De buik van Parijs
De cyclus van de Rougon-Macquart
Deel III
Émile Zola. Parijs, 1 juli 1871:
Ik wil uitleggen hoe een gezin, een klein groepje wezens, zich
gedraagt in een samenleving, wanneer het uitbreidt en tien,
twintig individuen op de wereld zet, die op het eerste gezicht
totaal verschillend lijken, maar waar een analyse aantoont dat
ze nauw met elkaar in verband staan. Erfelijkheid kent zijn
wetten, net zoals de zwaartekracht.
De Rougon-Macquart, de groep, het gezin dat ik me
voorgenomen heb te bestuderen, heeft als kenmerk de
uitbarsting van begeerten en de brede opstand van onze tijd
die zich stort op het genieten. Fysiologisch gezien zijn zij de
trage opeenvolging van complicaties van het zenuwstelsel en
het bloed, die zich in een ras voordoet, na een eerste
organisch letsel, en die, naargelang de omgeving, bij elk
individu van dit ras, de gevoelens, de verlangens en de
hartstochten bepalen. Dat wil zeggen alle menselijke
manifestaties, natuurlijk en instinctief, waarvan de
voortbrengsels de gebruikelijke typering van deugden en
ondeugden krijgen. Historisch gezien komen ze voort uit het
volk, stralen ze uit in de hele hedendaagse maatschappij en
klimmen ze op naar alle situaties, door deze in wezen
moderne impuls die de lage klassen bevangt in hun opmars
door het sociale organisme heen. Zij vertellen aldus het
verhaal van het Keizerrijk van Napoleon, de Second Empire,
van de hinderlaag van de staatsgreep tot aan het verraad van
Sedan, door middel van hun individuele drama's.
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Dit werk, dat meerdere aﬂeveringen zal vormen, wordt daarom, in mijn gedachten, de natuurlijke en
sociale geschiedenis van een gezin onder het Keizerrijk van Napoleon, de Second Empire.
Kijk ook op de speciale website www.emilezola.nl
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