enbeperkt heerschappj voerden,was Prankrtk a1s
't w are bedekt m et schavotten. De veernu m ste
slachtofers waren :M arie A nteinette, de w eduw e

vankoningLndewjkXVI;ma4ameElise qth,zussvr
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van dien koning;de hertog van Orléans,PhilippeEgalité,vader van koning Lnuis-philippe;Danton,
Rnbespierre's m ededinger;Camille Desm oulins; de
chemicus Lavoisier; de dichter A ndré Chénier,enz.

SIEYàS (,abbé(
f), 1748- 1836, een der beroemdste
persoonltkheden uitdeFranscherevolutievan 1789,
die zich daarin reeds van den aanvang af aan
bizonder onderscheidde. Het gaat niet aan M er
over hem in particulariteiten te treden. Verm el;

z: alleen de titel ztner geruchtmakende brochure
van '89 - ;ie hem trouwens kenschetst:''Qu'estce que letiers état? Tout.- Qu'a-t-ilétéJusqu'ici?
Rien. - Quedemande-t-il? Devenirquelquechnse.q
'tGeen,in zuiver Hollandsch overgezet zijnde,beteekent: ,)W at is de derde stand? Alles. - W at
iS kM
*' tQt dusver gew eest? Niets. - W at vraagt

h: ? Iets te worden.q
SPAANSCHE EUWZLIJKEN (de).Toen koningin Isabella11

van Spanje (1833- ,68,)in 1844 meerderjarig was
verklaard, kwam w eldra de vraag van een geschikt

huwelgk voor haar ter sprake.De hoven van half
Europa bem oeiden er zich meê. Ta1van candidaten

werden vcnrgesteld en hierbi
j allerlei politieke
com binatiesgevorm d.Ten slctte.
m aaktedekoningin
haar verloving bekend m et haar neef Frans van

zkssisi en tpvens die van haar jongere zuster zzet
den hertog van M ontpensier, jongsten zoon van
Louis-philippe. Daar m en algem een geloofde dat

heteventuëelehuweljk met4enziekeljkenengeesteszwakken Assisi kinderloos z:u bltven en na den
doo; van Isabella de Spaanschekroon aan hethuis
van Orléans zou kom en, verw ekte de verloving een
storm van verontw aardiging tegen Louis-philippe,
van wiens m edeplichtigheid aan detotstandkoming

men zich pvertuigd hield,zelfs in ;enkringzjner
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eigen familie, Vnoral in Xngeland was men ver-

tonrnd, de nentente cordialet.met Frankrtk werd
door lnr; Palmerston om Geze reden verbfcken.
Lndew:k XIV, deFranschekoningvan 1643- 1715,
maakte, niettegenstaande h: in 1659 b: gelegenheid van zi
jn huweltk met Maria Theresia van
Spate, afstand had gedaan voor zich en ztn nakomelingen van een mogelkke opvnlging in de
Spaansche landen, in 1702 b: den kinderlcozen
dnod van Karel 11 daarop toch aanspraak. De
Spaansche successie-nnrlog w as er een gevnlgvan;

maar h0e nngelukkig deze 0nk vocrLndewtk was,
aan het eind kreeg ht toch grnotendeels zjn zin,
daar ztn tweede kleinznon,Philips van Anjnu,a1s
Philips V den Spaanschen troon besteeg.

T.
TEISR: (Louis Adolphej. 1797- 1877, een man met
een lang werkzaam leven a1s invloeGr:k staatsman en uitsteken; geschiedschr:ver. E: vestigde
zich aanvankelijk a1s advncaat te Aix,in 'tzuiden
van PrankrMk,maar kwam reedsin 1821te ParVs,
waar Mj a1s liberaal dagbladschrVver optra; en
van '23- '27 zijn bercemd gewnrden pEistoire de
la Révnlution françaiserq in 10 dln.schreef. Zijn
m edewerking aan het op 1 Januari'30 opgerichte,
alras machtige Gagblad y'le Nationalf Groeg veel

bij tQt den va1 der Bourbons in 't zelfde jaar.
(Van Thiers is het woord,datinsloeg,nleroirègne,
mais ne gouverne pas: de koning regeert,m aar

bestuurt niet.tt) Aan den Griedaagschen cpstand,
27- 29 Juli,nam h: geen deel; we1 leidde hij de
onGerhandelingen m et den hertng van orléans

(Louis-philippe) om dezen te bewegen den vacant
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geworden treon te beklimmen. Vier dagen nadat
denieuwe kening a1Bzoodanig wettig benoem d was,

werd Thiers donr hem (11 Aug.) totstaatsraad bennemd en in Ncvem ber t:1 ender-staatssecretaris

van fnanciën, tevens werd h: teen lid van de
Kamer,w> r K zich spoedig deed kennen kseen
snedig en gevat debater en greet redenaar;QQk

zïn administratieve bekwaamheden werden epgemerkt. 'Z:o werd h: 11 oct. '32 minister van
binnenlandschezaken,driemaandenlatervanhandel
en epenbare w erken.In dezehnedanighei; plaatste

MJ he1 stanibeeld van Napeldon weêr Qp de Vendôme-zuil en liet h: den Arc de l'Etoile - deor
NapQléon begonnen - voltooien.In April'34 ruilde

h: z:n polefeuille weêr veor die van binnenl.
zaken. De gestrengheid, waarmeê h: nu weldra
tegen de dem ecratische bewegingen Qptrad, be-

zergde hem vele vijanden,maar maakte hem venr
den koning n:g enmisbaarder. BiJalle wisselingen
in h:t minigteriebleefh: gehandhaafd.In Pebr'36
werd hiJ'veorzitter van een teen geheel nieuw
kabinet en nam h: buitenlandsch: z&ken veorzich.
Dit duurdetQtAugustus,toenh: genoodzaaktwas
A te treden. Van nu af wer; :: de leider der
oppesitie;malr 1 Maal '40 kwam hiJepnieuw a1s
m inister van buitenlandsche zaken aan '1 hnofd
van 't kabinet, echter slechts tot 21 oct. In dien

tusgchentg; had V het 1Mk van Napeléon van
8t. Eelena naar PrankrVk doen Qverbrengen en
was hk' begennen Parïs van vestingwerken te
v:orzien. Zn sedel ging h: aan 't veerbereiden
en schrkven van z:n groote boek ;de geschiedenis
van Napeléon I dat ender ;en titel Mm steire du
Cengulat et de l'Em piret
' van 1845- '69,in 21 dln.

het licht zag. In de Jaren '41- '45 was W hier-

417

venr in Duitschland en Italië. Tnch verwkierie
M zich niet geheel van het staatkundg leven.
W e1 was h: niet weder leider der Qppesitie in
de Kamer,dnch ht schaar4e zich niettemin enGer
kaar vanen. Guizot wasde tegenstander,heteigen-

1%k hoofd van het ministerie, dat van ein; '40tnt
begin '48 het heft in handen had. W at sind: dien

gebeurde, vonrznnver Th. daarbt betrokken wasr
i: in deze nH erinneringentt beschreven. In hoever

Tocqueville hierbt rechtvaardig en onpalkdig is,
werdt in 't midden gelaten. N a den coup d'état

onthiel; ht zich van alle pclitiek, Qm slechtsvoor
ztn studiën te leven.De hnuding van Th.in '70
i: algemeen bekend;Q:k hneh: de eerstepresident
w er; der nieuw e republiek.

Tocovzvltts Wraaf dej,Ge nuitgeverçdvan dit werk,
is een kleinzoon van den schrtver.
TVILERI:N (de), sedert 1800 het paleiB der Pransche
vorsten te Parjs,bevattende 3 groete ''pavillnnst'
(gebeuwen). Door Napoléon III is het dnor een
44e paleis m et het 'Louvret
t verbonden gew orien.
K oningin Catherina de M édicis begon in 1564 met

den bouw,die onderLodewtk X1V werdvoortgezet.
Er is een monie tuin bt. De Tuileriën bestaan
echter niet meer:zez:n in d6Commune-dagen('71)
m oeiwillig verbrand.

W.

W atowgxl,1810- '76,een P::1,:ntvingzjnQpleiding
in PrankN k, Qniersteunde in '30 ;en Peolschen
Qpstand, keerie naar Partsterug en werd in '44
genaturaliseerd. Ht heeft zich a1sstaathuishouikuniige bekend gemaakt, was professor in Ge
rechten, van '48- ,51 1id van de censtitueerende
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en van de wetgevende Vergadering.Na den corlog

van '70 werd Eg 1id van denationaleVergàdering,
en voorts t0t senator benoemd. Hi
j was een vrtzinnig m an.

