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EEI{ GR(IOT ROMAI{CIER STAAT OP.
'k Yerhaalde u de tragische terechtstelling van CUuae Montcharmont. In heel de pers brak natuurlijk een ongehoord verzet los.
De Openbare hlening was des te sterker geschokt, daar het vraagstuk van de afschaffing der toepassing yan de doodstraf op de dagorde stond.
De geniale romancier Victor Hugo, evengoed als de fijnbesnaarde dichter Larnartine hadtlen zich sinds geruime tijd voor de afschaffing uitgesproken. Louis Philippe had de schrijver van <<Le dernier Jour d'un condamné> tot pair van Frankrijk verheven, om hem
te <<belonen voor de zo
schone en de met zo veel
wilskracht doorgevoerde strijd> voor de afschaffing van een wet,

waarvan de koning zelf
hij haar
gans zijn leven had gehaat>. De dichter onderwierp het vraagstuk aan
de Constituerende Vergadering. Deze had het
hehouden van de doodstraf met 498 stemmen
tegen 216 besloten. D€
strijd echter was niet
uitgestreden en de terechtstelling van Montcharraront, met al haar gruwelijke bijzonderheden, was olie op het
vuur.
Charles llugoo toen 24 jaren oud en redacteur van het dagblad
<<L'Evènement>>, liet een verontwaardigd artikel verschijnen.
<Vier dagen geleden>, schreef hij zo omtrent, <heeft de wet, op
een openbare plaats van een Franse stad, in het aangezicht van de
Zon en van de Beschaving, e,en man gegrepen die zich weerde en
beangstigd huilde. Zij heeft h,em hals en armen en benen omkneld, hem
had gezegd <dat

bij de haren

voortgesleurd, hem het vel van het. Iichaarn opengereten, en dat alles om hem naar het schavot te sleuren.
<V6ôr vier dagen heeft de Wet rnet de Misdaad gevochten, en
dit gedurende één vol uur en in aanwezigheid van een, met ontzetting
geslagen bevolking. IVat had die man de Maatschappij xrisdaan?
Hij had gemoord. Wat heeft de maatschappij die man gedaan? Zijt
heeft hem gemarteld. Wat was Uw doel? Wellicht de rnaeht van het
gerecht der mensen tonen aan de menigte, de menigte tot betere gevoelens brengen, haar doen hegrijpen wat het Recht is door ha.ar de
straf van een misdadiger te laten bijwonen? Een plechtige, indrukwekkende, verschrikkelijke daad doen uitkornen?
<Wat hebt ge verkr,egen? In plaats dat die m'enigte zich achter
de Wet zou scharen, heeft zij partij gekczen voor de rnan die gehalsrecht werd. Die Menigte was vol afschuw voor die booswicht.
Ilie afschuw h'ebt Gij in medelijden veranderd. Ge waart rnet twee,
met vier, met ik weet niet hoeve,el beulen om één man die niet sterven
wou te doden. Ge zijt niet indrukwekkend geweest. Itlooit zult ge
door te <<doden>> bewijzen dat men niet <<moorden> mag. Wilt ge
toch de doodstraf behouden? Goed dan, maar ten minste, stopt u weg
wanneer gijterechtstelt! Nodigt de pers, norligt het vol;li van Frankrijk niet uit, orn beulen aan het werk te zien, die niet eens hun arnbacht kennen. Uw girillotines zijn al even slecht gemaakt als uw
wetten !>

Charles Hugo werd voor het Assisenhof van de Seine gedaagd,
voor (aânvallen tegen de eerbied jeg,ens de wetten>.
Yictor Hugo maakte gebruik van het Recht dat, door de Wetgeving op het Krimineel Onderzoek verleend wordt, aan personen,
vneemd aan de Balie, te pleiten voor het Assisenhof om zijn zoon te
verdedigen . De Voorzitter Pastattieu-Lafosse had dit verzoek ingewilligd.
Er heerste een koortsige belangstelling, die der grote rechterlijke
gebeurtenissen.

De war'e schuldige, deed Victor Hugo uitschijnen, i,ndien
hier -iemand schuldig is, ben itk, die sinds vijf en twintig jaren de
strijd voor de onschendbaarheid van het menselijk bestaan voer,
Die misdaad beging ik vr6ôr rnijn zoon, rneÉ voorbedachten rade, met
volharding. Ik heb die bloeilwet van onbeschaafde volkeren bestreden en zal kaar blijven bestrijden, zolang ik treef. Dat zweer ik u!
Ik zweer het vtôôr dit slachtoffer van de doodstraf, v(rtr dit kreris
waaraan, vridr'twee duizend jar.en, de Menselijke Wet de Goddelijke
\iliet genageld heeft>.
En de dichter ûekende met felle kleuren de drarnatische terechtstelling van Chalon
.<Ènrr, riep Yictor Hugo bij het einde van zijn pleidooi ,uit, <gij
zoudt die kreet van angst, van afgrijzen, van schaarnte, die aan een
jongeling ontsnapte, straffen? Gij zoudt aan t{e guilletine zeggen
<<dat zij eelijk heeft> en aan het medelijden, het medelijden dat heilig is, dat <<het ongelijk heeft>, <dat het schuldig is>r. Neen, zo iets is
niet mogelijk>!
Toch, niettegenstaande de daverende toejuichingen die bij het
publiek losbrak,en en die de voorzitter niet onderdrukken kon, werd
Charles Hugo tot'zes maanden gevangenisstraf en vijf honderd frank
boet

veroordeeld.
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dan is mijnheer thuis.
f{[2ay, antwoordde de sukkelaar, de zaak is ernstig. Indien
ik vandaag
niet b,etaal, is uw heer gemachtigal nnijn woning aan te
slaan en zulks maakt mij ongerust.
Karel Kwakbeen schoot in een lach.
: Waarlijk, Joseph, gij doet mij lachen, zegde hij, wat denkt
gij van rnijnheer? Meent gij dat hij zich aan iets dergelijks zou laten
k'ennen, hij, die de rechtyaardigheid zælf is? Neen, n€en, ga gerust
naar huis en kom over drie dagen terug, ik zal inmiddels aan de
heer van trIeverboorn zeggen, dat gij juist op de vervaldag hier geweest zijt om hem te voldoen.
Joseph liet zich hepraten. Hij stond op, half beschaamd over hetgeen hij had durven denken.
&o dan, tot over drie dagen, zegde hij,
vergeet toch niet
- oprnerkzaam t'e rnaken, dat ik hier opentijd
naijnlaeer
en stond rnet
het geld tren geweest.
Wees gerust, gaf Ï{arel Kwakbeen ten antwoord, dit zal ik

niet -natraten.
En hij deeil de koopman uitgeleide tot aan de deur.
Juist drie dagen claarna kwam Joseph terug'met het geld. Terwijl de rneid haar meester ging verwittigen, telde Joseph d'e volledige som, benevens de intrest, op de tafel. Nauwelijks was dit gedaan, of van Heverboom trad binnen.
fls, za, zegde hij lachend, gij hebt pgepast. Karel heeft mij
- dat gij juist op de vervaldag zijt komen betalen,
gezegd
ik was alsdan afwezig, maar dit verandert niets aan de zaak.
Mijnheer, sprah Joseptr, ik heb u hartelijk te danken voor
- dat rnij door uw toedoen is geleend;
gelief eens na te zien,
het geld,
ik geloof dat Sij de som en cle intrest volledig zult vinden.
De schurtk naderde de tafel en zag alles na.
Juist als goud, zegde hij; zie, beste vriend, gij zijt een deftige -kerel.
En hij narn het zakje en schrahde er de gouden en zilveren
nnuntstukken in, opend,e zijn tress,maar en legde er de beurs behoedzaam op een plankjel daarna draaide hij het schrijftoestel in slot.
ffissv, zegde hij, zich een weinig bedenkend, ik zou u dienen
te geven, doch daar het geld gestort is geweest door
een kwijtbriefje
de heer Pachal, is hij het, die u dit af,leveren moet; ik zal hern dadetijk het geld zenden, en hij zal in ruiling mij het kwijtbriefje s,turen,
ge kunt het over twee of drie dagen bij mij afhalen, zoniet zal ik het
u bij gelegenheid zelf komen overhandigen.
Zeer goed, gaf de suhkelaar tot antwoord, daar is volstnekt
geen-haast bij; mijn geld is door u ontvangen en het berust dus in

'

goede handen.

Joseph Ver.lboelen ging vrolijk naar huis. Zijn handel had een
goede weneïing genomen, en hij dacht niet meer aan de verlieaen,
die hij rloor de moedwilligheid van de soldaten had ondergaan. Zijn
schuld was betaald en hij zou dezelfde dag een voor hem aanzienlijke
som ontvang€n van zijn reiziger, die met blauwe kielen en geverfd
linnen wekelijks de rnarkten van h,et omliggende bezocht.
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