
In Parijs, is een opstand van drie dagen in februari 
1848 voldoende om Louis-Philippe I, de laatste koning 
van Frankrijk, tot troonsafstand te dwingen en de Tweede 
Franse Republiek uit te roepen. Louis-Napoleon Bonaparte, 
neef van de overleden keizer, wordt in december tot 
president uitgeroepen na de eerste algemene verkiezingen 
uit de geschiedenis. Maar alleen mannen mochten stemmen.

Diezelfde maand, december 1848, wordt de jonge Franz 
Jozef I (achttien jaar oud) na een bloedige revolutie die een 
jaar heeft geduurd, vorst van Oostenrijk en Hongarije. Hij 
blijft op de troon tot 1916.

In Egypte volgt Abbas I op zijn vijfendertigste zijn 
oom Ibrahim Pasha op. Naser al-Din Kadjar wordt op 
zeventienjarige leeftijd de nieuwe sjah van het immense 
Perzische rijk.

Koningin Victoria, een nicht van koning Leopold I van 
België, zit elf jaar op de troon wanneer in Londen het 
Communistisch Manifest verschijnt (in Duitse versie), 
geschreven door een zekere Karl Marx, een dertigjarige 
Duitse balling.

In Amerika maakt het Verdrag van Veracruz een einde 
aan de oorlog met Mexico en draagt Texas, Californië, New 

Mexico en alle gebieden ten noorden van de Rio Grande 
over aan de Verenigde Staten. Even later wordt generaal 
Zachary Taylor, de man die de Mexicanen heeft verslagen, de 
twaalfde president van de jonge natie. Het toeval wil dat in 
datzelfde jaar 1848, net na de ondertekening van dit verdrag, 
een zekere James Marshall op een Californische bouwplaats 
een ader ontdekt die de eerste goudkoorts van de moderne 
tijd zal veroorzaken.

Al deze gebeurtenissen leiden de aandacht van de wereld 
af van een klein vorstendom in de Balkan: Montenegro. 
Daar breekt in 1848 een opstand onder de boeren uit. Ze 
worden door de volgelingen van prins-bisschop Nicolas 
Petrovic op bevel van de Turkse bezetter uitgebuit. Aan 
het hoofd van de opstandelingen staat een jonge arts 
van vijfentwintig, Vanko Winczlav. Maar de reactie van 
Petrovic en zijn Ottomaanse bondgenoten is gruwelijk. In 
minder dan een jaar tijd worden meer dan tweehonderd 
dorpen in de as gelegd, vijftienduizend mannen, vrouwen 
en kinderen worden genadeloos vermoord, en tienduizend 
Montenegrijnen moeten alles achterlaten en vluchten naar 
het vrije Servië. Vanko Winczlav, op wiens hoofd een prijs 
staat, verdwijnt spoorloos.
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