
I\aar meer geltjkheid
Dcr revolutic had nict alleen ecn
sterkc weerslaq op <lc politick in
en brriten I rankrijk, ook op so-
cia:rl gebiccl is ha;rr invloe<l bij-
zoncler groot gervocst. Vtior de
revolutic bt'stond cl' een brcde
kloo[' tussen de verscheidene stan-
den. I)e adcl, de eet'stclijkhcid en
de rlt'rde stand hadclun zeer ver-
schillende rc<:hten ; clc ongelijkheid
was zo groot, dat men zonder
overdrijven kan sprcken van be-
voorlechtcn, de adcl en dc cere.ste-
lijkhcid, en bcnadeclden, hct ge-
r,r'onc voik. Tot de ccrsten bchoor-
den slechts ()nge\jecr 3oo v:rn de
Franse bcvolking. I)eze kleine
mirrtlcrheid qcnool ni('llcrnin uit-
zonderlijke voorde.lcn: ze botaal-
clen zo goed als geen belastineen,
qen()lcn hcrt'ndicnslr.rt. ontvirrgr.n

pcnsioencn, beklceddcn de bc-
langrijkstc ambtcrr en hzrdden dc
hooraste gladen en titels. ()ngeveer
clc helft van hecl het grondgebied
u'as hurr cigendorr.
'I'rrgenovcl deze klcine g ro('p groot-
grondbczittcrs stond de rnzrssa van
cler dcrdt: stand. Zij \,\raron fel bc-
nadcclcl in leclrtt'n. Dc burgers,
die vaak gesttrcicerd haclden en
bcmiddt'lcl \ rar('n, vornrrlen r'l'cl
de invlocdrijkste uroep. l)c econo-
rnische cvoiutie in de r8e eeulv
r,l,as velcn ondel hen ten goedc
qckomerr. Sommige burq,'rs. eiqc-
naars o{' beheerders vart rnarlu-
f:rcturen, \\,'aren zelfs betcr begoed
clan bepaalde eckrllieden en velcn
hadden ccn betcre ontr.r,ikkeling
!.tonotcrr. \ochtarrs n'ar,'tr z,' trit-
qt.sloten ran dc lroqcre posten in
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het lcqer en konden cvenmin top-
positit's in dc magistratuul bc-
kledcn. Dezc ambten, cvenals het
bisschopsambt, waren voorbchou-
den aan de adel. Hct is dan ook
beglijpehjk, clat dczc brrrgelij I'ret
initiatief tot de rcvolutie rram.
Ook de bocrcn behoolden tot de
derdt'stand. Ze gingcn gebukt on-
der zu,are glondlastcn cn leiddcn
over het algcmeen een ellendig be-
slaatt. Zt u ar.rt door qaarrs rn, irrig
ontlvikkeld cn drocqen gcl:rten
hun lot.
De albeidcls vormdcn de laatste
gloep in dc dclde stand. Ze \varen
nog stceds onderworpcn aan de
regk:rnenten van dc middelecrrrvse
gildcr-r. Ze n clkten vcle urcn per
dag tegen een schamcl loon. In de
r8e ccuw was de bevolking in
Eulopa snel toegenomen en \{'are1r
er rneer lverkkrachtcn dan u'crk.
De vrces zondcr werk en dus zon-
der inkomen te vallen ma:rkte,
dat za zich we] moestcn schikken
naar de wensen van de kapitaal-
kraclrtige groothandelaars.
Varr. deze uitgebuitc arbeiders-
klassc bediende zich de burgerij
om het oude regime omvol teWfF *--ïc
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werpen. De burgers hadden ge-
r'r''eigerd de nieuwe belasting, die
Lodewijk XVI r,r'ildc invoeren in
r 7Bg, goed te keuren. Dit had
hen be'nvust gernaakt van hun
politieke macht. Daarvan maak-
ten ze gebruik om de ,'Verklaling
van de Rechtcn van de ![ens en
van dc Burger" af te korrdigen:
vrijheid en gelijkheid behoren tot
dc voornaamste rechten van de
mens, de wet moet voor elkeen
gelijk zijn en er mag geen onder-
schcid tussen de standen bestaan.
Robespierre had de invloed van
de burgerij fel verminderd, maar
tijdens het Dircctoire voerde ze
weerom het hoge r.voord. Alle
rechten, geformuleerd in de ver-
kiaring van r 7Bq) rverden echter
niet toegepast; de burgerij hield
zelf de ongelijkheid in stand, ten
nadele van het gewone volk.
De burgers vierden uitbundig hun
succes) terwijl de arbeiders en het
volk van Parijs van honger en
ellende omkwamen. l)it u'as de
periode van het Directoire, tijdens
dervelke de rijkgervorden burgers
heer en meester in Frankrijk wa-

#.flr

ren. FIet mondaine leven van de
burgerij speelde zich al op prach-
tige bals, luxe-restaurants et1z.

N{ada,me Tallien en Barras warerr
topliguren in deze r'vereld. De
mode rveerspiegelde de drang
naar excentlicitcit. De dames,
de zogenaamde,,I'Ierveilleuses",
kleedden zich met zeer lichte,
doorschijnende stofl-en. De taille
\{as zeer hoog; de hocden hadden
allerlei zonderlinge vormen. De
,,1n61syables", hun mannelijke
collesa's in de excentricitcit, droe-
gen lange haren, die tot op de
schouders reikten. Hun kin ver-
borgen ze onder een enorme das.
llun mantel, grillig van vorm en
met een zeer grote kraag, paste
strak om het middel en il'as met
vele knopen versierd.
Frankrijk kende op het einde van

de rBe eeu\4. een periode van alge-
hele ontreddeling. Ivlet de hulp
van enkele vooraanstaanden uit
hct oude regime voerde Napoleon
Bonaparte een staatsgreep door en
stelcle daardoor een einde aan de
corrupte toestand. De ongelijkheid
bleef nochtans bestaan. In de
verantu,oording tot het Burgerlijk
\\retboek zegt hij: ,,De mensheid
zclf, evenals de rveldadigheid, het
medeiijden en alle gaven, \r,raar-
van het zaad in het menselijk hart
u,erd gelegd, verondersteilen het
bestaan van deze sociale verschil-
Ien en hebben tot doel die te
verzachten".
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Niet alleen op de politiek, maar ook op het sociale leven had de

Franse revolutie een enorme weerslag. Tijdens het oude regime

bestond er een zeer grote ongelijkheid tussen de adel en de geeste-

liikheid enerzijds en de derde stand, c{e burgers, de boeren en de

arbeiders, anderzijds. l)e revolutie trachtte die kloof te over-

bruggen. De burgerij kondigde de "Verklaring
van de Mens en van de Burger af." Tijdens het

zîjzelî aan de macht was, hield zij op haar beurt
in stand. Ook Napoleon kon de sociale verschillen

de ongelijkheid €, =

niet verzachten. ' : .:.4,.;
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