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BEROAMDE PROCESSEN
Het proces van de negen en zeventig dieven.

We sehrijven: Augustus 1842. - Te Parijs kwam een zaak
voor die in de pers genoteerd werql als: <<het proces van de negen
en zeventig dieven>.

Vôôr het Assisenhof stond een eerste groep beschuldigden te-
recht. Veertien betichten, met vooraan Fonblanc.

De zitting werd voorgezeten door Zangiacomi. De belangstel-
ling was die van de grote processen.

Op de schand,etlank, doodslbleek, in het zwart getooid, onder een
zwarte sluier, kaarsrecht, niet uitdagend, Marie, Yirginie Yimal, de

Yrouw van Fonhlane.
Marie was linnen-

stikster geweest e n
leefde gelukkig bij haar
ouders. Maar de Parijse
straten brengen spoe-
dig ten val wanneer
men naaisterken is en
mooi en men slentert,
beïangstellend in ale,on-
telhare kleine voorval-

. len uit het leven bui-
tenshuis. Toen Marie
zestien was trad zij in
het huwelijk. Zij was
zwanger sed,ert vier't maanden. De rnan, die

hsar in het verderf gestort had, Fonblanc, kon gemakkelijk haar vader
zijn. FIij had zijn intrek in de voorstad Montmartre genomen en gaf
taallessen. [trij leerde aan Marie het boekhouden en maakte dat zij
wat van de Engelse ôaal afwist. Dank zij die kennis ging zij in alle
middens tegen weinig geld, oppervlakkige wetenschap verspreiden.

Zo kwarn zij bij de kach'elsmid-schoorsteenveger Benoit Monetti
terecht. Daar ontmcette zij een jcnge dichter, die weldra dol verliefd
op haar werd. Spoedig werd hij tot haar speelbal. Hij vergezelde haar
naar het bal van het Opera. Gedurende de carnavaldagen van 1840



sloeg hij niet eén bal over. Marie had hem in kennis gebracht met
haar echtgenoot. Deze vond het goed ilat de jonge dichter bij hem
aan huis kwam, waar hij Marie met delikate bewegingskens haar
jongste kindje vertroetelen zag. In die ogenblikken dacht hij aan
de Madonna's van RafaëI.

En nu hevond Marie zich op de schandebank in de Parijse Assi-
senzaal als meileplichtige in een groot schandaal van af,truggelarijen.

Fonblanc, netjes gekleed, makend gedistingeerde gebaren, onder-
scheidde zich door zijn goede gemanierdheid van zijn medeplichtigen.

De beleefde antwoorden, met zangerige stem door Marie gegeven,
maakten een gunstige indruk op het auditorium.

Onverwachts deed zich een incident voor dat de spanning ten
toppunt dreef. Op de zoveelste vra.ag van de voorzitter van het hof
besloot Fonblanc bekentenissen af te leggen:

- Vôôr tien jaar leefde ik als een eerlijk man. Op zekere dag
verzocht €en geneesheer rnij een wissel te disconteren, Ik dacht dat
hij echt was en plaatste mijn handtekening op de keerzijde. Ik was
van de hand Gods geslagen toen rnen mij aanhield. Ik werd in de
<<Force> gevangen gezet. Daar kwam ik rnet misdadigers in aanraking
naar wie ik, tot mijn grootste'ongeluk, luisterde. Men stelde rnij
terug op vrije voeten, daar niets mijn schultl hewijzen kon. Tot in
1839 bedreef ik niet één diefstal. Toen eehter bood een gew€zen mede-
plichtige zich te mijnent aan. Hij kwam van de galei en was in het
bezit van het bewijs van mijn schuld, bewijs waar rnijn eerste rechters
niet achter geraakten. IIij hatl mij in zijn rnacht, maakte mij tot zijn
slachtoffer. Ik was verlor,en.

Even zweeg Fonblanc, \ilaarna hij vervolgde:

- 
(Heren rechters, ik leg volledige bekentenissen af. Die be-

kentenissen hetekenen mijn veroordeling. Maar wat geeft het mij
zo ik daardoor dit kind redden kan. - 

(Hier wees hij op Charles Vl-
mal, de broeder van Marie)- - Ik heb dat kind hedorven, tot het
kwaad gedreven. En dan ook die yrouw wil ik redden. - 

(En hier
wees hij op Marie). Ik huwde haar toen zij nog geen zestien jaar oud
was. Mijn wil beheerste haar. Zij was een willig werktuig in mijn han-
den. Zij kon, zij mocht mij niet verraden. Ik zweer dat zij niet schul-
dig is. Wat rnijn eigen persoon betreft, roep ik uw medelijden noch
uw toegevendheid in. Maar voor die knaap, smeek ik u om de grootste
mildheid. Wat die vrouw aangaat, dit slachtoffer, rnijn slachtoffer,
dit onschuldig wezen, vraag ik een rechtvaardige rechtspraakr>.

Bij die kranige toespruak ging een rilling doer het auditorium.
Marie, het aangezicht in de handen gedrukt, huilde.

Marie, niet schuldig bevonden, werd vrijgesproken, Fonblanc
schuldig, en zonder verzachtende omstandigheden, werd tot twaalf
jaar dwangarbeid verwezen, met uitstalling aan de schandpaal.

Welnu die IIIarie Virginie Virnal, de vrouw met het fluwelen
kleed, was de eerste grote liefde van llenri Murger, ile onsterfelijk'e
schrijver van de <Scènes de Ia vie de Eohème>. Zij is de enige vrouw
geweest, die Murger opreeht lief heeft gehad. Het volstond dat haar
voornaam in zijn nahijheid uitgesproken tverd, om zijn vergruisde
geluksdroom lyeer hij hem op te wekken. Zonderdat hij het bekende,
obsedeerde zij al de liefdestonelen, die hij uitgedacht heeft. Zij weer-
kaatst in elk vrouwengelaat, dat hij glimlachen of huilen deed. Zij
zit achter Mimi verborgen en achter Musette. Het is steeds, altijrl
en nog, Marie, die hem beheerst. Maar wij geven er ons slecht reken-
schap van. Zij was de meest verborgen g:ehouden schaduw uit het
liefdeleven van Henri Murger. x2





HET KASTEEL DER VERDOEMENIS
door

STLVAII.{ VAN DER GUCHT.

(Vervolg)
Er zijn in de stilte van de nacht ogenblikken, waarin alles een

dublbele waande en lbetekenis krijgt. Het minste gerucht wordt hoor-
baar, het gekraak van een meubel doet schrikken. Niettegenstaande
al die nachtelijke inbeeldingen Flora deden sidderen, nam de natuur
eindelijk de overhand, en de bezorgde moeder viel in slaap.

De dageraad begon's anderendaâgs nauwelijks de torenspitsen
van het kasteel te vergulden, en het licht van de lamp, die in de kamer
brandde, te verdoven, toen Flora schielijk ontwaakte door het smar-
telijke gesteun van haar kind. Vlug sprong zij op en boog zich over
zijn beddeken heen.

- Lieve Frans, zegde zij, wat overkomt t2 Zijt ge ziek?

- Ja ziek, heel zieko antwoordde het kind. Ach, mijn buik!...
En de kleine hegon luidkeels te wenen.

- Frans heeft wederom te veel kersen gegeten, niet waar?

- JU moeder; vader had het mij vefboden... maar... ik heb
toch gegeten... tr"rans gaat sterven.

En de kleine verdubbelde zijn geween.

- Nssn, dacht Florg ik heb mijn gernaal onrechtvaardig ver-
dacht. Hij heeft het kind verboden fruit te eten; en had hij kwade
'bedoelingen gehad, dan had hij dat niet gedaan.

Zc waren haar gedachtm, toen schielijk de deur werd geopend
en mijnheer van Heverboom de kamer binnentrad.

- Wat schort hier, lieve Flora? zegde hij, waarom weent de
kleine zo geweldig?

- Hij is aangetast door geweldige huikpijn, antwoordde Flora.

- Wederom yan dat onrijp fruit, hernam de valsaard, het hoofd
schuddend, ach, die kinderen, die kinderen!... Stel u echter gerust,
ik bezit gelukkig een onfeilhaar middel, om deze kwaal te bestrijden.
Lk had Fransken gisteren veel fruit zien eten, en, otn het ziekzijn te
voorkomen, heb ik er's avcnds een w-,einig van in zijn drank gemengd;
hij heeft, gelijk gij weet, geweigerd het glas te lecligen, misschien
had hij het geproefd.

- Ach, dit was dan de oorzaak, dat Sij mij hebt belet zijn romer
uit te drinken?

- flsl<sy, maar de smaak is vuil en, al geneest deze medicijn
de koliek, het is echter zeer onsmakelijli vooi gezonde mensen.

Fl,ora was in zichzell beschaamd, dat nj haar echtgenoot had
durven verdenken haar kind te zullen vergeven, maar daar ile kleine
bleef lrermen, zegde zij zacht:

- Hebt ge nog van dit geneesmiddel, dien het hem toch spoedig
toe, ik zal inmiddels naar de geneesheer sturen.

Van Heverboom antwoordde niet, maar verliet de kamer, terwijl
Flora haar meid riep en haar beval de huisknecht in allerijl naar de
dokter te zenden.

Intussen kwam Hendrik terug; hij hield een klein glaasje met
groenachtig water in de hand en zegde:



- Zie, mijn lieve, Iaat dit de kleine drinken, ik twijfet niet of
de kwaal zal spoedig verdwijnen; ik ga mij ondertussen aankleden,
ann de geneesheer behoorlijk te ontvangen.

T{ij reikte het glas aan Flora toe.
De snocdaard was echter zo aangedaan door dit ijselijk sehelm-

stuk, dat hij verrichtte - want daar kan toch geen gruwelijker wan-
daatl rvorden gepleegd, dan een rnoeder te gebruiken om haar kind te
y€rgevtn -- dat hij gerveldig hegon te lheven, en toen Flora, vervvon-
derd, hem star bezag, wendde hij de agen af en vertrok.

'Zulks vernieuwde de vermoedens van de ongelukkigne moeder.
De pijnen, die de kleine Frans leed, schenen een weinig af te ncmen
en, b,ehornmerd, waagde zij het niet de drank aan het kind toe te die-
nen. Zij opende dan een kast, zette er het glaasje in en stak de sleu-
tel op zak.

Franske had de vorige avond zo weinig van de vergiftige drank
gedronken, dat het wel voldoende was geweest orn zijn gezondheid
te ontstellen, maar niet genoeg orn de dosd te veroorzaken. Ile pijnen
namen dan ook gedurig af, tot hij eindelijk in een diepe slaap viel.

Flora bezag lange tijd dit onschuldige wezen, verbleekt door de
pijn, toen de geneesheer binnentrad. Hij gnoette zijn nicht en ging
recht tot het slapende kind. Na het enige ogen'blikken te hebben be-
schourvd en de pols gevoeld, keerde hij zich tot Flora.

- Laat hem slapen, zegde hij, er is geen gevaar meer te vrezen.
Fiora begon te lverren en kuste hern de hand. Dokter Meert he-

zag haar verwonderd.
Maar nu ging zij stil op haar tenen aan de cleur luisteren, greep

de dokter hij de hand. trok henn naar het venster en sprak rnet een
ontrcerde stem:

- Lieve oom, de ge-
neesheren zijn als biecht-
vaders van de huisgezin-
nen; zo ik u eens een ge-
heim toeverirouwen
mocht...

- Dat zatr hi r ire-
graven t.r'otr{lsn, nicht, ant-
woordde de heer Meert,
terwijl hij de hand op het
hart legde.

- Luister dan, gij,
die ik altijd als een vader
heb geëerbiedigd, ik zal u
al rle ijseiijkheid van mijn
gernred verklaren!

En de bedrukte vrourry
verhaalde de feiten, die wij
r'eeds kennen. De dokter
bleef cnige stonden pein-
zencl staan; hij had altijd Hendrik voor een gierigaard gehouden,
dit was d,e waarheid, maar nooit had hij durven vermoed,en dat de
hebzucht er een moordenaar van zou maken.

(Wordt vervolgd)
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