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VERANTWOORDING

Dit boek is een logisch vervolg op de voorafgaande delen van de
Van-A- tot-z-reeks. Na de wereld van de klassieke oudheid, de bijbel, de heiligenlevens en de middeleeuwen gaat het nu om de wereld van de `moderne' mens en is het zaak de mythologie van deze
periode te inventariseren en te representeren. Alle personages — in
brede zin historisch of letterkundig van oorsprong — die in dit deel
zijn opgenomen, hebben vanaf de renaissance een bepalende rol
gespeeld in de westerse letterkunde, muziek, beeldende kunsten en
de film.
De term mythologie veronderstelt een min of meer samenhangende constellatie van helden en heldinnen, die bovendien tot de
vinding van een bepaalde periode — in dit geval de westerse cultuurgeschiedenis vanaf de renaissance — kan worden gerekend. De verscheidenheid van materiaal en de schatplichtigheid aan figuren van
oudere datum lijken echter te verhinderen dat van een dergelijk
coherent cultuurhistorisch universum kan worden gesproken. Onze
moderne cultuurgeschiedenis is echter ondenkbaar zonder kernfiguren als Don Juan, Don Quijote, Faust en Hamlet. Zij verbeelden
de zekerheden en vooral onzekerheden van de moderne mens. Ook
andere figuren, zoals Ahasverus, Blauwbaard, Elckerlyc, Lear, Macbeth, Schlemihl en Werther, vertegenwoordigen onszelf en ons
wereldbeeld, misschien op minder fundamentele en aangrijpende
wijze, maar in ieder geval met een trefzekerheid die hen onmisbaar
maakt in dit overzicht. Ook al lijken ze in sommige gevallen afscheidingen van de genoemde kernfiguren (zoals Casanova van
Don Juan), hun Nachleben is breed en autonoom genoeg om hun
prominente aanwezigheid te rechtvaardigen. Voor de historische
personages in dit boek — zoals Luther, Byron, Casanova, Napoleon
of Wilhelm Tell — geldt dat zij een stempel hebben weten te drukken op de westerse cultuur in het algemeen en op de Stoffgeschichte in
het bijzonder. Zo is Byron, méér dan zijn tijdgenoten Goethe, Victor Hugo of Sir Walter Scott, komen te staan voor het type van de
romantische kunstenaar. Met andere woorden, doorslaggevend
voor opneming is geweest in hoeverre de artistieke beeldvorming
een belangrijke plaats is gaan innemen naast en los van de concrete
faits eigestes van het personage. In alle gevallen treedt de opgenomen
figuur, los van het oorspronkelijke en vaak beeldbepalende literaire
werk, op als onmiskenbare hoeksteen van het collectieve artistieke
geheugen, een rol die enigszins vergelijkbaar is met de positie van de
centrale figuren in de klassieke mythologie en de middeleeuwse
epiek. Eenieder die literair- en cultuurhistorisch geïnteresseerd is zal

6

VERANTWOORDING

beamen dat het hier verzamelde gezelschap kan worden gezien als
de kern van een westerse, post-middeleeuwse mythologie, ook al
kan de aan- of afwezigheid van bepaalde personen worden betreurd
of juist verrassend zijn.
Van Abélard tot Zoroaster bevat S4 lemmata; ongeveer een derde van
het oorspronkelijke aantal op de `groslijst' waarmee de auteurs zijn
begonnen. De samenstelling van deze lijst vond plaats op basis van
bestaande naslagwerken die een overzicht bieden van Stofgeschichte
en Nachleben op literair en kunsthistorisch terrein, zoals in de bibliografie aangegeven onder algemene werken. Een selectie bleek noodzakelijk, al was het maar op grond van de wetten van omvang en
overzichtelijkheid die gelden voor ieder naslagwerk. De selectie
vond plaats aan de hand van criteria als de bekendheid van de figuur
in meerdere taalgebieden, de frequentie van zijn of haar optreden in
de literatuur en de andere kunsten, en de mate waarin een personage
in het voortleven op eigen benen is komen te staan. Op die gronden
vielen lemmata als Accoromboni, de doge Falieri, Magelone,
Struensee en Zrinyi af, alsook Frederik Barbarossa, Erik x I v van
Zweden, Ulrich von Hutten en Franz Liszt, en — op basis van het
niet-zelfstandig voortleven — Bach, Beethoven, Columbus, Galilei
en Savonarola. In enkele gevallen waarin de figuur al vóór de renaissance in de cultuurgeschiedenis kon worden waargenomen (zoals Beatrijs, Fortunatus, Elckerlyc en Zoroaster) is bepalend geweest
in hoeverre de stof een neerslag vond in een latere literaire schepping die het beeld zou vastleggen, dan wel zich gaandeweg heeft
losgemaakt van de aanvankelijke bepalende literaire creatie of neerslag. Over de verantwoording van de aanwezigheid van de historische personages is hierboven reeds gesproken.
De lemmata beginnen met een verhalend gedeelte, gevolgd door
een chronologisch verslag van de verwerking van de stof in de
letterkunde, muziek, beeldende kunsten en film. In de meeste gevallen is aan deze scheiding betreffende de kunstvormen vastgehouden,
alhoewel in een enkel geval het voortleven in met name de beeldende kunsten of de muziek zo summier is of zozeer verweven blijkt
met andere kunstvormen, dat voor een meer geïntegreerde aanpak
is gekozen. Daarnaast is zoveel mogelijk de voorkeur gegeven aan
een brede, verhalende werkwijze. Grotendeels als gevolg van de
hoeveelheid gevonden materiaal — waarvan ook het omvangrijke
auteurs- en kunstenaarsregister getuigt — moest in een aantal gevallen worden volstaan met een summiere karakterisering van een
werk. Uitputtende volledigheid is niet nagestreefd, maar wel een
overzichtelijke vermelding van de voor de verwerking van de stof
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belangrijke kunstenaars en kunstwerken. Ook hier geldt echter dat
enige soepelheid is betracht, of dat juist streng geselecteerd moest
worden, zoals in het geval van de kernfiguren: het lemma over
Faust bijvoorbeeld is het langste van dit boek, maar had met gemak
nog eens zo lang kunnen zijn. Verwijzingen naar andere lemmata in
dit boek zijn met het teken » aangegeven. Via de secundaire literatuur onder ieder lemma ligt uitgebreide en aanvullende informatie
binnen ieders handbereik.
De vermelding van auteurs en kunstenaars is beperkt tot de achternamen: in alle gevallen is de volledige naam terug te vinden via
het register op auteurs en kunstenaars. Uitzonderingen op deze regel
van verkorte vermelding zijn de gevallen waarin verwarring zou
kunnen ontstaan (zoals bij Corneille, Muller, David), of wanneer
het personen betreft die traditioneel zowel voor- als achternaam
worden aangeduid (zoals de schilderes Angelica Kauffmann of de
popmuzikant Bryan Adams) .
In een tweede register zijn verhaalfiguren en historische personages terug te vinden met een verwijzing naar het lemma waarin ze
optreden of naar de naamsvariant waaronder ze moeten worden
gezocht.
De bibliografie is gesplitst in twee gedeelten. In het algemene
deel staan de naslagwerken en monografieën genoemd die voor
meerdere lemmata van belang zijn geweest, variërend van een niet
onaanzienlijke groep werken die voor de Shakespeare- figuren van
belang waren, tot werken die voor vrijwel alle lemmata werden gebruikt, zoals Frenzel en Heinzel. In het tweede deel staan de monografieën en artikelen die voor de afzonderlijke lemmata van essentieel belang zijn.
Een boek als het onderhavige kan niet worden geschreven zonder de
directe en indirecte medewerking van velen. In de eerste plaats moet
onze dank uitgaan naar Wilfried Uitterhoeve, die zich bereid toonde de lemmata Belisarius, Don Juan, Dracula, Mazeppa en Wilhelm
Tell te schrijven, en naar W. Bronzwaer, die de auteur is van het
Hamlet-lemma. De overige lemmata komen voor rekening van
telkens één der drie ondergetekenden. Uit het feit dat gekozen is
voor het onvermeld laten van de auteursnaam onder ieder lemma
mag worden afgeleid dat gestreefd is naar eenheid, zowel in strategisch als in stilistische opzicht.
Binnen de uitgeverij zijn enkele mensen onmisbaar geweest bij
het tot stand brengen van dit boek. Opnieuw moet hier Wilfried
Uitterhoeve worden genoemd, ditmaal als redacteur van deze reeks,
die ons op innemende wijze heeft weten te sturen en te motiveren,
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daarbij gesteund door zijn ruime ervaring met de voorafgaande
delen uit de reeks. Lucy Klaassen nam de heroïsche taak op zich om
de gehele tekst persklaar te maken. Buiten de uitgeverij werd een
zeer gewaardeerde bijdrage geleverd door de neerlandicus Michel
Beer, die in samenspraak met Léon Stapper de teksten zo redigeerde
dat een zo uniform mogelijk geheel tot stand kwam, zonder het
idiosyncratische taalgebruik van iedere auteur te kort te doen. Onze
dank gaat voorts uit naar Christel Cornelissen voor haar geduldige
speurwerk in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel. W. Bron
voorzag aan groot aantal teksten van aanvullende gegevens-zwaer
en opmerkingen. Onze dank gaat ook uit naar al diegenen die hun
belangstelling toonden en ons op het spoor zetten van weer een
andere Fundgrube, en naar de medewerkers van het uitleenbureau
van de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen, voor het geduld waarmee zij de vele, vele leenaanvragen in behandeling namen.
Het werk aan Van Abélard tot Zoroaster leek bij tijd en wijle onafzienbaar en grenzeloos, niet alleen voor de auteurs maar ook voor
hun naasten. Het zal voor dezen slechts een schrale troost zijn dat het
boek er nu is: in ieder geval is een voorlopig einde gekomen aan
onze rusteloze blikken die bleven speuren naar verwijzingen, verwerkingen, bewerkingen, schilderingen en verklankingen van de
ons inmiddels zeer vertrouwde moderne helden.
Voor opmerkingen en aanvullende suggesties van lezers houden
wij ons uiteraard ten zeerste aanbevolen.
Léon Stapper & Peter Altena & Michel Uyen
Nij megen, j uni 1994

Van Abélard tot Zoroaster

ABÉLARD II

Pierre ABLARD (1079-I 142) was reeds op
jonge leeftijd een veelgevraagd leraar dialectick en scholastiek in Melun en Corbeil. Later
werd hij te Parijs door kanunnik Fulbertus
gevraagd de privé-leraar te worden van zijn
nicht Héloïse, die zo'n twintig jaar jonger
was dan haar leermeester. Ondanks het grote
leeftijdsverschil en het feit dat Abélard als
geestelijke tot een celibatair leven verplicht
was, ontbrandde tussen hen een hartstochtelijke liefde, waaruit een zoon werd geboren,
Astrolabus. Om èn zijn positie als theoloog
èn de eer van Héloïse veilig te stellen besloot
Abélard in overleg met Fulbertus zijn pupil
in het geheim te huwen. Hun zoon werd in
het verre Bretagne bij familie van Abélard
grootgebracht. Toen Héloïse na haar bevalling en haar geheime huwelijk intrad in het
klooster van Argenteuil, nam de Parijse kanunnik in machteloze woede wraak op Abélard en liet hij hem door familieleden en ingehuurde misdadigers overvallen en ontmannen.
Om zijn tegenstanders op persoonlijk en

Abélard werd abt van deze gemeenschap en
schreef daar zijn Ethica, met als ondertitel Scito te ipsum (Ken uzelf), waarin hij zozeer het
accent legde op de vrije wil van de mens dat
Bernardus van Clairvaux, zijn grote tegenstander, weinig moeite had om het werk in
1141 door het Concilie van Sens te laten veroordelen. Abélard vond daarop onderdak in
de abdij van Cluny, waar hij in 1142 overleed.
De dichterlijke uitingen van Abélard zijn
verzameld in zijn Hymnarius, een hymnencyclus voor de feesten van het kerkelijk jaar.
Voor zijn zoon schreef hij een aantal vermaningen in dichtvorm Monica ad Astrolabum.
Héloïse overleefde hem twintig jaar. In 1817
werden hun lichamen bijgezet in een monumentaal graf op Père-Lachaise in Parijs.
Abélard heeft rond I 136 in een brief aan
een (mogelijk fictieve) vriend, Historia calamitatum Abaelardi, zijn, zoals de titel uitdrukt,
rampzalige lotgevallen beschreven. Het is
niet alleen een bijtende uitval naar zijn vele
belagers, maar ook een subtiele analyse van
zijn emoties. Toen Héloïse deze tekst toevallig onder ogen kreeg, schreef zij haar geliefde, met wie zij al j aren geen contact meer had

theologisch gebied te ontlopen, trok Abélard

gehad, een brief die het begin betekende van

zich aanvankelijk terug in een klooster bij Parijs en later in het door hem gestichte klooster
Le Paraclet bij Troyes. Zijn geschriften,
waaronder zijn werk over de goddelijke
Drieëenheid, waren toen al door het Concilie
van Soissons (I 121) veroordeeld, omdat zij te
rationalistisch waren en tot scepticisme zouden aanzetten. Mede hierdoor werd hij gedwongen het klooster Saint-Gildas-de-Rhuis
in Bretagne, waar hij inmiddels zijn toevlucht had gezocht, te verlaten. Hij besloot
weer in Parijs emplooi te zoeken en werd
leraar aan het college van Mont-Sainte-Genevieve.
Héloïse had het inmiddels tot abdis gebracht, maar werd uit haar klooster te Argenteuil weggejaagd door monniken die aanspraak maakten op het gebouw. Zij stichtte
een nieuwe werkgemeenschap in Le Paraclet.

een indrukwekkende briefwisseling. De brieven van Héloïse zijn vol passie en roepen hun
eerste tijd samen in herinnering; zij bekent
nog steeds zijn slavin te zijn en meer uit liefde
voor hem dan voor Hem ingetreden te zijn.
Abélard's brieven zijn vol tederheid, maar hij
drukt haar op het hart zich niet van God af te
keren, aangezien Hij de enige haven is waar
haar ziel rust zal kunnen vinden. De authenticiteit van de brieven wordt overigens wel in
twijfel getrokken: Abélard zou ook de brieven van Héloïse hebben geschreven. Ze vormen echter hoe dan ook een belangrijk literair document dat veel invloed heeft gehad
op latere schrijvers.
Het verhaal van de twee geliefden wordt
reeds vermeld in het derde boek van de Roman de la rose (ca. 1485) van Jean de Meun en
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Guillaume de Lorris. Ook Villon wijdt in zijn
gedicht `Ballade des dames du temps jadis'
een strofe aan de dramatische liefdesgeschiedenis. De originele Latijnse tekst van de brieven werd pas in 1616 gepubliceerd. De dichter uit de Duitse laat-barok Hofmann von
Hofmannswaldau heeft in 1673 de correspondentie gebruikt in zijn Heldenbriefe, die behoren tot het heropgeleefde genre van de 'herolde', dat teruggaat op Ovidius' Epistolae of
Heroides, gefingeerde brieven in verzen van
beroemde helden en heldinnen uit de (literatuur)geschiedenis. Het eigenlijke begin van
de legendevorming werd in Frankrijk gemarkeerd door de roman Les amours d'Abailard et d'Héloïse uit 1675 van Alluis en de roman Histoire des amours et infortunes d'Abélard
et d'Eloise uit 1695 van Du Bois, een naar de
Nederlanden uitgeweken Fransman. Hierin
is ook de briefwisseling weer opgenomen.
Het werk dat de stof pas goed in het
middelpunt van de belangstelling bracht was
de `heroïde' uit 1717 van Pope, Eloisa to Abelard, waarin Héloïse spreekt met de gefnuikte
passie van een liefhebbende vrouw die op
hardvochtige wijze gescheiden is van haar geliefde. Deze strijd tussen deugd en hartstocht,
waarin de dood de enige uitweg lijkt, lokte in
de Engelse letteren vele reacties uit in de
vorm van gefingeerde antwoorden van Abélard op de klacht van zijn aanbedene. Deze
reacties werden met het gedicht van Pope en
de Engelse vertaling van Heldenbriefe van
Hofmannswaldau, waar Pope zich op had gebaseerd , in 1787 in één boekwerk samenge
bracht.
Ook in Frankrijk had Pope navolgers, onder wie Colardeau (Epitre d'Héloi"se, 1758),
terwijl Dorat 1759 een antwoord van Abélard schreef. De geliefden komen ook aan het
woord in de heldenbrieven van Beauchamps
en Mercier in Frankrijk en Antonio Conti in
Italië (Elisa e Abelardo, ca. 1750). Een tweetal
toneelstukken van Guys 1752 en Marchand
1768 verplaatste de handeling naar het Frankrijk van de i 8e eeuw. De beroemdste literaire
verwijzing naar het thema is wellicht de

briefroman Julie ou la nouvelle Héloise van
Rousseau, over de onmogelijke liefde tussen
de adellijke Julie d'Etanges en haar privé-leraar Saint-Preux, die door zijn burgerlijke afkomst niet door Julies vader wordt geaccepteerd. Rousseaus roman is ingebed in een hele
stroom van voornamelijk parodiërende en
imiterende werken, zoals Le nouvel Abailard,
ou Lettres d'un singe au docteur Abadolfs uit 1763
van Campigneulles of Le nouvel Abeilard, ou
Lettres de deux amants qui ne se sontjamais vus
uit 1778 van Restif de la Bretonne. Deze
stroom van `nieuwe' of buitenlandse Abélard's en Héloïses kwam voorlopig in 1906
tot stilstand met de publikatie van La troisième
Héloise van Daurelle.
In de 19e eeuw ruimt Chateaubriand in
zijn apologie van het katholieke geloof, Le
génie du christianisme uit 1802, plaats in voor
Héloïse en beschrijft hij de innerlijke strijd die
zij in het klooster voert met haar wereldse
liefde voor Abélard; Chateaubriand maakt
daarbij, al citerend, gebruik van passages uit
het hierboven genoemde werk van Colardeau. Op 23 februari 1814 las Tollens zijn
gedicht `Heloïze aan Abelard' (later verschenen in Gedichten, derde deel, I 8 I S), een bewerking van Pope, voor aan leden van de
kunstenaarsvereniging Felix Meritis. Lenau
toont in het gedicht `Heloise' uit de in 1832
verschenen dichtbundel Gestalten de abdis die
haar vroegere geliefde niet kan vergeten. Van
Poschard is het 'heroisches Gedicht' Héloise
and Abailard uit 185o en van Tanouarn verscheen in I 89 Les trois chants d'Héloïse. Lamartine schreef in 1853 een korte historische
studie onder de titel Héloise et Abélard. Van de
Nederlander Jorissen zag in 1862 de `karakterstudie' Abelard en Heloise het licht. In
Frankrijk verschenen, naast een aantal nauwelijks noemenswaardige romantische prozadichtsels, in i86 een roman van Robert en
in 1873 de roman L'histoire d'Héloïse et d'Abélard van Marc de Montifaud (het mannelijk
pseudoniem van een jonge schrijfster), die
veel stof deed opwaaien vanwege de overvloed van scandaleuze details.
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Naast twee vaudeville- bewerkingen van de
stof uit 1 841 en 18 So waren er meer serieuze
dramatische bewerkingen van Bourgeois en
Connu 1836 en het daarop geïnspireerde toneelstuk Abélard uit 1877 van Rémusat. In
1894 verscheen het zeer omvangrijke toneelstuk Abeylar van M. J. Strada als onderdeel
van zijn ambitieuze project L'épopée humaine.
Een van de weinige muziekdramatische be-

Abelard uit 1 93 3 van de gerenommeerde latiniste Waddell, en de roman Das Liebesopfer
uit 1941 van Klein. Tussen 1900 en 1930 verschenen in Frankrijk zo'n acht romans en vier
toneelstukken over de stof, waarvan het drama Le Paraclet uit 1901 van Henneguy zich
onderscheidt doordat de handeling zich concentreert op de zoon Astrolabus en zijn verloofde Simone. De Amerikaanse letterkunde

Angelica Kauffmann, Het
afscheid van Abelard en Héloise,
ca. 1 780, doek. Hermitage,
Sint-Petersburg. Het schilderij
beeldt Abélard en Héloïse uit
op het moment dat zij voor de
poorten van het klooster van
Argenteuil afscheid moeten
nemen. Kauffmann verbleef
in die tijd in Engeland en werd
geïnspireerd door Pope's Eloisa
to Abelard.

werkingen van de stof is van de hand van
Litolff, die een `opéra comique' (Héloise et
Abélard, 1872) schreef op een libretto van
Clairville en Busnach.
De meeste moderne romans die het leven
van Abélard en Héloïse als uitgangspunt hebben, eindigen daar waar Abélard's autobiografie ophoudt en de briefwisseling met Héloïse begint, alsof de auteurs bang zijn tegen
de historische werkelijkheid te zondigen.
Vermeldenswaard zijn een roman van George Moore 1921, de veel geprezen roman Peter

droeg met een tweetal drama's (W. 0. Leslie
1882 en Gingold 1906) bij aan het Nachleben
van de stof. Abälard and Bernhard uit 1937 van
Joseph Weingartner behandelt het (theologische) steekspel dat Abélard en Bernardus van
Clairvaux uitvochten. De Vlaamse dichter
Van Nijlen schreef een gedicht `Héloïse en
Abélard', opgenomen in de bundel De vogel
Phoenix uit 1928. Van de hand van Cohen
verscheen in 1930 Abélard en Héloise. Roman
eener liefde.
De stof is ook diverse malen voor toneel
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bewerkt, o.a. door Vailland 1947, Forsyth
1958, Duncan (Abelard & Heloise. A correspondence for the stage, 1961), Millar 1970, Stefan
Schutz 1979 en Little (Heloise and Abelard: a
Verse Play. Ecstacies & Adversities, 1989). In
1965 publiceerde de Engelse schrijfster
Trouncer de roman The Passion of Peter Abelard. Een jaar later verscheen de roman Tres
sage Héloise van de Canadese schrijfster Bourin. In 198o verscheen Héloise van haar landgenote Hébert. Rinser laat in haar roman
Abaelards Liebe uit 1991 de zoon Astrolabus
aan het woord, die in een brief aan zijn moeder zijn frustratie van verstoten zoon aflegt en
achter de beweegredenen van zijn ouders
probeert te komen. In Une passion uit 1992
van Christiane Singer blikt Héloïse terug op
haar leven, met de innerlijke rust van een
vrouw die zegt een mystieke ervaring te hebben beleefd in haar liefde voor Abélard.
Muzikale bewerkingen van de stof zijn
zeldzaam, hetgeen mag bevreemden, gezien
de tragiek en passie die in deze liefdesgeschiedenis besloten liggen. De componist Michelot liet rond i 820 in Brussel zijn opera Héloïse
opvoeren. De muzikale komedie Héloise et
Abeilard van Hubans ging in 1868 in Parijs in
première en vierjaar later de eerder genoemde `opera comique' van Litolif. De componiste Maconchy schreef in 1978 Heloise and
Abelard. A Dramatic Cantata; de gekozen
vorm — een mengvorm tussen opera en cantate, tussen een wereldlijk en een geestelijk muziekgenre — is een bewuste poging zowel de
menselijke als de religieuze aspecten van de
stof recht te doen. Teksten van Abélard, die
zelf als componist bekend stond, zijn meerdere malen door anderen op muziek gezet, onder meer door de Engelse componist Hutchings (0 quanta qualia, or Heart's Desire voor
dubbelkoor en orkest) .
De iconografie van beide figuren is betrekkelijk uitgebreid. Er zijn uiteraard talloze illustraties in de diverse uitgaven van de briefwisseling (Eisen 1 766, Marillier 1774, Moreau
le Jeune 1 796, Gigoux 1839). Er zijn ook illustraties bij werk over Abélard en Héloïse

(Monnet voor de uitgave van Colardeau uit
1779). Verder zijn er middeleeuwse miniaturen bekend, bijvoorbeeld in Ms 2923 uit de
Bibliothèque Nationale te Parijs, dat naar
verluidt heeft toebehoord aan Petrarca. Daarnaast is er een glas-in-loodraam in de kathedraal van Chartres met een afbeelding van
Abélard. Voorts zijn er penningen, wandtapijten en zelfs een porseleinen servies. Beeldhouwwerken in de vorm van bustes en standbeelden komen eveneens voor (Deseine i800,
Pingret 1839, Duseigneur (ca. 18 5 0), Cavelier
(ca. 18 So) en Allouard i88 5 en 1911), evenals
grafmonumenten (zoals dat op Père-Lachaise, een ontwerp van Lenoir 18 14) . Schilderijen van beide figuren zijn er in overvloed: de
I8e eeuw is vertegenwoordigd met schilders
als Greuze, Füssli, Coypel en Taillasson; de
19e eeuw met Bourdon 18o6, Truchot 1819,
Benouville en Colin 183 8, Gigoux 1839 en
Billardet 1848. Ook is er een schilderij van
Angelica Kauffmann, Afscheid van Abélard en
Héloise (ca. 1780) in de Hermitage te SintPetersburg, gebaseerd op Pope's Epistle. Vermoedelijk heeft dit schilderij deel uitgemaakt
van een reeks. De Russische graveur Skorodumov maakte gravures naar deze schilderijen.
Charrier 1 93 3
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de naam die men in de loop
van de ie eeuw is gaan geven aan de figuur
van de Wandelende of Eeuwige Jood. Volgens de overlevering zou Simon de schoenlapper Jezus Christus, die met zijn kruis op
weg was naar Golgotha en enkele momenten
wilde uitrusten voor Simons huis, van zijn
deur hebben weggejaagd. Christus sprak
daarop een vloek over hem uit: de jood zou
tot de dag van het Laatste Oordeel over de
wereld moeten zwerven. Een ander aspect
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van de legende komt naar voren in de Duitse
benaming, `der ewige Jude', die terug zou
gaan op de joodse portier van Pontius Pilatus,
die Christus op zijn `Via Dolorosa' in het gezicht zou hebben geslagen en tot spoed gemaand, waarop over deze portier een vergelijkbare vervloeking werd uitgesproken.
Elke eeuw verjongt de portier zich weer tot
de 30-jarige die hij was op het moment van
het misdrijf. Hij kan niet sterven. Hierin zijn
elementen zichtbaar van de Malchus-legende
(de knecht die door Petrus in de Hof van
Olijven een oor werd afgeslagen) en van de
Johannes-legende (Johannes zal niet sterven
voordat Christus op aarde is weergekeerd) .
De bijbelse vindplaats die als bron voor de
legende heeft gediend, is een passage uit het
Evangelie van Johannes (21,20-23) waarin Jezus na zijn dood aan Petrus en andere leerlingen verschijnt. Op de vraag van Petrus
wat er zal gebeuren met de (niet met name
genoemde) leerling uit het gezelschap, die
even tevoren had gevraagd wie Hem zal
overleveren, spreekt Jezus de raadselachtige
woorden: `Als ik hem wil laten blijven tot Ik
kom, is dat uw zaak ?' En de Johannes -tekst
vervolgt: `Zo ontstond onder de broeders het
gerucht, dat die leerling niet zou sterven.'
In de loop der tijd heeft de Wandelende
Jood vele namen gehad, zoals Ananias en Jozef; in de 13e-eeuwse kroniekboeken heet de
portier Cartaphilus, in Italië heet hij Buttadeo, in Spanje Juan de Espera-en-Dios en in
Frankrijk Isaac Laquedem. In 1602 werd in
Leiden een Duitstalig volksboek gedrukt

(Kurze Beschreibung and Erzahlung von einem
Jude mit Namen Ahasver) waarmee de naam
Ahasverus definitief zijn intrede deed.
Naast een verscheidenheid van namen heeft
de zwervende jood ook een veelvoud aan betekenissen opgelegd gekregen. Nu eens staan
zijn rusteloze dolen en zijn Weltschmerz centraal, dan weer valt het accent op zijn diepe
wijsheid en geloof; in de ene verhaalvariant is
hij een genadeloos criticus van zijn tijd, elders
is hij een weldoener en redder. Bij de Floren-
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tijn Francesco di Andrea (ca. 1450) wordt hij
afgeschilderd als iemand die tot inkeer is gekomen en zich nu inzet om het kwaad te
bestrijden. Marana (17e eeuw) maakte van de
zwerver een chroniqueur op wereldschaal.
Het motief van de eeuwige zwerver is
dankbaar aangegrepen om reizen over de hele wereld (en zelfs naar een andere planeet: M.
Wilson '757) te beschrijven, zoals gebeurt bij
Reichard 1785, Heller 1800, Galt 1820, Pasero de Corneliano i 820 en Viereck en Eldridge (The First Thousand Years, 1928) .
Goethe heeft de stof tweemaal gebruikt: de
eerste maal in een episch gedicht waarin
Ahasverus' liefde voor Christus omslaat in
onbegrip: hij voegt zich bij de schare van
spotters, waarna de banvloek over hem
wordt uitgesproken. In een tweede poging
beschreef Goethe met een grootser opgezet
gedicht de terugkeer van Christus op aarde,
die verbijsterd is als Hij ziet hoe de mensheid
met Zijn boodschap is omgesprongen. Goethe heeft het gedicht niet voltooid, maar zich
in plaats daarvan aan de compositie van Faust
gewijd.
De romantici voelden zich sterk aangetrokken tot de figuur van de eeuwig verdoemde die ten prooi is aan levensangst en
doodsverlangen. Bij Schubart 1783 komt de
eeuwige jood in opstand tegen God en richt
zich zo te gronde. Shelley, die het thema
meermalen gebruikte, zag Ahasverus in The
Wandering Jew, or The Victim of the Eternal
Avenger uit I 8 I o als een prometheïsche
atheïst. In het gedicht `Song for the Wandering Jew' uit I800 van Wordsworth klinkt
een verlangen naar rust door, een motief dat
terugkeert bij Wilhelm Muller 1824 en Brentano 1830. In August von Schlegels 'Warnung' uit 18o I wijst de jood de jeugd terecht
vanwege haar goddeloosheid. Bij Platen 1820
lijdt hij mee met zijn vaderlandloze volk.
Achim von Arnim toont Ahasverus in zijn
toneelstuk Halle and Jerusalem uit 181 I als weldoener en berouwvolle zondaar.
Potocki schreef tussen 1 803 en 18 I S Manuscrit trouvé a Saragosse, dat pas in 1847 in min of
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meer volledige vorm verscheen onder de
Poolse titel Rekopis znaleziony w Saragossie;
een Franse uitgave uit 1958 [sic!] is gebaseerd
op het grotendeels teruggevonden originele
manuscript in het Frans. Potocki gebruikte
hierin de legende als aanleiding voor een vergelijkende studie van de godsdiensten. Zijn
`Assuérus' is van hoge komaf en weigert berouw te tonen.
In de loop van de ie eeuw werd de Ahasverus-legende ook op een meer filosofisch niveau gebruikt om uitdrukking te geven aan
de grote twijfel ten aanzien van de zin van het
leven en de loop van de geschiedenis. Quinet
schreef in 1833 een symbolisch epos, Ahasvérus, in dialogen van Wagneriaanse proporties,
dat in de opbouw grote gelijkenis vertoont
met het middeleeuwse mysteriespel: proloog,
vier dagen, epiloog, afgewisseld door drie
tussenspelen. Het is de geschiedenis van de
wereld, van Schepping tot Laatste Oordeel,
waarin Ahasverus de mensheid vertegenwoordigt. Op de Jongste Dag krijgt hij
Christus' zegen die hem tot pelgrim van de
toekomstige wereld maakt en daarmee tot
een nieuwe Adam. Hij is de eeuwige mens die
op zijn kruisweg vecht zonder te wanhopen,
omdat hem aan het einde van die weg verlossing wacht.
Ook bij de Rus Joukovski 1852 komt
Ahasverus tot de slotsom dat de zin van het
leven in het lijden zelf moet worden gezien.
Dit lijden aan de wereld zien we tevens bij
Hauff (Die Memoiren des Satans, 1826) en
Seidl (het gedicht `Die beiden Ahasvere',
1836) . Uit 1841 is het gedicht `Ahasverus op
den Grimsel' van Ten Kate, die eerder, in
1837, een gedicht `De dood van Ahasverus'
had geschreven.
Le juf errant, de volumineuze roman in
tien delen van Sue, verscheen oorspronkelijk
in afleveringen in Le Constitutionnel 18 44 45) • Het is een fel antiklerikaal werk waarin
maatschappelijke misstanden aan de kaak
worden gesteld. De familie Rennepont
wordt bij de verdeling van een erfenis bedrogen door de jezuïet Père Rodin, die de
(

oorzaak is van de dood van een aanzienlijk
aantal leden van de familie voordat hijzelf de
gifdood sterft. De Wandelende Jood èn Jodin
zijn hier het symbool van de arbeidersklasse
die is veroordeeld tot een eeuwigdurend
zwoegen en wier rechten met voeten worden
getreden. In 1849 werd een toneelbewerking
van de roman met veel succes in Parijs opgevoerd.
In 1847 verscheen van de hand van Hans
Christian Andersen Ahasver, een mengvorm
van epos en drama. De schoenlapper sluit
zich aan bij Christus, in wie hij de Messias ziet
die het j oodse volk weer groot zal maken. Na
diens gevangenneming keert Ahasverus zich
van hem af en vervloekt hem; die vloek keert
zich echter tegen hemzelf. Zijn tocht over de
wereld en door de tijd brengt hem onder andere in Rome, waar hij de beul is van de
eerste christenen, en vervolgens in Afrika,
China, Indië en tenslotte in Amerika, waar
hij samen met Columbus landt. Na al deze
omzwervingen komt hij tot het inzicht dat
het doel van de geschiedenis de eenheid van
alle volken in Gods naam is. Ahasverus blijkt
de engel Ahas te zijn, die vanwege zijn twijfel
samen met Lucifer uit Gods Rijk was verwijderd. Bij het Laatste Oordeel wordt hij
gelouterd en opnieuw in het koor der engelen opgenomen. Andersen zag in Ahasverus'
twijfel een kracht die in dienst staat van de
vooruitgang. Zijn landgenoot Paludan-MiilIer schreef in 18 5 3 een lang gedicht, Ahasver,
waarvan de pessimistische strekking contrasteert met het vooruitgangsoptimisme van die
tijd. Een vergelijkbaar, meer existentialistisch
pessimisme treffen we een halve eeuw later
aan bij Strindberg, die in zijn gedicht `Ahasverus' uit 1905 de hoofdpersoon laat worstelen met de angsten die een mens kwellen
als hij ontdekt dat hij alleen staat in de wereld.
Bij de Oostenrijkse dichter Hamerling
(Ahasverus in Rom, een episch gedicht uit
1865) staat de rusteloze zoeker tegenover de
aardgebonden, egocentrische Nero, die een
onverzadigbare drang heeft naar zinnelijk genot en een afkeer van alle metafysica.
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Vele malen is Ahasverus als universeelmenselijk type geplaatst tegenover archetypen als »Faust en »Don Juan. De overstap van
Goethe, zoals hiervoor is beschreven, is dus
niet zo verwonderlijk. Heller stelt in zijn
`Heldengedicht' Ahasverus (1865/68) de eeuwige jood als religieus mens tegenover de
denker Faust en de kunstenaar Don Juan, en
laat hen alle drie in opstand komen tegen een
onwrikbare wereldorde. Ook Lenau toonde
belangstelling voor dit literaire trio, getuige
het feit dat hij naast een tweetal balladen over
Ahasverus (in Heidebilder, 1833 en in Gestalten, 1839) de wijsgerig-historische vertellingen Faust (1836) en Don Juan (1844) schreef.
Ook wordt Ahasverus vaak gesteld tegenover de figuur van Prometheus, zoals hierboven al bleek bij de verwijzing naar Shelley:
de mythologische held verschijnt naast Ahasverus in Isaac Laquedem uit 1853 van Dumas
père en in Rydbergs vertelling `Prometheus
and Ahasverus' uit i888. In Grisebachs Der
neue Tannhäuser uit 1 864 kiest Faust, in tegenstelling tot Ahasverus, voor het eeuwige leven. In het gedicht `Don Juans Tod' uit 1863
van Schönaich-Carolath zijn Faust en Don
Juan de nazaten van Ahasverus en Venus.
Trenck confronteerde in 1930 twee typen in
zijn epos Don Juan-Ahasver.
Soms werden de rollen drastisch omgekeerd, zoals bij de Engelsman Robert Williams Buchanan, die als zoon van een socialistische en anti-religieuze schoenmaker niet bepaald een vriend van het christendom kon
worden genoemd; in zijn The Wandering Jew
Gustave Doré, De wandelende jood, uit 1893 krijgt Christus als straf voor het onz .J., gravure. heil dat hij over de mensheid heeft gebracht,
het kruis opgelegd om het in een eeuwige
zwerftocht over de aarde te dragen. Paulsen
ging in 1920 in zijn Christ and der Wanderer.
Ein Berggesprdch nog verder: terwijl Christus
wordt veroordeeld tot het eeuwige zwerven,
moet Ahasverus de kruisdood sterven.
Een enkele keer wordt Ahasverus gezien
als een verwant van Kaïn, die werd veroordeeld tot een nomadisch bestaan en aan wie
aanvankelijk de dood werd ontzegd als straf
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voor de moord op Abel. Dit thema is terug te
vinden in de bekende `gothic novel' The
Monk uit 1 796 van Matthew Gregory Lewis.
Evenals bij Andersen vinden we in De
wandelende Jood uit 1906 van Vermeylen het
Judasmotief: een joodse patriot is teleurgesteld in het optreden van de Messias en keert
zich tegen hem als blijkt dat diens koninkrijk
niet van deze aarde is. Na een periode van
wellustig genot (hel) en een ascetisch oponthoud bij een kluizenaar (hemel) erkent Ahasverus dat zijn plaats tussen de mensen is. Ver
bewerkingen zijn bekend van de hand-wante
van Widney (Ahasverus. A Race Tragedy,
1915) en Fleg (Jésus, raconté par le Juf errant,
1933). Bij meer religieus georiënteerde schrijvers gaat de orthodoxe jood Ahasverus de
confrontatie aan met de nieuwe leer die
Christus predikt (Collin de Plancy 1847, Seeler 1 894, Bierbaum 1901 en Turston 1 920) .
Na deze archetypische en bijbelse voorbeelden moet hier nog worden gewezen op de
verwantschap van Ahasverus met de »Vliegende Hollander, die door Heine werd aangeduid als ,j ener Jude des Ozeans'.
In de Nederlandse letteren figureerde een
Ahasverus bij Ankersmit, van wie in 1873 het
treurspel Ahasverus, de eeuwige zwerver het
licht zag. In de naturalistische eenakter Ahasverus van Heijermans, in 1893 onder pseudoniem gepubliceerd `naar het Russisch van
Ivan Jelakowitch, bewerkt door W. V. D.',
wordt Petruschka door zijn vader Karalik
voor eeuwig vervloekt en uit huis verdreven
omdat hij zich tijdens een pogrom in het tsaristische Rusland uit angst had laten dopen.
Van Meekel verscheen de dramatrilogie
Ahasverus in afleveringen van het tijdschrift
De Beiaard (1923-25): het tweede deel behandelt de omzwervingen van Ahasverus tussen
goed en kwaad; het derde deel gunt ons een
blik in de toekomst als de mensheid, in de
gedaante van Ahasverus, zich aan de voeten
van Christus zal werpen en om vergiffenis zal
vragen. Het drama van Meekel werd door de
Nederlandse Ahasverus-kenner Gielen hogelijk geprezen.

Ahasverus als drager van het tragische lot
van het joodse volk zien we reeds bij Duller
(Ahasver, 1836) en Auerbach (Spinoza, 1837)
en later bij Mauthner (Der neue Ahasver,
1881) en Nichols (Golgotha and Company,
1923), alsmede in het hoorspel Ahasver uit
1956 van Jens, die van de lotgevallen van een
joodse arts in nazi-Duitsland vertelt. Arnoux
schreef in 193 I Carnet de Route du Juif Errant,
een fantastische levensgeschiedenis van Isaac
Laquedem als voorwendsel voor een kritische
beschouwing over de strijd tussen ideaal en
werkelijkheid door de eeuwen heen.
Het korte verhaal `Le passant de Prague'
van Apollinaire (in L'hérésiaque et Cie, 1910)
laat zich lezen als een lemma in een encyclopedie. Niet alleen worden de verschillende
versies van de legende verteld, ook geeft Isaac
Laquedem aan hoe hij in verschillende talen
wordt genoemd en welke dichters en schrijvers hij heeft geïnspireerd. Het verhaal is een
fraai voorbeeld van de extreme transformaties die de wandelende jood heeft ondergaan.
De eeuwige zwerver is hier op welhaast cynische wijze ontdaan van iedere tragiek en een
eeuwige toerist geworden: hij is door Christus gestraft voor een `geniale' zonde, die het
hem mogelijk maakt in alle zielerust de vermakelijke dwaasheden van de mens te aanschouwen.
Ahasverus did uit 196o van Lagerkvist is
een roman die in de middeleeuwen speelt.
Ahasverus is een pelgrim die samen met anderen op weg is naar het Heilig Land. Door
verschillende oorzaken bereikt geen van hen
het reisdoel. Ahasverus komt tot het inzicht
dat Christus zelf was verdoemd en dus zijn
broeder in het leed moet zijn. Door deze zelfkennis verliest de vloek zijn werking en kan
de eeuwige jood eindelijk sterven.
Borges behandelt in 1962 het Ahasverusthema in het verhaal `De onsterfelijke' uit El
Aleph. In Ahasver uit 1981 van Stefan Heym
worden de engelen Lucifer en Ahasverus
door God uit de hemel verdreven. Zij maken
een reis door de ruimte en de tijd die hen
voert naar het i 6e-eeuwse Wittenberg en het
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Oost - Berlijn van na de Tweede Wereldoorlog; het verhaal eindigt bij de terugkeer van
Christus op aarde. Ahasverus staat voor de
revolutionair die in opstand komt tegen de
starre orde van de heersers. Hij komt echter
tot de ontdekking dat de mens niet in staat is
zijn godgelijkheid in gave staat te bewaren en
daardoor de schepping in stand te houden.
De wereld is gedoemd ten onder te gaan aan
de verwoestende instincten van de mens. In
1982 verscheen postuum Ahasver. Dramatisches Gedicht in einem Vorspiel and vier Aufzüge
van Schneller, tweejaar vóór Ahasver. Einakterzyklus in 6 Teilen van Kuprian. In het toneelstuk De redders uit 1984 voert Komrij een
bont gezelschap ten tonele, vanaf Jezus Christus en de Wandelende jood via Don Quijote
en Billy the Kid tot Shirley Temple. In de
roman Mystiek lichaam uit 1986 van Kellendonk is de figuur Pechman gemodelleerd
naar Ahasverus, terwijl de naam Pechman
evenzeer herinnert aan Schlemihl.
Ormesson publiceerde in 1990 zijn Histoire
du juf errant, een lijvige roman van zeshonderd pagina's in drie delen, waarin een man
met regenjas in Venetië aan twee jonge mensen zijn avonturen vertelt, die teruggaan tot
de dag waarop hij de kruisdragende Christus
een glas water weigerde.
Rond de figuur van Ahasverus zijn vele
muziekwerken geschreven in verschillende
genres: 'Schauspiel', opera, melodrama, (dramatische) legende, lyrische episode en zelfs
een 'dramatisches Gemalde' (Suppé). Ze dragen de naam Ahasver (Fischer i 846, Wurmb
1891, Fritz Ritter 1910) of Der ewige Jude
(Uber ca. 1820, Seidel 1825, Suppé, naar Sue
1 848) . Seyfried componeerde in 1 823 Ahasver, der nie Ruhende en Arronge in 1913 Ahasvers Erlösung. Uit 1893 stamt de Ahasverus
van Hirschmann. Andere werken uit het
Franse taalgebied zijn die van Kazynski 1841,
Jean-Francois Halévy 1 852, Radoux 187 I en
Fragerolle 1 898, alle getiteld Le juf errant.
Vooral in de eerste decennia van de 2 oe
eeuw is het Ahasverus -thema veelvuldig verfilmd, zoals door Méliès (L E J U I F ERRANT,
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1 904) en Luitz-Morat (1926). Van Jasset is de
verfilming LA LEGENDE DU JUIF ERRANT
uit 1909. De Tsjech Kvapil maakte in 1915
een A H A S V E R; van regisseur Reiner zijn
twee verfilmingen bekend (1917 en 1 920),
van de Engelsman Elvey films uit 1923 en

1933 (THE WANDERING JEW). Van de

Amerikaan Roland kwam in het laatstgenoemde jaar eveneens een Ahasverus-verfilming in roulatie. De Italiaan Alessandrino regisseerdein 1947L'EBREO ERRANTE.
Veel van het kunsthistorisch materiaal met
betrekking tot Ahasverus heeft de vorm aangenomen van boekillustraties. Zo vervaardigde Gavarni maar liefst 519 houtsneden bij
een uitgave van de roman van Sue uit 1845.
Masereel maakte twaalf houtsneden die voor
het eerst verschenen in een Duitse vertaling
van Vermeylens roman uit 1921. Van Doré
zijn een tweetal prenten bekend, de gravure

Simon de schoenlapper vervloekt en door Christus
verdoemd tot eeuwig ronddwalen en een zeer
fraaie afbeelding De wandelende jood. Hodler
schilderde rond 1900 een Ahasverus (Winterthur) en van Ary Scheffer zijn een schilderij
en een lithografie (beide 1834) naar de stof
aanwezig in het Dordrechts Museum.
Soergel 1905; Kappstein 1906; Zirus 1930; Gaer
1961; Gielen I93I; Anderson 1965; Auguet 1977;
Kneght 1977

Het verhaal van ALBOIN & ROSAMUNDE
houdt verband met enkele historische gebeurtenissen in de 6e eeuw n.C. Alboin was
koning der Longobarden en leidde deze
Westgermaanse volksstam in 568 zuidwaarts,
richting Noord - Italië, dat hij grotendeels aan
zich onderwierp. Hij stichtte een rijk met als
hoofdstad Pavia. Na de dood van Alboin viel
het nieuwe rijk verdeeldheid ten prooi, maar
het duurde nog tot 774 voordat er een defini-
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tief einde kwam aan het zelfstandige Longobardische Rijk.
In de succesvolle strijd tegen de Oostgermaanse Gepiden had Alboin zijn tegenstrever
Kunimund, de koning der Gepiden, gedood.
Na afloop van de strijd betrapte Alboin Kunimunds dochter Rosamunde, toen zij het
lijk van haar vader trachtte te begraven. Om
de vrede tussen beide stammen af te dwingen,
nam Alboin deze koningsdochter tot vrouw:
Rosamunde stemde in schijn met het huwelijk in. Tijdens de huwelijksceremonie
dwong Alboin zijn vrouw op wrede wijze te
drinken uit een beker, gemaakt uit de schedel
van haar vader, waarop Rosamunde in stilte
wraak zwoer. Zij slaagde erin twee stamgenoten en vertrouwelingen van Alboin voor
zich te winnen en zette hen aan tot samenzwering en moord op Alboin (572 n.C.). In
een historisch weinig betrouwbare variant
vond de scène rond het drinken uit de schedel
plaats tijdens het vieren van de overwinning
in Noord-Italië. De moordenaars vluchtten
naar Ravenna, een staat die eveneens onder
de Longobardische veroveringszucht te lijden had gehad. Longinus, de vorst van Ravenna, zag in de komst van de moordenaars
een kans om de Longobarden te verdelen en
hun macht te breken. Zijn sluwheid resulteerde echter uitsluitend in de dood van een
van de moordenaars, Helmichis genaamd, en
van Rosamunde (door de gifbeker) .
Reeds in de 8e eeuw ontstond de eerste verdichting van de gewelddadige geschiedenis
van Alboin en Rosamunde: Historia Langobardorum van Paulus Diaconus. De meest uitvoerige belangstelling voor het bloedige drama van wraak en vergelding is echter getoond in de 16e en 17e eeuw. Boccaccio ontfermde zich over de stof in De casibus virorum
illustrium (Over de lotgevallen van beroemde
mannen, 13 56-73), gevolgd door Machiavelli
(Istoriefiorentine, I 532) en Bandello (Novelle,
1562). In 15 15 verscheen de eerste en in veel
opzichten bepalende toneelbewerking, Ros
van Rucellai. Rucellai's werk vormde-munda

overigens samen met de tragedie Sofonisba
van Trissino de basis voor het zich ontwikkelende classicistische drama, hetgeen onder
meer te zien is aan de verbinding van de Ros
-stof met motieven uit de Griekse tra--munda
gedie (met name Antigone) en de strikte toepassing van de Aristotelische voorschriften
inzake de eenheid van tijd, plaats en handeling. Van psychologische duiding is in Rosmunda echter geen sprake: het drama blijft
beperkt tot de abstracte tegenstelling tussen
goed en kwaad, en tot de constatering dat de
ene gewelddaad slechts de andere oproept. In
I 5 5 5 bewerkte Sachs de stof eveneens in een
tragedie en voorts in twee gedichten.
Hoe snel de stof zich heeft verbreid, wordt
duidelijk uit een korte opsomming van verdere bewerkingen van auteurs van uiteenlopende nationaliteit. In Engeland verscheen in
1629 een toneelstuk van Davenant, The Tragedy of Albouin, king of the Lombards; daarnaast
is er een omstreeks i 6 i o geschreven tragikomedie van de Elisabethaanse toneelschrij ver
Middleton, met als titel The Witch (in 1778
voor het eerst in druk verschenen); in Spanje
schreef Rojas Zorrilla rond 165o het drama
Morir pensando matar (Sterven terwijl men
denkt te doden); de Zweedse tragedie Rosimunda uit 1665 van Hjärne, dat te beschouwen is als het eerste classicistische drama, is
een voorbeeld van een wraaktragedie; het
was overigens een bewerking van een in 1621
in de Nederlanden verschenen en in het Latijn geschreven drama Rosimunda tragoedia
van Van Zevecote; tot slot scherpte de Italiaan Soderini in zijn toneelstuk La Rosimunda
uit 1683 de gewelddadige dramatiek van het
verhaal aan door Rosamunde in conflict te
brengen met haar eigen dochter.
In enkele 18e-eeuwse bewerkingen werd
de figuur van Rosamunde verder gedramatiseerd door haar ten tonele te voeren als een op
wraak zinnende vrouw en stiefmoeder. Bij
Weisse (Rosemunde, 1763) wordt Rosamunde
afgeschilderd als een door jaloezie verteerde
vrouw, die haar stiefdochter Albsuinda (Albiswinth) wil vermoorden, terwijl de Italiaan
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Alfieri in zijn toneelstuk Rosmunda uit 1783 in
de voetsporen van zijn landgenoot Soderini
treedt en Rosamunde daadwerkelijk haar
stiefdochter (en haar echtgenoot) laat doden.
Het oorspronkelijke thema van de door Alboins wreedheid in gang gebrachte opeenvolging van gewelddaden is hier duidelijk te
herkennen. Overigens kan in het thema van
de bloedwraak verwantschap worden gezien
met het bloedige drama rond het geslacht der
Nibelungen, maar van een verbinding tussen
beide verhalen is geen expliciet voorbeeld bekend. In Nederland verschenen twee toneelbewerkingen van respectievelijk Struijs (Alboin en Rosimunda, 163 1) en Wynbeek (Al-

bonus en Rosamund, 1 770) .
In de ie eeuw zijn het in Duitsland vooral
de bewerkingen geweest van Fouqué 1813,
de gebroeders Grimm (in Deutsche Sagen,
1816-18) en Uhland, die de verhaalstof ongekend populair hebben gemaakt. Een nieuw
element deed hierbij zijn intrede: er is sprake
van ware liefde tussen Alboin en Rosamunde, een liefde die echter omslaat in haat als
Alboins wreedheid wordt geopenbaard. Rosamunde krijgt in deze en in de talloze navolgingen een edeler rol toebedeeld dan tot dan
toe het geval was. Pogingen zijn ondernomen om haar vrij te pleiten van moord of om
haar noblesse uit te laten komen door haar
zelfmoord te laten plegen, zoals in de opera
Alboin and Rosamunde uit 1834 van Miltitz.
Bij deze Duitstalige navolgingen gaat het
overigens in vrijwel alle gevallen om auteurs
van het tweede garnituur.
Ook buiten Duitsland blijft de stof in trek,
alhoewel ook daar zelden bekende namen
worden aangetroffen. De Oostenrijker Schuster schreef in 1884 een tragedie Alboin and
Rosimund, in Spanje werd de stof tweemaal in
romanvorm verwerkt (1839 en 1844) en in
Engeland gaf de bekende dichter Swinburne
in 1899 zijn dichterlijk-dramatische visie op
de gebeurtenissen in zijn versdrama Rosa-

mund, Queen of the Lombards.
Operabewerkingen zijn bekend van de
hand van Brancaccio 1825, Alary 1840, Lud-

wig Eichrodt 1865 en Zigany 1892. In 1961
werd het verhaal verfilmd door Campogalliani onder de titel ROSMUNDA E ALBOINO,
met Jack Palance als Alboin.
Miklautz 1910; Lang 1938

B E A T RIJ S, de legendarische non, maakte
haar entree in schriftelijke bronnen onder de
naam `Beatrix'. De voorbeeldige geschiedenis `De Beatrice Custode' werd door Caesarius, de prior van het cisterciënzer klooster
Heisterbach, opgenomen in zijn Dialogus
magnus visionum atque miraculorum, een verzameling mirakelen, aangelegd omstreeks
1223 om de clerus bij het preken van vrome
stof te voorzien. Het Beatrix-exempel is een
Maria-legende die vermoedelijk al bekend
was voor Caesarius haar opschreef.
De geschiedenis wordt door Caesarius lapidair verteld: de non Beatrix is kosteres van
het klooster, maar van die eervolle positie
maakt ze gebruik om een verhouding aan te
knopen met een geestelijke (een 'clerc'),
waarna ze met hem het klooster ontvlucht.
Voor haar vertrek echter legt zij de sleutel die
haar als kosteres was toevertrouwd, bij het
beeld van Maria neer. In de buitenwereld laat
haar verleider haar weldra in de steek. Daarop belandt zij in de prostitutie. Als ze na tien
jaar bij toeval in de buurt van het klooster
komt, hoort ze spreken over de non Beatrix.
Ze wordt daardoor herinnerd aan haar vroegere leven en valt in gebed neer voor het
Mariabeeld in de kerk; dan verschijnt Maria
haar in een visioen en draagt haar op haar
plaats in het klooster weer in te nemen. Het
blijkt nu dat Maria in de tussentijd in Beatrix'
gestalte haar taak heeft waargenomen.
In Libri octo miraculorum, dat kort hierna
verschijnt, vertelt Caesarius de geschiedenis
met enige varianten voor de tweede maal.
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Nieuw in deze versie is dat de verleider niet
langer een vertegenwoordiger van de clerus
is, maar gewoon een jongeling. Voorts is
Beatrix' terugkeer naar het klooster niet langer toevallig, maar het gevolg van diep berouw.
De vrome geschiedenis beoogde het vertrouwen in de goddelijke genade te versterken.
Naar kerkelijke maatstaven is de zonde van
Beatrix enorm en op het eerste gezicht onvergeeflijk, omdat ze tot de geestelijkheid behoort en nota bene tot prostitutie vervalt,
maar dat doet juist de geweldige kracht van
de christelijke barmhartigheid goed uitkomen. Ideologisch gezien past de geschiedenis
zeer goed in de 12e en 13 e eeuw, toen de
Mariaverering nieuwe impulsen kreeg. Jonge
orden als de franciscanen en de dominicanen
gingen rond met verhalen en zij transformeerden Maria van verheven Moeder Gods
in de Moeder der Smarten, de toeverlaat van
alle wanhopigen.
Talrijk zijn in de 14e en 1 Se eeuw de navolgingen van Caesarius' verhaal. Soms werd
de geschiedenis gereduceerd tot enige zinnen,
zoals in de Summa de penintentia (ca. 1485) van
de franciscaan Servasanctus. Het schetsmatige
karakter van `De Beatrice Custode' en van
latere versies houdt altijd verband met de beoogde functie: het aanreiken van fraaie en
leerzame geschiedenissen voor volkspreken,
geschiedenissen die in de preek dan wel nader
werden uitgewerkt. Het succes van Caesarius
wordt misschien het best geïllustreerd door
een Poolse vertaling van 1612 en een Russische van ca. 1700. Al veel eerder, omstreeks
1300, raakte de geschiedenis van Beatrix via
Noorwegen bekend tot in IJsland: in Af tveimir kumpanum (Van twee vrienden), een vrije
bewerking, is de non naamloos en dient zij als
hoofd van de provisiekamers. In de Nederlanden is Beatrix het bekendst door Beatrijs
(ca. 1375). Nieuwe elementen in de Middelnederlandse versie zijn het hoofse karakter
van Beatrijs en de toegevoegde episode van
haar biecht. Er is wel betoogd dat de hoofs-

heid in Beatrijs subtiel wordt geparodieerd,
terwijl de toegevoegde episode in verband is
gebracht met de tweeluikscompositie die in
de toentertijd populaire Arturroman gemeengoed was.
Het mariologisch karakter van de legende
hinderde na de Reformatie het voortleven in
protestantse landen. In Spanje en Frankrijk
daarentegen vond het verhaal ruime verspreiding. Bij Calderón, injornada I van Purgatoria
de San Patricio (ca. 1628), ontbreekt de plaatsvervanging door Maria en is de geschiedenis
gereduceerd tot een ridderlijke verleiding
van een non. Lope de Vega bleef in zijn toneelstuk La Buena guarda (De goede wachteres, 16 i o) dichter bij het oorspronkelijke gegeven, al liet hij ook de verleider en zijn mannelij ke medeplichtigen — allen behorend tot
de geestelijkheid — na berouw terugkeren op
hun verlaten posten. De Vega heeft bij de
bewerking van de stof het model van Plautus'
Amphitryon gevolgd. In Los felices amantes,
een novelle in de zogenaamde apocriefe Don
Quixote uit 1614 van Avellaneda, wordt de
legende uitgebreid tot een vooral amoureuze
vertelling.
In de Nederlanden duikt de geschiedenis
weer op in 1644 in Het masker van de wereldt
afgetrocken van de jezuïet Poirters: in zijn versie dient het verhaal over de verleide non als
een exempel van de onstandvastigheid van
`onsuyvere liefde'. Wonderlijk genoeg zijn
de religieuze elementen van het verhaal veelal
ingewisseld voor meer burgerlijke elementen; de godsdienstige moraal is een lekenmoraal geworden.
D'Artigny neemt de geschiedenis van `la
portière Béatrix' in 1750 op in zijn Nouveaux
memoires d'histoire en Wieland gunt in 1781 de
kosteres een kort optreden in Miscellaneen,
maar van grote populariteit van de legende in
deze verlichte tijden kan moeilijk worden gesproken.
Vanaf 1804 verschijnt de legende weer wat
prominenter in de literatuur: Brenellerie vertelt vol scepsis en met veel ironie de legende
na in zijn Contes précédés de recherches sur l'ori-
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Getekend portret van Beatrij s
door Rie Cramer bij Beatrijs
(1908) van P. C. Boutens.

gine des contes, terwijl Kosegarten de geschiedenis romantiseert in zijn Legenden: bij hem is
er geen verleider die de non uit het klooster
voert, maar wordt zij gedreven door heimwee. Brentano veroorlooft zich meer vrijheden in Romanzen von Rosenkranz uit 1811,
waar in het verhaal over de met de schilder
Kosme gevluchte non Rosatristis echo's
weerklinken van de levensgeschiedenis van
de Florentijnse schilder Fra Filippo Lippi, die
ooit een non ontvoerde. Brentano laat de non
zwanger terugkeren naar het klooster. Nodier gaf het motief van de jeugdliefde een
nieuwe vorm: in zijn novelle Legende de la
soeur Béatrix uit 1837 herkent de non in een
door haar verzorgde gewonde man haar
vroegere geliefde. Nodier's verhaal werd
door Halm in 1864 bewerkt tot het gedicht
Die Pförtnerin en door Flers en Caillavet in
1914 tot de opera Béatrice. Bepaald sentimenteel is de wending die Gottfried Keller in zijn
Sieben Legenden uit 1872 aan de verder trouw
nagevolgde geschiedenis geeft: na terugkeer
in het klooster ziet de non haar man en acht
kinderen in de kerk terug.
In 1847 nam Alberdingk Thijm een bewerking van het Beatrijs-verhaal op in zijn
Legenden en Fantazien. Daarmee werd het
verhaal een klein wapen in de strijd voor de
emancipatie van het katholieke volksdeel in
Nederland. Het is bijgevolg nauwelijks toevallig dat het katholieke weekblad voor de
vrouw dat in 1939 begon te verschijnen, Beatrijs heette.
Nieuwe bloei kende de Beatrijs-legende in
het begin van de 2oe eeuw, in de periode van
de neoromantiek, toen de middeleeuwen —
en de voor dat tijdvak veronderstelde maatschappelijke samenhang — in de mode kwamen. De hiervoor genoemde opera Béatrice
uit 1914 getuigde daar reeds van, maar nog
veel duidelijker is hiervan sprake bij Maeterlinck en Boutens. Maeterlinck laat in 1901 in
het toneelstuk Soeur Béatrice zijn heldin haar
voorgangsters Beatrix en Beatrijs nog in zondigheid overtreffen: zijn Béatrice heeft haar
eigen kind vermoord. Na 25 jaar keert ze
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terug, maar in het klooster is de vreugde over
het wonder zo groot dat de biecht van Béatrice op ongeloof stuit: zo blijft het isolement
van Béatrice bestaan. Boutens heeft in 19o8
zijn Beatrijs een Hollandse couleur locale gegeven: door het ontbreken van het zondemotief
komt het gedicht aan dramatische spanning
te kort, wat wordt vergoed door lyrische
spanning en symbolistische suggestie van hogere waarheid. In het beste geval curieus zijn
de versies van Rutten 1918, die de geschiedenis vervormde tot een mysteriespel, en
Kemp, die in 1920 zijn novelle Zuster Beatrijs
publiceerde. Van de voorloper der Tachtigers, Winkler Prins, werd in 1919 het sonnet
"t Is Beatrijs' (geschreven in 1888) gepubliceerd in De Nieuwe Gids. Teirlinck liet zich
inspireren door de Middelnederlandse Beatrijs
voor zijn toneelstuk Ik dien, een spel in drie
bedrijven ter verheerlijking van zuster Beatrijs uit
1923: `realistische' elementen moderniseren
de geschiedenis tot een van christendom ontdaan verhaal. In 1924 werd het stuk van Teirlinck in Antwerpen geparodieerd als Zij
dient. Voor Unger was de geschiedenis nog
niet wonderlijk genoeg: in zijn Wunder um
Beatrice uit 1926 wordt een gestorven kind
van de teruggekeerde non door Maria weer
tot leven gewekt.
Intussen wordt de Middelnederlandse Beatrijs tot de literaire canon gerekend: talrijke
heruitgaven, adaptaties (voor scholieren en
leken) en studies getuigen daarvan. Een recente bewerking verzorgde Smit in 1979. Al
in 1968, jaren voor Dubbelspel uit 1973, publiceerde Frank Martinus Arion op Curacao
Ser Betris, een herdichting van Beatrijs in het
Papiamento.
De geschiedenis van Beatrijs werd ook in
andere vormen gegoten: in 191 i werd de stof
door Vollmöller als pantomime (Das Mirakel) gebracht, de bijbehorende muziek was
van Humperdinck. Van de voorstelling werd
in 1912 een film gemaakt door regisseur Max
Reinhardt. Baroncelli verfilmde in 1923 de
novelle van Nodier. In 1930 ging de opera
Beatrijs (later Het Mirakel genoemd) van de

Vlaming Veremans in première, op een libretto van Gondry. In de opera, die uitvoeringen in Vlaanderen en Duitsland beleefde,
komt de spanning tussen religieuze mystiek
en aardse verlangens tot uitdrukking. In de
jaren 1933 en 1934 schreef de Tsjechische
componist Martinu zijn Hry o Marii (Marialiederen) en in deze tetralogie is een van de
onderdelen gebaseerd op de Beatrijsstof. Bij
Martinu heet de non zuster Pascalina. Met
een ander onderdeel, ontleend aan Mariken
van Nieumeghen, heeft de Pascalina-geschiedenis gemeen dat daarin de mens wordt bekoord door de duivel en op miraculeuze
wijze gered door Maria.
Bij het toneelstuk van Maeterlinck werd
muziek geschreven door Albert Wolff, maar
onzeker is of deze ooit is uitgevoerd. Brahms
wijdde in 1898 een van zijn Deutsche Volks
aan de Beatrijs-legende.
-liedr
De iconografie van Beatrijs is zeer beperkt:
moderne versies zijn wel voorzien van illustraties — zoals de tekening van Rie Cramer
bij Boutens 19o8 — maar die onderscheiden
zich slechts op het punt van roomse blijheid.
Op aanmerkelijk minder vrome wijze lijkt
de geschiedenis van de non een rol te spelen in
de libertijnse literatuur: Diderot is met La religieuse uit 1769, een scherpe hekeling van de
onnatuurlijkheid van het kloosterleven, de
bekendste auteur die antipapisme en pornografie combineerde. Veel milder is de anoniem verschenen pseudo-biografie De verliefde non; of de zonderlinge Leevensgevallen van
Charlotta van S... (ca. 1777), waarin de heldin
door haar ouders wordt gestraft voor haar
gevaarlijke liaison: zij wordt naar een klooster verwezen. In dat klooster verblijft zij twee
jaar, maar dan ontsnapt ze om haar geliefde te
zoeken. In De verzoeking uit 198o van Hugo
Claus vinden we een treffende confrontatie
van de barse wereld buiten het klooster met
de even onmenselijke daarbinnen. Van de
traditionele mirakels is in Claus' indrukwekkende novelle geen sprake meer, alleen van
een extatisch hallucineren. De verzoeking
werd voor toneel bewerkt en verfilmd: de
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hoofdrol werd vertolkt door Jacques Commandeur.
Guiette 1927; Stracke 1930; Reijnders 1972;
Zemel 1982-1983; Van Oostrom 1983; Van der
Toorn-Piebenga 1984

BELISARIUS (Belisarios) bouwde, in de 6e

eeuw, als aanvoerder van de legers van de
Byzantijnse keizer Justinianus een grote staat
van dienst op. Hij voerde oorlogen aan de
grenzen met Perzië, tegen de Vandalen in
Noord-Afrika en tegen de Oostgoten in Italië, waar hij de zittende paus Silverius verving door Vigilius, die zich meer bereid
toonde hem steun te verlenen. Enkele malen
echter viel Belisarius in ongenade, vanwege
argwaan betreffende zijn sterke machtspositie
of vanwege militaire mislukkingen. De historicus Procopius (Prokopios), die lange tijd
deel uitmaakte van de staf van Belisarius,
heeft over zijn leven bericht, met name over
zijn militaire verrichtingen. Daarnaast be-

schreef hij ook de verwikkelingen aan het
hof, waar Belisarius' vrouw Antonina, een
vriendin van keizerin Theodora, zich een uiterst krachtige en bij tijden zeer invloedrijke
intrigante toonde. Procopius — een kennelijke
Antonina-hater — beschrijft de vrouw als een
echtgenote, die Belisarius onwaardig was en
bij wie de veldheer onder de plak zat.
Vanaf S48 leefde Belisarius als rijk en geeerd man in Constantinopel. In 562 echter
kwam, naar de schrijver Malalas meedeelt, op
hem de verdenking te rusten van deelname
aan een samenzwering tegen Justinianus en
werden hem voor enige tijd zijn eretitels ontnomen. Hij overleed in s65.
De historische berichten over de levensavond
van Belisarius zijn al met al uiterst summier.
Het heeft latere auteurs er niet van weerhou-
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den, juist integendeel, hun de gelegenheid geboden Belisarius ten tonele te voeren als een
edel slachtoffer van ondank en van vorstelijke
willekeur. In Griekstalige teksten vanaf de
i ie eeuw wordt het verhaal nader ingevuld:
Belisarius werden op bevel van Justinianus de
ogen uitgestoken, en als blinde bedelaar leefde de machtige veldheer van weleer van de
munten die hem op de markt van Constantinopel werden toegeworpen.
Aldus belandt Belisarius in de literatuur
van het Westen, met een epos uit i S48 van
Trissino: L'Italia liberata dal Goti, dat overigens, waar het Belisarius betreft, slechts zijdelings over het levenseinde gaat en meer over
het optreden van de hier als een zwakkeling
geschetste veldheer tegen de Oostgoten. In
een jezuïetendrama uit 1607 van Bidermann
wordt zijn neergang wel centraal gesteld en
gezien als straf voor de aanslag op de pauselijke macht. De Spaanse auteur Mira de Amescua legde met zijn toneelstuk Ejemplo mayor
de la desdicha y capitan Belisario uit 1625 de
grondslag voor latere verwerkingen, waarin
Belisarius het slachtoffer is van liefdesverwikkelingen en hofintriges. De meeste roem was
weggelegd voor een tragedie van Rotrou (Le
Bélissaire, 1642), waarin een edele Belisarius
door de machinaties van een jaloerse en juist
te laat tot inkeer gekomen Theodora ten offer
valt aan beulshanden. Enig succes was ook
weggelegd voor de `tragi-comédie' uit 16 59
van La Calprenède en voor het drama Belisario uit 1734 van Goldoni, een van diens eerste
werken. Geheel op zichzelf staat The Martyr's
Souldier uit 163 8 van Shirley, waarin Belisarius een christelijk-stoïsche held is.
Belisarius maakte grote opgang in de i 8e
eeuw. Dit is in belangrijke mate toe te schrijven aan een filosofische roman uit 1767 van
Marmontel. Het hof van Justinianus is tot decadentie vervallen. De oude en blinde generaal, die in ongenade is gevallen en die door
kommervolle omstandigheden zijn vrouw
heeft verloren, heeft niettemin altijd volhard
in zijn trouw aan vaderland en soeverein. Bij
zijn bedelrondgangen, gegidst door een jon-
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getje, roept hij de inwoners van Constantinopel op tot zedelijk gedrag. Zo houdt hij zijn
gewezen tegenstander, de koning van de
Vandalen, wijsheden voor. Ook Justinianus
en zijn zoon en troonopvolger Tiberius komen zich met de bedelaar onderhouden: als
zij eenmaal overtuigd zijn van de wijsheid en
onschuld van Belisarius, onthullen zij hun
identiteit. Een eerherstel van Belisarius volgt,
en zijn dochter wordt later zelfs de echtgenote van keizer Tiberius.
Marmontels `roman moral et politique'
bevat veel monologen en dialogen die het
gedachtengoed van de Verlichting uitdragen
en pleidooien bevatten voor religieuze vrijheid en een verlicht en humaan absolutisme.
Het vijftiende hoofdstuk werd zelfs het object van censuur door de theologen van de
Sorbonne: in dit hoofdstuk wordt beweerd
dat heidenen die zulks op grond van hun
deugdzaamheid verdienen, niet zullen worden verdoemd. Voltaire mengde zich in de
strijd die over de censurering uitbarstte met
een satirisch pamflet Anecdotes sur Bélisaire uit
I767.

De roman van Marmontel ligt ten grondslag aan het libretto van een opera van Philidor (Bélisaire, 1796). Cammarano heeft zich
voor zijn libretto van de opera Belisario uit
1836 van Donizetti daarentegen nagenoeg
volledig losgemaakt van Marmontel: Belisarius valt na zijn triomfale terugkeer bij Justinianus in ongenade, mede omdat zijn vrouw
Antonina hem ervan verdenkt dat hij zijn
kinderen heeft proberen te vermoorden. De
veldheer worden de ogen uitgestoken en hij
wordt verbannen. Tegen het eind van zijn
leven komt uit dat de beschuldiging onjuist
is. Antonina, vervuld van wanhoop en berouw, sterft met Belisarius. De opera heeft
enkele elementen ontleend aan het `romantische Trauerspiel' uit 1823 van Schenk, waarin
de neergang van Belisarius het gevolg is van

de moord die hij pleegt op zijn eigen zoon,
dit om de vervulling van een orakel te verhinderen. In de literatuur van de ie eeuw
treedt Belisarius tenslotte enkele malen naar

voren in elegische gedichten van onder meer
Longfellow. In i 8o8 verscheen de roman Bélisaire van de hand van Madame de Genlis.
In de we eeuw treedt Belisarius een enkele
maal op als het centrale personage in historische romans, zoals in werk van Pratesi (Belisario, 1921). Graves publiceerde in 1938 de
roman Count Belisarius, die als historische studie is opgezet en slechts met enkele fictionele
gebeurtenissen en personages is aangevuld.
Belisarius vertegenwoordigde voor Graves
de man die twee tijdperken — de klassieke
periode van het Romeinse Rijk en de
middeleeuwen met het christendom en de
uitgebreide legendevorming — met elkaar
verbond: zijn denken wordt nog beheerst
door zijn Romeinse achtergrond, maar zijn
daden worden al bepaald door de romantische riddermoraal van de beginnende middeleeuwen.
De roman De angst van Belisarius uit 1986
van Pierre Dubois ontleent zijn titel aan de
vergelijking die in het laatste deel wordt gemaakt tussen de hoofdpersoon en de Romeins-Byzantijnse veldheer. De tegenstrijdige berichten over Belisarius uit de diverse
bronnen worden door een historicus op een
congres verklaard door te stellen dat de veldheer iemand was die angst had voor de
werkelijkheid. De hoofdpersoon Max is bij
deze lezing aanwezig en beseft met een schok
dat de gestelde diagnose ook op hem van toepassing is. Anders dan men uit de titel zou
kunnen afleiden wordt Belisarius dus slechts
als psychologisch model ten tonele gevoerd
en is de rest van de roman een kroniek van het
leven van Max.
De eerste voorstellingen van Belisarius als
blinde bedelaar treffen we aan in de Italiaanse
schilderkunst van de ie eeuw, met werken
van of toegeschreven aan onder meer Rosa
en Umberto Giordano. In Museum Boymans -van Beuningen te Rotterdam is een
schilderij (ca. 166o) van Preti aanwezig (verworven in 1993). Het thema maakt opnieuw,
nu onder invloed van het werk van Marmontel, opgang in de Franse schilderkunst van de
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i 8e eeuw, met werken van onder meer Vincent 1776, Peyron 1779 en Jacques-Louis David 1781 en 1784, en vervolgens in het Engelse en Amerikaanse neoclassicisme van de decennia rond i Boo (schilderijen van Mortimer,
Hodges en Trumbull) . Kinsoen hoort, met
zijn schildering van Belisarius met zijn gestorven echtgenote (vóór 183o, Groeninge-

Museum, Brugge), tot de weinige schilders
die Belisarius anders dan als bedelaar afbeeldden.
Boime 1980; Crow 1985

Francois-André Vincent,

Belisarius, 1776, doek.
Musée Fabre, Montpellier.
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Het verhaal van de ridder B L A U W BAARD
bevat in vrijwel alle varianten de volgende
elementen: de kasteelheer is een vrouwenmoordenaar, die zijn opeenvolgende vrouwen op de proef stelt door hun te verbieden
tijdens zijn afwezigheid een bepaalde kamer
te openen, maar die hun desalniettemin de
sleutel in bewaring geeft; hij straft de vrouwen voor hun nieuwsgierigheid met de dood
en verbergt hun lijken. Dan treedt de laatste
vrouw ten tonele, wie door list of hulp van
buitenaf een zelfde lot bespaard blijft.
Het verhaal van Blauwbaard is het bekendst geworden in de vorm van het sprookje 'Barbe-Bleue' uit Histoires, ou Contes du
temps passé, avec des moralitéz (1697) van Perrault, meer bekend onder de titel Contes de ma
mère l'Oye (Sprookjes van Moeder de Gans).
Ridder Raoul, in deze versie van Perrault
voor het eerst bijgenaamd Blauwbaard, is een
rijke kasteelheer die reeds zesmaal gehuwd is
geweest. Zijn vroegere vrouwen zijn overleden (een directe verklaring wordt niet gegeven) en hij huwt een zevende. Zij krijgt net
als haar voorgangsters het verbod opgelegd
een bepaalde kamer te betreden. Blauwbaard
geeft zijn vrouw echter wel de sleutel. Zij kan
haar nieuwsgierigheid niet lang bedwingen
en ontdekt de lijken van de zes vorige vrouwen. Zij laat de sleutel vallen en bemerkt dat
deze is bedekt met bloed dat niet afwisbaar is.
Blauwbaard eist de sleutel terug en ziet het
bloed. In doodsangst wacht de vrouw haar
lot af, maar Blauwbaard wacht te lang en
wordt zelf door de juist op tijd te hulp gesnelde broers van de vrouw gedood. Hierop
volgt een voor Perrault typerende moraal in
versvorm, die in zijn opzettelijke vereenvoudiging weinig recht doet aan het verhaal zelf,
maar blijkbaar voorzag in een bestaande behoefte aan ongecompliceerde levenswij sheden: slechts de nieuwsgierigheid van de
vrouw wordt naar voren gehaald en gegispt.

Perrault heeft in ruime mate gebruik gemaakt van bestaande verhalen. Het oudste
daarvan is een legende uit het Bretagne van
de 6e eeuw: de Bretonse vorst Commor (of
Conomor) slaagt erin Triphine (of Trifina),
dochter van de heer van Vannes, te huwen.
Pas na haar huwelijk ervaart de vrouw dat
alle vorige vrouwen door Commor zijn gedood zodra hij ontdekte dat zij zwanger waren. Triphine vlucht naar haar vader, maar
wordt door Commor ingehaald en gedood.
De heilige Gildas de Wijze, die Triphine
grootbracht, neemt wraak op de wrede vorst
door hem onder de brokstukken van zijn kasteel te bedelven. Gildas wekt Triphine weer
tot leven en doopt het kind dat zij baart.
Het motief van de verboden zwangerschap werd door Perrault uitgebannen en
heeft pas zeer recent zijn herintrede gedaan,
in de roman Blaubarts Schatten uit 1991 van
Karin Struck, die daarmee het mannelijk
egoïsme aan de kaak heeft willen stellen.
In de eerste varianten van het oude verhaal
komen de reddende broers en de helpende
zuster die op de uitkijk gaat staan erbij, of zijn
de vroegere vrouwen van de zwartbebaarde
schurk de oudere zusters van de uiteindelijke
heldin. In sommige verhalen ontsnapt de
vrouw aan haar monsterachtige echtgenoot
door zich bij haar familie te verbergen of
door zich met behulp van honing en veren als
vogel te vermommen (`Fitchervogel') . In deze laatste variant is de Blauwbaardfiguur overigens vervangen door een reus, kobold,
draak of een ander monsterachtig, met magische kracht begiftigd wezen.
Het motief van de vrouwenmoordenaar
die uiteindelijk zelf het slachtoffer wordt
komt in diverse andere vormen voor, met
name in middeleeuwse balladen, zoals de Ballade von dem Murder Ulinger en de bekende
Ballade van Heer Halewijn. Het motief van de
verboden kamer, dat bij Perrault voor het
eerst expliciet wordt gebruikt, is mogelijk
ontleend aan de vertelling `Le tre corone' (De
drie kronen) in Lo Cunto de li Cunti 16 34;
ook bekend onder de titel Ii pentamerone) van
(

BLAUWBAARD 29

Blauwbaard, i 8e eeuw,
ingekleurde gravure.

Bibliothèque National,
Parijs.

Basile. Het onafwisbare bloed is ontleend aan
de Gesta Romanorum uit 1342. Naast deze en
andere wijzigingen in het verhaal bij Perrault
(hij veranderde het motief: niet het feit dat zij
zwanger was, maar haar ongeremde nieuwsgierigheid leidde tot haar ondergang, en hij
ontdeed het verhaal van alle verwijzingen
naar de legende van de heilige Gildas) hebben
ook de gebroeders Grimm i 812 en Bechstein
1845 verschillende versies van het Blauwbaardverhaal als sprookje op papier gezet.
Perrault's sprookje is door de Franse componist Grétry in 1789 tot opera bewerkt (Raoul Barbe-bleue, op tekst van Sédaine; in 1807
verscheen een Nederlandse vertaling van dit
libretto). De naam van de hoofdpersoon is
hier Raoul de Cormantan, een directe verwijzing naar het oorspronkelijke Bretonse
verhaal. In het libretto is de nadruk nog meer
op de fatale nieuwsgierigheid komen te liggen, doordat Raoul wordt voorspeld dat het
de nieuwsgierigheid van een vrouw is die
hem de dood zal brengen.
In het toneelstuk Ritter Blaubart uit 1797
van Tieck wordt het Blauwbaardverhaal bewerkt, waarbij echter alle sprookjeselementen zijn uitgebannen ten gunste van een parodistische vertekening. In hetzelfde jaar schreef
Tieck een prozaversie van zijn Blauwbaarddrama (Die sieben Weiber des Blaubarts). Een
vertekening naar het komische is te vinden in
de operette-achtige bewerking van het verhaal door Offenbach: in Barbe-Bleue uit 1866,
op tekst van Meilhac en Ludovic Halévy,
wordt de dood van de eerste vrouwen (en
hun geliefden) ontmaskerd als bedrog en
worden alle minnaars met elkaar verenigd
volgens het principe `eind goed, al goed'.
Aan het eind van de vorige eeuw is (onder
meer door abbé Bossard in zijn boek Gilles de

Rais, maréchal de France dit Barbe-bleue 14041 44 0 i88) de theorie naar voren gebracht
,

dat Blauwbaard was gebaseerd op de historische figuur Gilles de Rais, de infame gezel
van Jeanne d'Arc. De bewijsvoering voor deze stelling is zwak: niet alleen zijn er andere
oorsprongen van het verhaal aan te wijzen,
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ook zijn de bekende levensfeiten van Gilles de
Rais nauwelijks te rijmen met het sprookje
(zo stond hij bekend als kindermoordenaar,
niet als vrouwenmoordenaar) . Toch heeft deze gelijkschakeling veel pennen in beweging
gebracht: een van de eersten die deze theorie
literair uitwerkten was Huysmans, in zijn van
satanisme en mystiek doortrokken Lá-bas uit
1891. Verdere uitwerkingen zijn bekend van
de hand van Kaiser (Gilles and Jeanne, toneelstuk 1923), de Italiaan Dursi (La vita scellerata

del nobile signore Gilles de Rais the fu chiamato
Barbabiu, toneelstuk 1968), van Planchon
(Gilles de Rais, l'infame, toneelstuk 1975) en
Lampo (De duivel en de maagd, 1966). De
Franse schrijver Tournier heeft de Blauwbaardmythe diverse malen aangegrepen om
zijn sterk mythologiserende poëtica uit te
leggen ('Barbe-Bleue ou le secret du conte',
in Le vol du vampire, 1982). In de novelle Gilles et Jeanne uit 1983 heeft hij het verhaal impliciet verwerkt.
Met de introductie van een sterke, onafhankelijk denkende vrouw begon in deze
eeuw een nieuwe fase in de Blauwbaardgeschiedenis. Het accent komt te liggen op
de psychologische kant van de vertelling:
Blauwbaard is niet langer meer de wetten
stellende potentaat, maar slachtoffer van zijn
angstvallig verborgen gehouden geheimen.
De vrouw ontfutselt hem deze geheimen en
drijft hem aldus in het nauw. Brute kracht is
alles wat Blauwbaard rest om zich te redden,
maar dit legt alleen maar zijn machteloosheid
en wezenlijke tragiek verder bloot. Het eerste
letterkundige werk dat aldus met het verhaal
omsprong was Maeterlincks drama uit 1901
Ariane et Barbe- Bleue: Ariane is hier een zelfbewuste vrouw die onmiddellijk na haar aankomst op Blauwbaards kasteel het heft in
handen neemt en de verboden kamer opent.
De zes vorige vrouwen van Blauwbaard treden naar buiten, maar zijn niet bereid Ariane
te volgen en het kasteel te verlaten, hetgeen
haar unieke positie lijkt te bevestigen. In
plaats daarvan behangen de vrouwen zich
met Blauwbaards sieraden en moet Ariane in

eenzaamheid heengaan. Maeterlincks drama
is op muziek gezet door Dukas (opera 1907) .
De opera A Kékszakállu herceg vara (Hertog
Blauwbaards burcht, 1918) van Bartók, op
tekst van Balázs, is gebaseerd op het stuk van
Maeterlinck, maar neemt daarvan alleen het
laatste bedrijf tot uitgangspunt en is een van
de weinige varianten met een tragisch einde
voor de heldin. De vrouw, hier Judith genaamd, overreedt Blauwbaard alle deuren
van zijn kasteel te openen, en telkens openbaren zich nieuwe geheimen. De laatste deur
wordt geopend en Blauwbaards drie vorige
vrouwen treden te voorschijn. Zij hadden
ooit hun eerste ontmoeting met Blauwbaard
in de ochtend, middag en avond, en worden
nu met deze delen van de dag geassocieerd.
Blauwbaards laatste verovering, Judith,
wordt met de nacht geassocieerd, waarmee
de cyclus compleet is. Zij wordt door de vroegere vrouwen van Blauwbaard omringd en
gezamenlijk keren zij terug naar de laatste kamer, het vrouwenvertrek. De deur sluit zich
achter hen en het toneel wordt in duister gehuld.
Het drama Ritter Blaubart uit 1909 van Eulenberg grijpt gedeeltelijk terug op het 'Fitchervogel' -sprookje door twee zusters op te
voeren als slachtoffer van de gehoorzaamheid
eisende Blauwbaard. Het is in 1920 door
Reznicek tot opera bewerkt. Het motief van
de verlossing door liefde is in 1913 door Döblin gebruikt om in zijn vertelling Der Ritter
Blaubart het Blauwbaardverhaal een nieuwe
wending te geven: Blauwbaard staat hier onder de vermeende invloed van een monster
dat hem dwingt eens in de zoveel jaar een
mens te offeren, en hij kan alleen worden gered als een jonge vrouw zich voor hem wil
opofferen. De stofbewerking nadert hier de
thematiek van de »Vliegende Hollander.
Recente bewerkingen van de stof zijn ge'schreven door Rühmkorf (Blaubarts letzte
Reise, 1982), Frisch (Blaubart. Eine Erzahlung,
1982) en Vonnegut, die in zijn roman Bluebeard uit 1987 de wederwaardigheden beschrijft van de Armeens-Amerikaanse schil-
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der Rabo Karabekian, die zijn laatst overgebleven schilderij als een goedbewaard geheim in een hermetisch afgesloten schuur
heeft opgeslagen. Fowles gaf in 1958 in zijn
eerste roman The collector een psychologische
interpretatie van een man die niet anders dan
via bruut geweld toenadering tot vrouwen
kan zoeken, zonder daarbij expliciet aan de
Blauwbaardmythe te refereren.
In de Nederlandse letterkunde komt de
Blauwbaardfiguur voor bij Van de Woestijne
(de novelle Blauwbaard, of het zuivere inzicht,
opgenomen in de bundel Janus met het dubbele
voorhoofd, 19o8), De Pillecyn (Blauwbaard,
1931), Van der Woude (Blauwbaard en octopus, roman 1939) en bij Broeckx in de verhalenbundel Een banket voor Blauwbaard uit
1992, waarvan het titelverhaal de handeling
van de opera van Bartuk als model heeft.
Vestdijk schreef in 1968 de roman Het schandaal der Blauwbaarden: de drie hoofdpersonages onttrekken zich aan deelname aan een
congres in Italië door zich te verdiepen in een
scandaleuze familiegeschiedenis, waarbij ze
onder andere stuiten op een 16e-eeuwse
moordenaar. Daarnaast is er het verhaal
`Blauwbaard en Reus' (geschreven in 1933,
bibliofiele editie 1982), waarin Vestdijk Gilles
de Rais het toneel laat betreden. In 1988
schreef Claus de indrukwekkende monoloog
Gilles! (later uitgegeven onder de titel Gilles
en de nacht), geschreven voor de acteur Jan
Decleir, en deels gebaseerd op de notulen van
het proces in 1440.
In de filmgeschiedenis is het verhaal van

Blauwbaard al zeer vroeg gebruikt door
filmpioniers als Louis Lumière 1898 en Méliès
1901 . Na een aanzienlijke reeks stomme films
volgden in 1922 Dunlaps verfilming onder de
titel B L U E B E A R D J R. en in 1926 een verfil-

ming van Santell , BLUEBEARD'S SEVEN WIv E s . Het gegeven werd verder gebruikt (en
soms misbruikt) in onder meer BLUEBEARD'S EIGHTH WIFE uit 1938 van Lu-

bitsch, een komedie met Gary Cooper als
moordende miljonair die in de strikken van
zijn inmiddels achtste vrouw verzeild raakt.

B L U E B E A R D uit 1 944

van Ulmer gaat over
een arme Parijse kunstenaar die zijn modellen
vermoordt, terwijl de film B L U E B E A R D uit
1972 van Dmytryk een schmierende Richard
Burton als vrouwenmoordenaar ten tonele
voert. Voorts zijn er nog films van Parkinson
(BLUEBEARD'S TEN HONEYMOONS , 196o)
en van Christian-Jaque (B A R B E -BLEUE ,
1951). In 1988 regisseerde Carpi de film BARB A B L U, B A R B A L U, waarin

een oude Blauw

baard zijn kinderen uitnodigt omdat hij nog
maar kort te leven heeft; de hoofdrol wordt
vertolkt door Gielgud. Een merkwaardig fenomeen is de identificatie van het Blauwbaardpersonage met de meervoudige vrouwenmoordenaar Landru, in de letterkunde
onbekend, maar in de filmkunst vaker gebruikt, zoals in Chabrols L A N D R U(1963) en
eerder (en bekender) in MONSIEUR VER D 0 U X (1947)
van Charles Chaplin, die ook
hier weer zijn misantropische gevoelens kon
uitleven. Bartóks opera werd in 1964 verfilmd door Power.
Herzog 1937; Berents 1982; Suhrbier 1984; Uther
1988; Lontzen 1990
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George Gordon Lord BYRON (1788-I824)

werd nog tijdens zijn veelbewogen en in de
ogen van zijn tijdgenoten scandaleuze leven
een legende. Hij was een van de belangrijkste
vertegenwoordigers van de Engelse romantische dichtkunst en een generatiegenoot van
Shelley en Keats, met wie hij echter weinig
gemeen heeft. Hij werd het klassieke voorbeeld van een door hogere en lagere driften
bezeten en gekwelde kunstenaar, een beeld
dat hijzelf ongewild bevorderde door het
scheppen van een groot aantal personages die
allemaal een deel van zijn eigen persoonlijkheid vertegenwoordigden: met de Giaour,
Childe Harold, Beppo en Byrons eigen va-
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riant van »Don Juan en »Mazeppa ontstond de
zogenaamde Byroniaanse held en met hem
het Byronisme, een stroming in de westerse
dichtkunst die het wat de inhoud betreft
vooral moest hebben van de tegenstelling
tussen broeierige melancholie en hartstochtelijke, vlammende `actiebereidheid'.
Byron werd in Londen geboren, erfde zijn
adellijke titel toen hij tien jaar oud was en
bezocht Harrow en de universiteit van Cambridge. Van 18o9 tot 1811 reisde hij door
Portugal, Spanje, Griekenland, Turkije en
Albanië. Hij was korte tijd politiek actief als
lid van het Britse Hogerhuis, maar gaf deze
carrière op toen in 18 i 2 de eerste twee delen
van Childe Harold's Pilgrimage met groot enthousiasme waren ontvangen. In de periode
tot I8 I5 groeide zijn faam als dichter gestaag
en overtrof hij zelfs Sir Walter Scott in populariteit. Zijn huwelijk in 181 S met Annabella
Milbanke eindigde een jaar later in een echtscheiding. In hetzelfde jaar vertrok Byron
opnieuw naar het Europese vasteland, alwaar
hij nader kennismaakte met Shelley, met wie
hij een levenslange vriendschap ontwikkelde.
Hij verbleef, zijn reputatie van losbandigheid
en nonconformisme verstevigend, afwisselend in Zwitserland en Italië, zonder ooit naar
Engeland terug te keren. In i 823 raakte hij
onder de indruk van de Griekse vrijheidsstrijd tegen de Turken en sloot zich bij de
Grieken aan. Op 19 april 1824 overleed hij in
het Italiaanse Missolonghi aan een serie
koortsaanvallen.
Nog tijdens zijn leven vormde Byron het onderwerp van een groot aantal literaire uitingen (naast een tamelijk groot aantal parodieën, pastiches en schimpdichten) . Uit 18 14
dateert een vroeg sonnet van Keats, waarin
Byron wordt geëerd als tedere melancholicus. In 18 18 schreef Shelley het gedicht Julian
and Maddalo, waarin hij zichzelf en Byron opvoerde in een heftig tweegesprek, onder
meer over de oorzaken van het isolement van
de dichterlijke ziel: Byron vertegenwoordigt
daarbij de desillusie en het verlies van ver-

trouwen in alle menselijke pogingen om zin
te geven aan het bestaan. In 1 823 schreef Goethe uit bewondering het gedicht `An Lord
Byron', terwijl Lamartine in 1819 de Engelse
dichter verheerlijkte in het gedicht `L'homme'. Veel later schreef Lamartine Vie de Byron, dat in afleveringen van september tot en
met december 1865 in Le Constitutionnel verscheen als biografische schets. In 1818 verscheen de korte roman Nightmare Abbey van
Peacock, waarin Shelley, Coleridge en Byron
onder fictieve benamingen optreden als personages in een parodie op de Engelse `gothic
novel': Byron wordt hier als de zwaarmoedige Mr. Cypress opgevoerd.
In de roman Glenarvon uit 1816 nam Lady
Caroline Lamb, die zich door Byron afgewezen voelde, wraak op de dichter door hem als
een baarlijke duivel af te schilderen. De sensationele roman sloot volledig aan bij de smaak
van die tijd en werd een succes, ook in het
buitenland. Wanderings of Child Harold uit
1824 van Bedford was eveneens een op een
vrije interpretatie van Byrons leven gebaseerde roman. Mary Wollstonecraft Shelley
droeg met drie romans, Valperga uit 1823,
The Last Man uit 1826 en Lodore uit 1835, bij
aan de legendevorming. De schrijfster kende
zowel Shelley als Byron van zeer nabij, hetgeen voelbaar is in de intensiteit waarmee de
personages zijn beschreven. De overlevering
wil dat Mary Shelley's beroemd geworden
roman Frankenstein uit 18 i 8 werd geschreven
op het Zwitserse landgoed van Byron, na een
`Schauernacht' vol romantische gruwel. De
excentrieke Engelse filmregisseur Ken Russell maakte gebruik van deze stof voor een
overspannen verfilming van die nacht (G 0 THIC, 1988).

De dood van Byron maakte een stortvloed
van literair werk los. Het meeste daarvan
werd geschreven uit blinde verering en de
auteurs zijn vaak mindere goden die niet zelden hun verdere dichtersleven als vertegenwoordigers van het Byronisme in de zware
slagschaduw van Byron doorbrachten. Uitzondering vormden dichters als Vigny, Le-
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nau, Heine en Elizabeth Barrett Browning.
In Duitsland maakte Byron grote opgang
als dichter en voorbeeldfiguur, niet in de laatste plaats door de uitgesproken enthousiaste
introductie van zijn persoon door Goethe,
wiens gedicht `Ober Lord Byron' uit 1820
aanvankelijk niet in het verzamelde werk
werd opgenomen, maar wel in diverse biografieën werd geciteerd. Van Goethe moet
nog worden gemeld dat de figuur van Euphorion, het kind van Faust en Helena uit
Faust II (1827), op Byron is geïnspireerd. De
filhellenen Wilhelm Muller 1825 en Chamisso (`Lord Byron's letzte Liebe', 1827) bezongen Byron uiteraard in zijn gedaante van
strijder voor de Griekse zaak, de dichters
Zedlitz (Totenkränzen, 1828) en Meissner
1854 schreven gloedvol over Byrons genialiteit. De dichters die Byron het meest na hebben gestaan in geest en letter waren echter
Heine en Lenau. Beiden werden ooit in hun
bewonderende vriendenkring als Duitse Byron aangeduid. Heines geestdrift voor Byron
is weliswaar in de loop van zijn carrière minder geworden, maar vanaf het vroege drama
Ratcijff uit 1822 is Byrons poëtica voor de
Duitser van groot belang geweest. Waar bij
Heine de spotter Byron voorrang kreeg, bepaalden voor Lenau de twijfel en vertwijfeling het moment van identificatie, zoals blijkt
uit het gedicht 'König and Dichter' (1824,
voor het eerst in boekvorm verschenen in
Gedichte, 1832). De literaire coterie rond Heine werd aangevoerd door Hohenhausen, die
enkele gedichten op Byron schreef, o.a. in
182o en 1825 bij haar vertalingen van Byron.
Platen schreef in 1829 enkele 'Epigramme
über Lord Byron', waarin hij de Engelsman
fel verdedigde tegen aantijgingen van immoreel gedrag. Liliencron publiceerde in 1896
zijn Poggfred. Kuntebuntes Epos in zwölf Cantussen, waarin zijn grote voorbeelden Dante
en Byron als symbolische geestverwanten figureren in een bonte rij historische en vaag
historische figuren; met name in het gedicht
`Unsterbliche auf Reisen' uit het genoemde
werk speelt Byron een hoofdrol.

In de genres van het drama en de roman
moet in het Duitsland van de ie eeuw nog
Bleibtreu worden genoemd, een van de
grondleggers van het naturalisme, die in zijn
strijdbare vernieuwingsdrift in Byron een
volmaakt voorbeeld zag van revolutionair
verzet tegen de oude burgerlijke moraal. Van
zijn hand verschenen een korte roman (Der
Traum. Roman aus dem Leben des Dichterlords,
18 8o) en drie drama's (Lord Byrons letzte Liebe, 1881; Seine Tochter, 1886; Byrons Geheimnis, 1900) . In het merkwaardige naturalistische drama Lord Byron uit 1886 van Golm is
de hoofdpersoon een tot oppervlakkige bespiegeling geneigde doorsneemens, die alleen
de naam en enkele levensfeiten met de
werkelijke Byron gemeen heeft. Van Willkomm is de roman Lord Byron. Ein Dichterleben uit 1839. In 1862 verscheen de biografische novelle Lord Byrons letzte Liebe van
Buchner, waarin Byrons liefde voor Teresa
Giuccioli en zijn verblijf in Italië centraal
staan.
In Engeland heeft de reputatie van Byron
nogal wat fluctuaties ondergaan. De aanvankelijke koortsachtige bewondering en verguizende verontwaardiging resulteerden nog
tijdens zijn leven in een overvloed van proza,
gedichten en persoonlijke herinneringen,
voonamelijk van de tweede rang. Deze belangstelling begon rond 1840 te tanen, alhoewel Byrons poëzie zich mocht blijven verheugen in een grote schare bewonderaars.
Een biografie van Byron (Letters, Journals,
and Other Prose Writings of Lord Byron, 1830)
door Thomas Moore, die zijn bewonderde
vriend wilde tonen zoals hij was, en wel door
voor het eerst een groot deel van diens brieven en persoonlijke documenten te publiceren, pakte minder gunstig uit. Critici als Macaulay, Carlyle en Thackeray lieten zich laatdunkend uit over het egocentrische en moreel gevaarlijke karakter van Byron. Maar
het dieptepunt werd bereikt toen Harriet
Beecher-Stowe, op het moment dat de belangstelling juist weer begon op te leven, in
1869 met haar schokkende `onthulling'
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kwam: in The True Story of Lady Byron's Married Life moest uit zogenaamd authentieke gesprekken en brieven blijken dat Byron een
incestueuze verhouding had gehad met zijn
zuster. De reacties waren zeer verdeeld en pas
in 1881 werd de balans weer hersteld door
een briljant essay van Arnold. De rest van de
19e eeuw en het begin van de Zoe eeuw werden daarop gekenmerkt door een wetenschappelijk-kritische herwaardering van Byron.
Van de belangrijkste letterkundige werken
over de figuur van Byron in het 19e-eeuwse
Engeland moeten in ieder geval nog de volgende worden genoemd: van Bedford de genoemde roman Wanderings of Childe Harold,
en het lange dramatische gedicht Harold de
Burun uit 183 5 van Driver, waarin Byron niet
geheel adequaat, maar wel subtiel en uitvoerig wordt beschreven als filosoof, melancholicus en `moody gentleman'. Belangrijker
zijn de drie romans die Disraeli aan Byron
wijdde: Vivian Grey uit 1826, Contarini Fleming uit 1831 en Venetia, or The Poet's Daughter uit 1837. In de laatstgenoemde roman
grijpt Disraeli uitvoerig terug op de levensfeiten uit de biografie van Moore en verdeelt
hij de historische en psychologische aspecten
van de Byron-figuur over twee personages,
Lord Carducis en Marmion Herbert. In 1836
volgde Mitfords roman The Private Life of
Lord Byron, een `chronique scandaleuse' vol
feitelijke onjuistheden en verdraaiingen ten
gunste van een sensationalistisch Byronbeeld. Gespeculeerd kan worden over de
vraag of Byron het voorbeeld is geweest
voor het wilde, ongetemde en sombere karakter van Heathcliff in Wuthering Heights uit
1847 van Brontë. Ook in de romans Lavengro
uit 18S1 en The Romany Rye uit 1857 van
George Borrow is Byron — zij het meer in de
geest dan als persoon — onontkoombaar aanwezig. In 1878 toonde Wilde zijn welwillende bewondering voor Byron in het gedicht
`Ravenna': Wilde kon niet nalaten zijn geboorteland te hekelen vanwege het plotseling
weer omarmen van de omstreden dichter

toen deze als vrijheidsstrijder kon worden
vereerd.
In andere Europese landen werd Byron
voornamelijk als lichtend voorbeeld gezien,
met name in Italië, waar men onder de letterkundige verwerkingen met een lampje moet
zoeken naar een negatieve interpretatie. Exemplarisch zijn Giorgio Byron a Missolunghi
van Colonna, La resa di Missolunghi van Nicolini, La storia del Byron van Uberti en Lord
Byron a Venezia van Vitaliani. Van de vrijheidsdichter Dall'Ongaro is het sentimentele
Il venerdi santo uit 1837: in gezelschap van zijn
dochtertje Allegra slaat Byron een processie
gade en belooft, tot tranen geroerd, Allegra
katholiek op te voeden. Turrisi-Colonna
schreef tijdens haar korte leven meerdere
dweperige Byron-verheerlijkingen. Van Barbieri stamt het toneelstuk Lord Byron uit 1867.
Vollo voltooide slechts de vijfde zang van
zijn La Grecia e Byron (1854), met als meest
indrukwekkende scène een vurige redevoering die Byron houdt voor de Grieken die
rond het graf van de vrijheidsstrijder Marco
Bozzari zijn verzameld. Deze scène is door de
kunstenaar Lipparini in het schilderij Il giuramento di lord Byron nella tomba di Marco Bozzari vereeuwigd.
In Frankrijk zijn na 1824 te midden van de
vele middelmatige produkten met Byron als
hoofdfiguur de volgende werken een aparte
opmerking waard. In 1825 verscheen van Lamartine Le dernier chant du pèlerinage d'Harold,
waarin de Byroniaanse held Harold met zijn
schepper samenvalt en zijn reizen over de
aardkloot eindigt in het door de Turken belaagde Griekenland. Op het Franse toneel
wordt Byron ingezet in het melodramatische
Lord Byron a Venise uit 1834 van Ancelot, en,
nog in hetzelfde jaar, in het toneelstuk Byron
a l'école d'Harrow van Cogniard en Burat,
waarin de toekomstige revolutionair Byron
als scholier de morele held is die zijn schoolgenoten van een opstand weet te weerhouden. Van Drouineau is de roman Résignée uit
183 3 . Magnien trachtte in zijn driedelige leesdrama Mortel, ange ou démon uit 1836 het ge-
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hele leven van de Engelse dichter te omvatten. De roman Le premier amour de Lord Byron
uit i885 van de hand van Fourès beschrijft
Byronsjeugdliefde voor Mary Chaworth. In
1929 wijdde de Franse schrijver en biograaf
Maurois aan Byron een tweedelige monografie Byron, nadat hij al eerder aspecten van
het leven van de Engelse dichter had beschreven in zijn bekende biografie van Shelley

(Ariel ou la vie de Shelley, 1923) en in Lord
Byron et le démon de la tendresse uit 1925. In de
Shelley-biografie treedt Byron naar voren als
een elegante poseur en een kille egoïst en
dient hij voor Maurois als tegenhanger van
de edele, schoonheidslievende Shelley. Zijn
grote studie uit 1929 geeft een objectiever
beeld van Byron, maar menselijk en evenwichtig wordt de Engelsman in Maurois' visie pas als hij zich in Griekenland voor anderen inzet en zijn zelfzuchtigheid laat varen.

Charles Eastlake, Lord Byron's
Dream, 1828, doek. Tate
Gallery, Londen. Illustratie bij
een passage uit een gedicht van
Byron uit 1816, met de dichter
zelf op de voorgrond.
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In Nederland is betrekkelijk veel over Byron geschreven: hij vormde met Sir Walter
Scott een bewonderd voorbeeld van volmaakt dichterschap, alhoewel duidelijke sporen zijn aan te treffen van morele verontwaardiging over zijn al dan niet vermeende
lichtzinnigheden. Vertalingen van Byrons
werk, met name door Van Lennep, Beets en
Ten Kate, zijn talrijker dan van welke andere
Engelse romantische dichter dan ook. De Navolgingen van Lord Byron uit 1848 bevat alle
door Beets bewerkte vertalingen, vermeerderd met een `Woord over Byrons poëzy'.
Werken waarin de Byron-figuur als hoofdpersoon optreedt zijn echter zeldzaam. In
1827 verscheen het gedicht `De dood van
Lord Byron' van Robidé van der Aa in de
Vaderlandsche Letteroefeningen; het werd later
apart uitgegeven `ten voordeel van de Grieken' . In dezelfde filhelleense geest verscheen
werk van Wap (Griekenland en Byron, 1829)
en Van der Hoop (Byron en Griekenland,
1829). In het gedicht `Byron en De Lamartine' uit 1838 van Spandaw moet de al te vurige en trotse Engelsman het afleggen tegen
zijn Franse collega, die ondanks een even bitter lijden het geloof wist te behouden. Voor
Byron gold: `De Hemel treurt om een gevallen Engel, en zegevierend j uicht de hel.'
Amerika droeg aan de Byron-verering bij
door middel van gedichten van Lunt (o.a.
`The Grave of Byron', 1826) en Mellen ('Ode
on Byron', 1826). Lunt is ook de dichter van
een van de meest veelzijdige Don Juan- imitaties, getiteld Julia (1885). Deze Amerikaanse
dichters hebben zich door Byron laten inspireren, in tegenstelling tot de werkelijk
grote namen als Longfellow, Lowell, Emerson en Whitman. Als uitzondering op deze
bewering moet Poe worden genoemd, die
zich zelfs een tijdlang kleedde als Byron. Zijn
korte verhaal The Assignation (oorspronkelijk
getiteld The Visionary, 1844) is een eerbetoon
aan Byron en speelt zich af in Venetië, waar
de verteller de (overigens niet met name genoemde) Engelse dichter ontmoet en in zijn
ban raakt. In het verhaal is een gedicht op-

genomen, `To One in Paradise', dat sterk op
Byrons verstechniek berust.
De Zoe eeuw heeft, zoals gezegd, een wending naar een meer wetenschappelijk gefundeerd beeld van Byron te zien gegeven: in de
periode tot de Tweede Wereldoorlog is
vooral een opleving van biografieën en kritische studies waar te nemen. Na 1945 krijgen
de literaire verbeeldingen een rebels en vaak
satirisch karakter.
De honderdste sterfdag van Byron in 1924
werd herdacht met het gedicht Missolunghi
van Drinkwater. Enkele jaren daarvoor, in
I 92 I , publiceerde Ardaschir het toneelstuk
The Pilgrim of Eternity, waarin de innerlijke
tegenstrijdigheden van de melancholieke en
revolutionaire dichter op de voorgrond
staan. De Amerikaan Ferber schreef in 1924
het toneelstuk Lord Byron. Byron figureerde
in de eerste helft van deze eeuw in een groot
aantal Engelstalige romans, onder meer van
Frank Moore (He Loved But One. The Story of
Lord Byron and Mary Chaworth, 1905), Hewlett (Bendish. A Study in Prodigality, 1913),
Barrington (Glorious Apollo, 1926: hierin
wordt voortgeborduurd op de speculaties
van Beecher-Stowe) en Page (The Shattered
Harp, 1928). Wat Frankrijk betreft zijn de
enige belangrijke bijdragen van vóór 1 94S —
van Maurois — reeds genoemd. In Duitsland
verscheen in 1929 het toneelstuk Lord Byron
kommt aus der Mode van Brod: de dichter is bij
Brod een geniale hyper-individualist die in
zijn vrijheidsdrang de dieper gewortelde verlangens van de massa gestalte weet te geven.
Lord Byron uit 1913 van Schirokauer is een
geromantiseerde biografie in de traditie van
Emil Ludwig, terwijl Edschmied zich in 1929
met zijn roman Lord Byron verzet tegen de al
te onkritische bewondering van Bleibtreu.
Goldscheider vervaardigde in 1930 met zijn
roman Der Tolle Lord een bewerking van
Disraeli's Venetia.
In 1949 verscheen van Gertrude Stein het
korte toneelstuk Byron. A Play (opgenomen
in Last Operas and Plays) . In 1953 figureerde
Byron kort in het drama Camino Real van
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Tennessee Williams, terwijl de dichter in Engeland op het toneel gestalte kreeg in drama's
van Ireland (Byron in Piccadilly, 1945) en
Read (Lord Byron at the Opera, 1 963) . In 1 966
deed Kenyon een hernieuwde poging het leven van Byron in romanvorm gestalte te geven (The Absorbing Fire. The Byron Legend) .
In 1968 verscheen de roman The Missolonghi
Manuscript van Prokosch, waarin werd getracht een document dat zogenaamd aan de
stervende Byron was ontstolen te reconstrueren. De roman The Memoirs of Lord Byron uit
1989 van Nye bevat een reconstructie van een
minder fictief document, de memoires van
Byron: deze autobiografische notities zijn na
de dood van Byron uit piëteit voor de dichter
vernietigd en Nye speelt virtuoos in op de
behoefte te weten wat in deze blijkbaar
schokkende ontboezemingen heeft gestaan.
Andere recente Engelstalige letterkundige
bewerkingen van de Byron-figuur zijn van
de hand van Derek Marlowe (A Single Summer with L. B., 1969), Nicole (The Secret Memoirs of Lord Byron, 1978), Iremonger (My
Sister, My Love, 1981: over de gewraakte verhouding tussen Byron en zijn zuster) en Prantera (Conversations with Lord Byron on Perversion, 163 Years after His Lordship's Death,
1987). In 1989 schreef Paul West een roman
over Byrons lijfarts, John William Polidori,
onder de titel Lord Byron's Doctor. Buiten Engeland en Amerika werd Byron in de periode
na de Tweede Wereldoorlog tot hoofdpersoon in werk van Adami (Ii romanzo di Teresa
Guiccioli e Giorgio Byron, 1946) en de Zweedse schrijfster Combüchen (Byron: en roman,
1988). In de laatstgenoemde roman wordt de
figuur van Byron gezien door de ogen van
een groepje bewonderaars, die ter gelegenheid van de I S oe geboortedag van hun held
diverse aspecten van zijn leven willen belichten.
In de filmgeschiedenis zijn verfilmingen
van het leven van Byron opvallend zeldzaam:
naast de hierboven vermelde bizarre verfilming van een enkele nacht uit het leven van
de dichter door Russell, is er nog een verfil-

ming door Veidt (LORD BYRON, 1922) en
een verfilming uit hetzelfde j aar (THE P R I N C E OF LOVERS) van Calvert naar het toneelstuk Byron van Alicia Ramsey uit 1921. Acteurs als Gavin Gordon (THE BRIDE O F
FRANKENSTEIN, 1 935), Dennis Price (THE
BAD LORD BYRON, 1948) en Richard
Chamberlain (LADY CAROLINE LAMB,
1972) gaven de Engelse dichter gestalte.
In de muziekgeschiedenis zijn uiteraard
talloze voorbeelden te vinden van toonzettingen van Byrons creaties, maar de dichter zelf
is nauwelijks onderwerp van muzikale verwerking geweest. Van Arnell is het symfonisch gedicht Lord Byron uit 1952 en voorts
zijn twee muziekdrama's het vermelden
waard: Giarda schreef in 1910 de opera Giorgio Byron en in 1975 componeerde Thomson
Lord Byron op een libretto van Larson.
In de beeldende kunst is hetzelfde verschijnsel waar te nemen als in de andere kunsten: de verschillende Byron-helden zijn in
talloze episoden van hun bewogen fictieve
levens afgebeeld, maar van Byron zijn de gedramatiseerde afbeeldingen schaars. Uiteraard zijn er vele, al dan niet karikaturale portretten van de dichter: daaronder zijn de serieuze portretten van Thomas Phillips wel de
bekendste, met als hoogtepunt Byron in Albanian Dress (1814, Newstead Abbey, Nottingham). J. Scarlett Davies beeldde de dichter af
in Venetië (Byron in the Palazzo Mocenigo
(1834, Huntington Library and Art Gallery,
San Marino) en graaf Alfred d'Orsay vervaardigde een potloodtekening van Byron in
Genua (1823, Newstead Abbey, Nottingham). Van I. R. Cruikshank zijn vele spotprenten van Byron en zijn dandy-achtige levensstijl bekend, onder andere de Fashionables
of 1816 en de Lobby Loungers uit 1816. Ford
Madox Brown beeldde de dichter af te
midden van andere grootheden uit de rijke
literaire historie van Engeland (The Seeds and
Fruits of English Poetry (1845-5 I, herziene versie 18 S 3 , Ashmolean Museum, Oxford) . Een
gravure van F. W. Hunt (naar een tekening
van Gilchrist) toont ons Byron in de traditio-
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nele toga van de Universiteit van Cambridge
(1871, Newstead Abbey, Nottingham) . Speculatiever en dramatischer zijn de schilderijen
The Dream (ook wel genoemd Lord Byron and
Mary Chaworth) uit 1875 van Ford Madox
Brown en Byron's Early Love uit 1856 van
Edward Ward, beide in de City Art Gallery
te Manchester, Byron Reposing in the House of
a Turkish Fisherman after Swimming across the
Hellespont uit 1831 van Allan, en Lord Byron's
Dream (1828, Tate Gallery, Londen) van
Eastlake. Een marmeren buste van de dichter
werd in 1829 vervaardigd door de beeldhouwer Thorwaldsen en in 1843 geplaatst in de
bibliotheek van het Trinity College te Cambridge.
Ackermann 1901; Leonard 19o5; Muoni 1907;
Simhart 19o8; Chew 1924; Popma 1928; Schults
1929; Krug 1932; Santucho 1977

Graaf Alessandro C A G L I O S T R 0 werd op 2
juni 1743 in Palermo als Giuseppe Balsamo
geboren. In 1768 trouwde hij in Rome met
Lorenza Feliciani, die hem als zijn Seraphina
zou vergezellen tot hij haar liet opsluiten wegens ontrouw. Cagliostro vertoonde in geheel Europa — met een voorkeur voor vorstenhoven en andere gefortuneerde milieus —
zijn kunsten als magiër, wonderdokter en
waarzegger. Die kunsten berustten vaak op
suggestie en bedrog — hoewel in sommige
gevallen speciale begaafdheid onloochenbaar
lijkt — en ontaardden meer dan eens in regelrechte oplichterij en zotteklap. In 1778 bezocht hij de Republiek der Nederlanden en
in de Haagse vrijmetselaarsloge L'Indissolu-

raakte verwikkeld in tal van roemruchte affaires. Hij genoot het vertrouwen van geleerden als Lavater, ongelukkige geletterden als
Belle van Zuylen en politici als Rohan. Hij
kan gelden als representant van de obscure
zijde van de Verlichting, waar charlatans hun
kennis van hermetisme, alchemie en astrologie benutten om de rijke medemens gelukkig
te maken en zelf niet armer te worden. Andere vertegenwoordigers van dit slag zijn de
`Baron van Syberg' en de `Graaf van SaintGermain'. Op vergelijkbare wijze dienden
deze avonturiers zich onder aangenomen
adellijke dekmantel aan als wonderdoeners
bij de hoven van Europa, om er na ontmaskering als ordinaire bedriegers te worden verjaagd. Cagliostro zag in zijn leven dan ook
heel wat gevangenissen van binnen. In 1789
raakte hij in handen van de Romeinse inquisitie, die hem ter dood veroordeelde. Het
doodvonnis werd omgezet in levenslang en
hij overleed in 1795 in fort San Leo (bij Rimini) .
De affaire die Cagliostro de meeste roem
heeft bezorgd, is de halssnoeraffaire, een
Frans hofschandaal uit de jaren 1785 en 1786.
Cagliostro wist kardinaal Rohan ervan te
overtuigen dat koningin Marie Antoinette
net zo verzot op hem was als hij op haar. Met
de schenking van een diamanten halssnoer
probeerde Rohan vervolgens het hart van de
koningin te treffen. Jeanne de la Motte, die
het sieraad aan Marie Antoinette had moeten
geven, ging er echter mee vandoor en verkocht het pronkstuk. De affaire die hiervan
het gevolg was, schaadde niet alleen Rohan
en Cagliostro, die als de kwade genius werd
beschouwd, maar ook de reputatie van de
koningin, die nochtans in de hele geschiedenis slechts een passieve rol speelde. De Franse
Revolutie was door deze affaire mogelijk geworden, zo blufte Cagliostro later.

ble werd hij ontvangen als een vorst. Later

werden zijn Europese gangen in de Nederlandse pers gevolgd. Hij beweerde in het bezit te zijn van een levenselixer. Cagliostro
verwierf zich een bijzondere reputatie en hij

In de literatuur hebben èn het leven van
Cagliostro in het algemeen èn de halssnoeraffaire in het bijzonder hun beschrijvers gevonden. In 1785 verschenen Mémoires authentiques
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pour servir a l'histoire du Comte de Cagliostro
van La Roche du Maine, marquis de Luchet,
en Cagliostro in Warschau van Moszinsky.
Twee jaar later bracht Charlotta von der
Recke een Nachricht von den berüchtigten

Cagliostro Aufenthalte, in Mittau im Jahre 1 779,
and von dessen dortigen magischer Operationen

D.-N. Chodowiecki, Cagliostro,
gravure uit het Berliner
Monatschrift van 1784.

in de openbaarheid. In 1791 verschenen satirische levensbeschrijvingen, geschreven door
Vannetti en Barberi, die beiden in het Romeinse vonnis aanleiding vonden om met
Cagliostro ook de vrijmetselarij en andere
geheime genootschappen, zoals de Illuminaten, in diskrediet te brengen. Irritatie en fascinatie streden daarbij om de voorrang.
Opmerkelijk is de bijdrage van tsarina Catharina ii , die in de j aren 1785-86 drie komedies aan Cagliostro wijdde. In Obmansjtsjik
(De bedrieger) hekelde ze de man die in 1779
en 1780 in Sint-Petersburg furore had gemaakt met zijn wonderbare genezingen. Catharina, die beweerde de charlatan nimmer te
hebben ontmoet, speelde met haar geliefde
Potemkin in de Hermitage wel een jeu littéraire' dat de omineuze naam `esprit de Cagliostro' kreeg. In Obmansjtsjik hekelde zij
Cagliostro als bedrieger, als vertegenwoordiger van het irrationalisme. In een daaropvolgende komedie, Obol'sjtsjenny (De bedrogene), werden de slachtoffers van bedrog geportretteerd. De derde komedie verscheen
onder de titel Sjaman sibirskij (De Siberische
sjamaan) . Catharina zorgde ervoor dat haar
komedies ook in het Duits en Frans verschenen, opdat in Europa bekend zou raken hoe
verlicht de tsarina wel was.
Schiller en Goethe waren bijzonder door
Cagliostro gefascineerd. Al in 1781 wijdde
Schiller een kort bericht aan `Calliostro', en
in zijn roman Der Geisterseher uit 1786-89
thematiseerde hij het politieke misbruik dat
van bijzondere gaven en miraculeuze trucs
kon worden gemaakt. Goethe bezocht in
1787 Palermo om de genealogie van Cagliostro te onderzoeken: de herinneringen aan dat
onderzoek reiken tot in zijn Italienische Reise
uit 1817. In 1791 al publiceerde Goethe de
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tragikomedie Gross-Cophta over de hals
dit stuk wordt onder meer de-snoerafi:
verwonderlijke lichtgelovigheid in `verlichte' tijden in het middelpunt geplaatst.
In de ie en 2oe eeuw bleef Cagliostro als
literair personage op het repertoire: Mundt
18 8, Kuzmin 1919 en Aleksej Tolstoj 1921
schreven novellen en romans over hem. Opmerking verdient zeker ook Die Wundersuchtigen uit 183 I van Tieck, die (in tegenstelling
tot wat men tegenwoordig van een romanticus verwacht) op uiterst verlichte wijze de
slachtoffers van de charlatan aan het slot tot
een bevrijdende zelfcorrectie brengt. In 1833
wijdde Carlyle in Fraser's Magazine een beschouwing aan Cagliostro; vierjaar later publiceerde hij in hetzelfde tijdschrift `Diamond
Necklace'. De bekendste roman over Cagliostro is ongetwijfeld Joseph Balsamo uit 184648 van Dumas père: de held verschijnt er als
een wonderbaarlijke mesmerist. De roman
van Dumas werd in 1949 verfilmd door Ratoff als BLACK MAG 1 C met Orson Welles als
Cagliostro. In Dumas' romanreeks Mémoires
d'un médecin volgde op Joseph Balsamo nog Le
collier de la reine uit i 849 -50 over de halssnoeraffaire. Dumas' vriend Nerval wijdde in 1852
in Les illuminés een episode aan Cagliostro,
die hij overigens goeddeels kopieerde van de
Mémoires van Luchet. In een studie die Manssen in de Vaderlandsche Letteroefeningen van
1871 aan graaf Cagliostro wijdde, werd gewag gemaakt van een ander voortleven van
de charlatan: `Nog prijkt op menige Nederlandsche kermis met groote letters boven de
tempels der zwarte kunst de naam: "Cagliostro".' Het ging hier om het Cagliostrotheater van Emil Basch, dat tijdens de Amsterdamse kermis op het Koningsplein onder
meer onderdak bood aan de goochelaar
Herrmann. In 1868 werden in het Cagliostro-theater echter ook vaudevilles gebracht.
Basch bracht bij wijze van reclame een zogenaamd Cagliostro jaarboek uit. Manssen
kwam dit alles in 1871 uiterst verdacht voor:
`Zoo is dit dan de vereering, die de groote
man bij het nageslacht geniet!' Nog in 1927

vroeg Blavatsky zich in het tijdschrift Théosophie bezorgd af of Cagliostro een charlatan
was. Op een beslissende beantwoording van
die vraag wordt nog gewacht.
In 1905 publiceerde de Portugese dichter
Malheiro Dias zijn roman 0 Grande Cagliostro, waarin de strijd tegen intolerant despotisme werd geactualiseerd in een pleidooi voor
ware humaniteit. In hetzelfde jaar en onder
dezelfde titel ging ook een komedie van Malheiro Dias in première. Nadel liet in 1914 in
Berlijn het intelligente drama Cagliostro verschijnen. De Chileense dichter Huidobro
schreef omstreeks 1921 in Europa, waar hij
kringen rond Picasso frequenteerde, zijn
Cagliostro, een experimentele filmische novelle. Huidobro maakte van Cagliostro het
symbool van de magische krachten waarvan
het bestaan door de wetenschap zo ongelukkig wordt ontkend. De novelle van Huidobro verscheen in 1931 in een Engelse vertaling en pas in 1934 in een Spaanse editie in
Santiago. Luigi Natoli (William Galt) publiceerde in 1974 in Palermo met Cagliostro een
lijvige historische roman over de beroemdste
Siciliaan van zijn tijd. Geïllustreerd werd de
roman door Carisi, terwijl Titone een geleerde inleiding verzorgde. In 1978 verscheen
van Portnoy het toneelstuk Belle van Zuylen
ontmoet Cagliostro, waarin de strijd tussen
hartstocht en rede wordt gestreden.
De halssnoeraffaire vormt niet slechts een
cruciale episode in de Cagliostro-literatuur,
maar ook in die over Marie Antoinette, zoals
door Zweig in 1932 in Marie Antoinette.
De lotgevallen van Cagliostro werden vele
malen verfilmd, al dateren de meeste films
van de eerste decennia van de 2 oe eeuw. Veel
scenario's lijken schatplichtig aan de roman
van Dumas: bijvoorbeeld de verfilming door
Ratoff. Opmerkelijk vroeg is de Franse
verfilming LE MIROIR DE CAGLIOSTRO uit
1898 onder regie van Méliès.
Johann Strauss componeerde de muziek
voor de operette Cagliostro in Wien uit 1875.
Legio zijn de afbeeldingen van Cagliostro.
De meeste zijn contemporain: het zijn of `ha-
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giografische' portretten of satirische spotprenten. De beeldhouwer Houdon vervaardigde in 1786 een buste van Cagliostro in
marmer (Musée Granet, Aix-en-Provence;
kopie National Gallery of Art, Washington) .
Diintzer 18o; Van Sypesteyn 1869; Manssen
1871; Guenther 1919; Chetteoui 1947; Darnton
1 968; Keyser 1976; Kiefer i 99 I

CARDENIO & CELINDE treden op in Cervantes' Don Quijote (i, 24-36). Cardenio is
een haveloze ridder die de nobele bestrijder
van alle onrecht op diens lange omzwervingen tegen het lijf loopt en hem het relaas doet
van zijn ongelukkige liefde. Ondanks de tegenwerking van hun vaders hebben Cardenio en Luscinda (haar naam bij Cervantes)
elkaar eeuwige trouw gezworen. Als Cardenio's vriend Don Fernando ook bekoord
raakt door de schoonheid en elegantie van
Luscinda, besluit hij Cardenio met een loze
opdracht weg te sturen om zo zijn handen
vrij te hebben. Hij gaat Luscinda's vader om
de hand van zijn dochter vragen, een verzoek
waarmee de vader — die in Fernando een betere partij ziet dan in Cardenio — maar al te
graag instemt. Luscinda, die niet tegen de
wens van haar vader durft in te gaan, waarschuwt Cardenio middels een brief. Cardenio
haast zich naar huis terug, maar komt te laat:
verscholen achter een gordijn hoort hij tot
zijn grote ontsteltenis hoe Luscinda, zij het na
enige aarzeling, het ja-woord geeft aan Fernando. Onmiddellijk daarop valt zij flauw.
Cardenio is ten einde raad en vlucht de bergen in. Met Don Quijote en Sancho Panza
komt hij later de wonderschone pachtersdochter Dorotea tegen. Zij vertelt hun bedrogen te zijn door ene Fernando die haar
eeuwige trouw had gezworen. Ook vertelt ze
dat Luscinda bij de huwelijksceremonie een

dolk bij zich had gedragen en een briefje
waarin stond dat zij zich na de huwelijksvoltrekking van het leven zou beroven, omdat haar enige echte liefde Cardenio gold.
Fernando zou haar hebben gedood indien
omstanders het hem niet hadden belet. Lus
volgende dag weer bij geko--cindawspe
men en enige tijd later naar een klooster gevlucht, maar Fernando is haar daar met geweld weg komen halen.
Samen met de dolende ridder en zijn
knecht trekken Cardenio en Dorotea verder
en als ze op een dag in een herberg zijn neergestreken, komen er vier gemaskerde mannen en een gemaskerde vrouw binnen. Als de
vrouw eindelijk spreekt, herkent Cardenio de
klagende stem van Luscinda. Als alle maskers
vallen, herkennen de koppels elkaar. Pas nadat Dorotea Fernando heeft gesmeekt zijn
oude belofte gestand te doen, is hij bereid
Luscinda vrij te laten, zodat de twee oorspronkelijke paren in ere kunnen worden
hersteld.
Guillén de Castro komt de eer toe het thema
voor het eerst te hebben behandeld in zijn
toneelstuk Don Quijote de la Mancha uit 1621.
Shakespeare wordt wel als auteur genoemd
van een verloren gegaan toneelstuk met de
titel Cardenno of Cardenio, dat gebaseerd
moet zijn geweest op het verhaal van Cervantes. Het stuk is in 1613 in Londen opgevoerd. Een officiële vermelding van het
stuk in 1653 noemt naast Shakespeare Fletcher als coauteur. De Shakespeare-kenner en
-editeur Theobald beweerde de stof voor zijn
toneelstuk Double Falsehood or the Distressed
Lovers uit 1728 aan een manuscript van Shakespeare te hebben ontleend. Hij heeft dit
nooit met bewijzen kunnen staven (hetgeen
Fielding aangreep om Theobald tot mikpunt
van spot te maken) en het is waarschijnlijker
dat zijn bron een vertaling van Cervantes'
vertelling is geweest.
Ook in Frankrijk is het verhaal enkele malen in de vorm van een toneelstuk gegoten:
twee stukken onder de titel Les Folies de Car-
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denio zijn bekend van Pichou 1628 en Coypel
en Guérin de Bouscal schreef in 1639
het drama Don Quixote de la Manche.
Montalban koos voor het studentenmilieu
als decor voor zijn novelle La fuerza del desengano (De kracht der ontgoocheling) uit
1624. De naam Cardenio voor de ongelukkige hoofdpersoon is in dit stuk ingewisseld
voor Fernando en zijn geliefde heet hier Lucrecia. Fernando laat zich verdringen door
een doortastender en schaamteloze rivaal Valerio die Lucrecia 's nachts bezoekt en overweldigt. Een derde student, Teodoro, wordt
verdacht van de verkrachting en de ouders
van het meisje dringen er bij hem op aan haar
tot zijn vrouw te maken. Hij weigert echter
en wordt in de armen gedreven van de duivelse verleidster Narcisa, wier minnaar hij
vermoordt. Als hij Narcisa wil verlaten, probeert zij hem met behulp van een tover
terug te winnen. Teodoro vat het-drankje
plan op de verrader Valerio te doden. Door
geestesverschijningen worden Narcisa en
Teodoro van de uitvoering van hun plannen
afgehouden. Tenslotte komen ze tot inkeer,
tonen berouw en gaan het klooster in.
Gryphius kende de novelle van Montalbán
in de Italiaanse vertaling Prodigi d'amore van
Cialdini uit 1637. Gryphius' treurspel Cardenio and Celinde uit 1657 speelt zich eveneens
in het studentenmilieu af, aan de Universiteit
van Bologna. De Spaanse student Cardenio
bemint de edele Olympia, die echter met Lysander in het huwelijk treedt. Cardenio zoekt
dan zijn toevlucht in de armen van de lichtzinnige Celinde, wier minnaar hij in een
vlaag van jaloezie om het leven brengt. Op
een avond, als hij besloten heeft zich op Lysander te wreken, lokken geesten hem naar
een crypte, waar hij Celinde aantreft die op
haar beurt op zoek is naar de drank die Cardenio voor immer aan haar zal binden. Beiden komen tot inkeer en Cardenio vraagt
Olympia vergiffenis voor zijn slechte gedachten en plannen. Deze tragedie, die is beïnvloed door Shakespeare en Vondel, kondigde
de overgang aan van het classicistisch drama
1 720,

naar het burgerlijk drama van de 18e eeuw en
oefende veel invloed uit op Duitse romantici,
onder wie Achim von Arnim, die de Cardenio-stof voor een eigen bewerking benutte.
Harsdörffer toont in Der grosse Schauplatz
jämmerlicher Mordgeschichte uit 1652 een modern aandoende belangstelling voor de psychologie van de misdadiger. Het verhaal
`Zauberlieb' hieruit is een variant op Montalban. Ook hier vinden we de motieven van de
toverdrank, het berouw en het intreden in
het klooster.

Halle and Jerusalem. Studentenspiel and Pil
van Achim von Arnim werd in-gerabntu
geschreven, maar pas in 1846 postuum
uitgegeven. Het is deels gebaseerd op Gryphius' drama, waarvan het een bewerking
heeft willen zijn, maar grijpt voor het eerste
deel tevens terug op Cervantes en Montalban, en voor het tweede deel — een pelgrimstocht naar Jeruzalem — op Calderón. Bovendien verbond hij de Cardenio-stof met het
verhaal van de wandelende jood »Ahasverus.
Het eerste deel speelt in de studentenstad Halle. Lysander is verliefd op Olympie, die echter meer onder de indruk is van de charmes
van Cardenio. Lysander verzint daarop een
list en dringt 's nachts door tot de kamer van
Olympie. De vechtjas en rokkenjager Cardenio wordt voor de indringer gehouden en
Olympie stemt er ontgoocheld in toe met
Lysander te huwen. Cardenio zoekt nu troost
bij de prostituée Celinde. Hij doodt een van
haar aanbidders en staat op het punt Lysander
om te brengen als hij daarvan af wordt gehouden door de geest van Olympies moeder
en de jood Ahasverus. In het tweede deel
neemt Ahasverus Cardenio en Celinde mee
op een pelgrimstocht naar Jeruzalem, teneinde de verhouding tussen hen in een zuivere
liefde om te zetten. Onderweg worden zij
echter tijdens een storm door de bemanning
overboord gezet, maar slagen erin het vasteland te bereiken. Ahasverus bekent nu de vader te zijn van Cardenio en Olympie: hun
moeder is Anthea, die door Ahasverus werd
verkracht, een daad waarvoor de jood moet
1811
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Gustave Doré, Fernando voert
Luscinda weg uit het klooster, waar
zij haar toevlucht had gezocht,

z.i., gravure.
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boeten door eeuwig rond te zwerven. Cardenio en Celinde boeten voor hun zondig leven
door een streng kluizenaarsbestaan te leiden.
Op Paasdag sterven zij van uitputting. Ook
Olympie en Lysander ondernemen de tocht
naar het Heilig Land. Lysander raakt in de
slag om Akra gewond en sterft aan de opgelopen verwondingen, zijn blik gericht op
de Heilige Stad. Olympie besluit het klooster
in te gaan, en Ahasverus zet zijn eindeloze
tocht over de wereld voort.
Bij Immermann 1826 is Celinde medeplichtig aan de moord op Lysander, die door
Cardenio wordt uitgevoerd. Een typerend
romantisch `Schauer'-element is dat het hart
van het slachtoffer dient als hoofdbestanddeel
van de liefdesdrank die hen voor altijd moet
binden. De geesten die hier verschijnen, verhinderen weliswaar niet de moord maar wel
de vlucht van de moordenaars, die hun daad
met de dood bekopen.
In het drama van Dülberg (Cardenio, 1912)
laat rechter Lissandro een oogje vallen op

Giacomo Girolamo CASANOVA (17251798), die zich later Jean Jacques Casanova
liet noemen en zich uitgaf voor Chevalier de
Seingalt, was de zoon van een toneelspeelster.
De identiteit van de vader is omstreden. In
zijn leerjaren gedroeg Casanova zich als een
amoureuze vagebond; de kost verdiende hij
enige jaren als violist. Meer dan lokale bekendheid verwierf hij toen hij in 1756 in zijn
geboortestad Venetië ontsnapte uit de gevangenis, waarin de inquisitie hem op verdenking van ketterij en magie had doen opsluiten; zijn spectaculaire uitbraak en vlucht versterkten de reputatie van onrechtzinnigheid.
Aan de roem van zijn acrobatische ontsnapping droeg Casanova zelf belangrijk bij door
de publikatie in 1787 van zijn Histoire de ma
fuite.

De vlucht leidde naar Parijs, waar hij in
1757 profiteerde van de bescherming van ab-

Olimpia, Cardenio's geliefde. Op een avond

bé de Bernis, die op dat moment een minis-

dringt hij haar kamer binnen en verkracht
haar, zonder dat zij weet wie de dader is.
Door haar omgeving wordt Olimpia niet als
slachtoffer, maar als schuldige behandeld. Lissandro toont dan zijn goede hart door haar te
huwen, maar reeds in de huwelijksnacht onthult hij zelf de dader te zijn. Cardenio zoekt
inmiddels troost in de armen van het hoertje
Celinde. Als Olimpia op het punt staat te bevallen, bekent zij Lissandro haar liefde voor
Cardenio. De hartstocht leidt hier niet langer
tot verlossing: Cardenio doodt Lissandro en
slaat vervolgens de hand aan zichzelf.

terspost bekleedde. Casanova kreeg een lucratieve functie bij de Staatsloterij. Zijn vermogen vergrootte hij nog door kabbalistische kunstjes en mysterieuze genezingen van
adellijke dames. Zijn galante manieren en uiterlijke schoonheid waren troeven bij de verovering van rijke vrouwen, die hij steevast
met een lege beurs en een ongebroken hart
achterliet. De vrouwen waren bedrogen en
zij hadden genoten: zonder rancune en zonder verdriet zagen zij de voor een langdurige
verbintenis ongeschikte Casanova vertrekken.
Van 1758 tot 1794 doorkruiste hij Europa
— driemaal bezocht hij Nederland — en bood
bij voorkeur vermogende vorsten zijn diensten aan. Daarbij toonde Casanova zich een
meester in stille diplomatie, spionage en intriges. Zijn carrière is ten dele vergelijkbaar
met die van »Cagliostro, de 'Graafvan SaintGermain' en andere frauduleuze avonturiers
die de duistere zijden van de Verlichting kenden en welgestelden wisten te charmeren,

Castle 1939; Ricci 1947; Paulin 1968
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waarna zij hen zowel van hun kwalen als van
hun lichtgelovigheid genazen. Casanova onderscheidt zich van genoemde avonturiers
doordat zijn betovering tot tal van amoureuze avonturen leidde: dat kwam hem op de
reputatie van onweerstaanbare verleider en
libertijn te staan. Desondanks wenste Casanova zichzelf vooral als filosoof en letterkundige te beschouwen.
Na verloop van j aren sleet Casanova's krediet bij de vrouwen en de rich and wealthy. De
verarmde vrouwenveroveraar bracht zijn
laatste jaren door als bibliothecaris van graaf
Waldstein op het kasteel Dux in Bohemen.
Waldstein was een neef van de befaamde lettré prins de Ligne, die in zijn Mémoires veel
over Casanova weet te melden. Op kasteel
Dux vond hij, ondanks zijn ontgoocheling en
teleurstelling, nog de moed en energie om
zijn avonturen te boekstaven in Mémoires ou
Histoire de ma vie.
Deze memoires van Casanova verschenen
postuum (1826-3 8; pas met de uitgave van
Brockhaus-Plon in 196o-62 kwam een betrouwbare editie van de Mémoires beschikbaar) en vestigden definitief zijn roem als pathologisch en immoreel verleider. Op dat
punt vertoont hij enige gelijkenis met de fictionele »Don Juan. Pijnlijk precies beschrijft
Casanova zijn eigen ontluistering en de tragiek van de oude dag.
De Mémoires vonden met name in Frankrijk weerklank: Musset, Janin en Sainte-Beuve schreven opgetogen berichten over Casanova's levensverhaal. Ook Heine was onder
de indruk van het autobiografische werk van
de Italiaan, al durfde hij er slechts in gezelschap van mannen over te spreken. De Mémoires maakten van Casanova de spreekwoordelijk rusteloze minnaar. Beurtelings
werd in de literatuur zijn trouweloosheid gelaakt en zijn tragiek als vermoeide minnaar
geschetst.
Aanvankelijk leefde Casanova slechts
voort als personage in de kluchtige literatuur,
zoals in de komedie Casanova au Fort de St.
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André uit 1836 van Desvergers, Varin en Arago. De publikatie van de Mémoires wekte ook
een schare liefhebbers, die zich Casanovisten
noemden, zich verenigden en de letterkundige verdiensten van hun patroon hoog aansloegen. In oktober 1876 publiceerde Zola in
het blad Le messager de l'Europe de novelle
`Pour une nuit d'amour' (later opgenomen in
de bundel Le capitaine Burle), duidelijk geïnspireerd door lectuur van de Mémoires van
Casanova. Dat laatste geldt ook voor La femme et le pantin uit 1898 van Louijs, wiens Casanova-imitatie werd verfilmd door Baroncelli 1929, Sternberg I 93 S en Bunuel (GET
OBJET OBSCUR DU DÉSIR, 1977).
Pas aan het eind van de ie eeuw werd de
persoon van Casanova een nieuw leven gegund. In het lyrisch drama Der Abenteurer and
die Sangerin uit 1899 geeft Hofmannsthal Casanova de naam baron von Weidenstamm: de
avonturier keert terug naar Venetië om er
zijn jeugdliefde te ontmoeten. Bij die ontmoeting verbleekt de avonturier tot een
trouweloze figuur, die zijn leven lang vluchtige lust heeft nagejaagd en nu slechts leegte
in het leven kent.
Schnitzler liet in 1918 in zijn novelle Casanovas Heimfahrt de tragische kanten van de
oude Don Juan uitkomen, terwijl hij in de
komedie Die Schwestern oder Casanova in Spa
uit 1919 een luchtiger toon aansloeg. Casanova is hier niet langer tragisch subject, maar
lustobject van twee rivaliserende vrouwen.
In de 2oe eeuw zorgen talrijke romantiserende biografieën (Erskine, Casanova's Women, 1931; Aldington, The Romance of Casanova, 1947) en apologetische studies van Casanovisten (Samaran 1914, Gugitz 1921, Le
Gras en Vèze 1930) voor een steeds grotere
bekendheid van Casanova. In het Casanova-onderzoek viel en valt de nadruk op de
bevestiging van de authenticiteit van de Mémoires: er wordt gezocht naar de personages
die door Casanova op verhulde wijze zijn geportretteerd. In literair opzicht is van betekenis de levensschets van Zweig, die Casanova
in Drei Dichter ihres Lebens uit 1928 in een
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adem noemde met Stendhal en Leo Tolstoj.
De romancier Kesten publiceerde in 1952 een
Casanova-roman.
Fürnberg plaatst in zijn Mozart-Novelle uit
1947 het leeghoofdig epicurisme van Casanova tegenover het revolutionaire elan van Mozart. In Casanova's Chinese Restaurant uit 196o
van Powell beperkt de herinnering aan de
Venetiaan zich tot de naam van het restaurant. Het is de vraag of de slechte kwaliteit
van de huwelijken in de roman van Powell
aan Casanova kan worden geweten. Intrigerender is het optreden van Michel Casanova,
nazaat van de grote Giacomo, in Casanova
oder der kleine Herr in Krieg and Frieden uit
1966 van Zwerenz. In deze roman trekt een
stoet van aantrekkelijke vrouwen voorbij,
terwijl Michel Casanova, een erotische picaro, zich onderscheidt door als zijn naamgenoot op miraculeuze wijze uit het gevang te
ontsnappen. Werup publiceerde in Stockholm Casanovas senare resor (Casanova's latere
reizen, 1979), waarin Casanova zelfs Reykjavik onveilig maakt. In 1981 publiceerde Hofmann de novelle Casanova and die Figurantin,
waarin de oude Casanova naar Venetië wordt
geleid om er zijn moeder te ontmoeten. Zij is
als toneelspeelster intussen tot zwijgende rollen veroordeeld. Bij Hofmann groeit de confrontatie met Venetië en zijn moeder uit tot
een voorbereiding op de dood, waarbij alle
artistieke trucage ballast blijkt. In de historische roman La nuit de Varennes uit 1982 van
Rihoit speelt de hoogbejaarde Casanova een
van de hoofdrollen. De verleider op jaren
raakt langdurig in gesprek met de auteur
Restif de la Bretonne, tegen het decor van de
mislukte vluchtpoging van Lodewijk x v i en
de laatste stuiptrekkingen van de monarchie
in Frankrijk. In 1991 liet de romancier Mankowitz in A Night with Casanova de oude
`chevalier' op kasteel Dux een monoloog
houden over zijn liefdes en zijn leven. Terwijl
de oude Latin lover zich gereedmaakt om aan
het troosteloze Dux te ontsnappen, ontmoet
hij de Wandelende Jood (»Ahasverus) . Casanova keert op zijn schreden terug en er volgt

een lange nacht: de Wandelende jood en Casanova wisselen onder het genot van veel
slechte brandy hun woeste en listige verhalen
uit, waarbij voor grove leugens niet wordt
teruggedeinsd.
In de Nederlandse literatuur lijkt de herinnering aan Casanova geen bijzonder grote
rol te spelen. Belangrijke uitzondering vormt
Jo Otten, die Casanova's Hollandse avontuur
vertaalde en in 1937 aan het tijdschrift De
Stem het korte verhaal `Grijsaard Casanova'
bijdroeg. Aan Casanova's ontsnapping uit de
Venetiaanse gevangenis in 1756 wijdde Otten
een polemisch essay, dat in 1938 onder de titel
Casanova breekt uit verscheen. In het beste geval curieus is het toneelstuk De Fortuintjes van
Casanova dat Wagenvoort in 1921 in het tijdschrift Groot Nederland publiceerde: Casanova's Hollandse avontuur en zijn vermeende
affaire met Thomas Hope en diens nichtje Esther staan daarin centraal. Dat de Venetiaan
in de hedendaagse Nederlandse letteren verwante zielen kent, bewijzen auteurs als Cremer, Kars (tevens vertaler van Casanova's
Mémoires), Van Houten en Geerten Meijsing
(Veranderlijk en wisselvallig, 1987) . De meest
fervente Casanovist in Nederland was ongetwijfeld Visser. Herinneringen aan Visser
werden door Van Straten in 1982 gebundeld
in De laatste Casanova. Willem Jan Otten gaf
in zijn essay Denken is een lust uit 1985 een
`summiere ontmaskering van Casanova'.
Als operafiguur treedt hij op in Casanova
uit 1841 van Lortzing. Het libretto is gebaseerd op de komedie Casanova au Fort de St.
André van Desvergers. In 1942 werd Lortzings opera als Casanova in Murano door
Lauckner en Mark Lothar bewerkt. Van Andreae is de opera Die Abenteuer des Casanova
uit 1924, op een libretto van Lion naar Casanova's memoires. Pas in 1985 ging Casanova
in première, een `comédie parodique' uit
I 918 van Apollinaire met muziek van Defosse.
Aan de verbeelding van de Casanova-figuur is de laatste tientallen jaren het meest
bijgedragen door de film. Comencini schetste
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in 1969 in INFANZIA, VOCAZIONE E PRIME
ESPERIENZE DI GIACOMO CASANOVA,
V E N E Z I A N O een

tableau van een corrupte
samenleving en beperkte zich tegen die achtergrond tot de jeugd van Casanova en zijn
leergang in cynisme. Fellini toonde hem in
1976 in IL CASANOVA DI FEDERICO FELLI-

N I Casanova (gespeeld door Donald Sutherland) als groteske liefdesmarionet. In vraaggesprekken vergeleek Fellini zijn held met Pinocchio, `maar wel een Pinocchio die niet tot
leven komt'. In een tweetal filmkomedies —
CASANOVA'S BIG NIGHT (McLeod 1 954)
en CASANOVA E CAMPAGNI (ook bekend
als SOME LIKE IT COOL; Antel I978) treedt
door het optreden van Casanova-dubbelgangers melige verwarring op. In de laatstge—

Donald Sutherland als Casanova
1ndefilmIL CASANOVA DI
FEDERICO FELLINI Ult 1976.
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noemde film moet Tony Curtis een impotente Casanova doen vergeten. Uit 1987 stamt
een verfilming van Casanova's leven onder
regie van Langton en Russell. In I L MOND O
N U O V O (ook uitgebracht als LA NUIT DE
V A R E N N E S, 1982), een Italiaans-Franse produktie onder regie van Scola, wordt Casanova op imposante wijze vertolkt door Mastroianni.
In de populaire muziek is Casanova een
goede bekende: bijna altijd wordt hij opgevoerd als de grootste minnaar aller tijden.
De Britse new-wave-groep The Buzzcocks
noemde de Venetiaan zelfs een `orgasm addict' in het gelijknamige nummer.
Van Casanova bestaan enige portretten,
onder andere een jeugdportret geschilderd
door zijn broer, een portret van een volwassen Casanova door Longhi (Collectie Gritti,
Venetië) en mogelijkerwijs een portret door
Mengs. Van een voortleven in de beeldende
kunsten is echter nauwelijks sprake.
Sinds enige jaren wordt er in de wereld
van de psychiatrie ook gesproken van een
Casanova-complex: volgens Trachtenberg,
die in The Casanova Complex uit 1988 uit de
ervaringen van Casanova, zichzelf en vrienden putte, is de ziekelijke behoefte aan seksuele liefde te herleiden tot eenjeugd met een
weinig dominante vader en een veeleisende
moeder. Casanova wordt in dit verband tamelijk meedogenloos en eenzijdig geportretteerd als een psychisch wrak. Interessant is
wel dat Trachtenberg in de romans van Roth
(zoals The Professor of Desire) een eigentijdse
versie van Casanova en een verwerking van
diens `complexen' waarneemt.
Uzane 1917; Rives Childs 1956; Amédée de
Saint-Gall 1976; Hoek 1977; Trachtenberg 1988

Oliver CROMWELL (I 599-1658) was de militair en staatsman die halverwege de ie
eeuw Engeland tijdelijk tot de leidende protestantse natie van Europa maakte. Met zijn
streng puriteinse instelling kwam hij lijnrecht
tegenover de katholieke Karel i uit het huis
Stuart te staan. De confrontatie kreeg zijn
dramatisch hoogtepunt in de gedwongen
troonsafstand van de koning en diens terechtstelling in 1649. Cromwell werd in 1653 benoemd tot Lord Protector van Engeland,
Schotland en Ierland: in deze oppermachige
positie trachtte hij de rust in zijn land te herstellen, dat in korte tijd door twee burgeroorlogen, door de val van de monarchie en door
twee grote en bloedige campagnes tegen Ierland en Schotland op zijn grondvesten had
staan schudden. Dankzij een opdeling van
Engeland in militaire districten en een strikt
toezicht op de door hem opgelegde wetten
slaagde hij erin de orde te handhaven, maar
zijn rigide heerschappij stuitte op verzet. Het
parlement hoopte de groeiende weerstand
weg te nemen door Cromwell tot koning te
kronen, maar hij weigerde, meer uit vrees
zich van zijn bondgenoten en vrienden te
vervreemden dan uit bescheidenheid. Bij zijn
dood in i658 liet hij een Engeland achter dat
in de ogen van de rest van Europa een groter
aanzien had dan voorheen, maar dat het zonder daadwerkelijke rust in eigen gelederen
moest stellen. Ondanks zijn tolerante houding op godsdienstig gebied, zijn succes als
staatsman op sociaal en economisch terrein en
zijn verdienste voor de ontwikkeling van een
parlementaire constitutie, heeft Cromwell de
naam gekregen een intolerant despoot te zijn
geweest, die de koning onthoofdde teneinde
zelf absolute macht te kunnen uitoefenen.
Cromwell is afwisselend als monster en als
redder van de natie voorgesteld, al naargelang de religieuze en politieke voorkeur van
zijn beoordelaars. Een aantal belangrijke
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schrijvers uit het Engeland van de 17e eeuw
schaarde zich min of meer eenduidig achter
de figuur van de Lord Protector. Milton was
als Latijns Secretaris verbonden aan de Council of State, een nieuw regeringsorgaan dat na
de dood van Karel i in het leven was geroepen. Zijn benoeming werd bekend vlak na de
publikatie in 1649 van The Tenure of Kings
and Magistrates, waarin het recht van het volk
om tirannen af te zetten werd verdedigd.
Milton wijdde zich gedurende zijn politieke
carrière aan de verdediging van de nieuwe
republiek en schreef in 1652 het sonnet `To
the Lord Generall Cromwell' (in 1694 voor
het eerst gepubliceerd in Letters of State): in
het gedicht prijst Milton de staatsman Cromwell ('our chief of men'), maar wijst hem
erop dat ook nu de oorlog gewonnen is er
nog veel vijanden te overwinnen zijn, in dit
geval de overheidsdienaren in het eigen
kamp, die het godsdienstonderricht door anderen dan de geestelijkheid aan strenge banden wilden leggen.
Naast Milton schreef diens dichtervriend
en politieke collega Marvell een aantal gedichten ter ere van Cromwell. Marvells eerlijkheid spreekt echter uit zijn eerste gedicht,
`An Horatian Ode upon Cromwell's Return
from Ireland', dat van 165o dateert; de meest
bewogen versregels zijn gewijd aan Karel i
en zijn heroïsche houding op het moment
van executie. Latere gedichten van Marvell
waarin Cromwell optreedt zijn `The First
Anniversary of the Government under His
Highness, the Lord Protector', `The Victory
Obtained by Blake over the Spaniards' en `A
Poem upon the Death of his Late Highness
the Lord Protector'. Van Waller, een neef
van Cromwell, zijn de gedichten `A panegyrick to My Lord Protector' en `Upon the late
storme and of the death of His Highnesse' uit
1655. Dryden schreef in 1659 `A Poem upon
the Death of His Late Highness, Oliver, Lord
Protector of England, Scotland, & Ireland',
later verschenen onder de titel `An Elegy on
the Usurper O.C.'.
De pogingen echter van Cromwells aan-
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hangers om de koningsmoord te rechtvaardigen die het Engelse volk zo diep had geschokt, moesten het in ieder geval in kwantiteit afleggen tegen de vele tegenstemmen.
Nog voor de onthoofding van Karel i verscheen een tragikomedie in twee delen van
Nedham, Craftie Cromwell, waarin Cromwell werd gehekeld als intrigant en gewetenloze verrader van de koning. Na de executie
in 1649 verscheen een werk dat als autobiografie van Karel i werd gepresenteerd, Eikon
Basilike ('s Konings beeltenis), dat veel sympathie voor de royalistische partij wekte. Als
reactie op deze verheerlijking schreef Milton
in hetzelfde jaar een werk onder de titel Eikonoklastes (Beeldenstormer), wat hem dan ook
een storm aan kritiek opleverde. Later verschenen de anonieme tragedie The Famous
Tragedy of Charles I en de eveneens anonieme
satire A New bull-bayting, or, A Match play'd
at the town-bull of Ely by twelve mungrills. In
Duitsland toonde Gryphius zich een kind van
zijn tijd door het absolutisme van de monarch triomfantelijk ten tonele te voeren in
zijn drama Ermordete Majestät, Oder Carolus
Stuardus uit 1649. Het stuk eindigt met een
toekomstvisioen waarin de macht van de
Stuarts wordt hersteld en wraak wordt genomen op de moordenaars van Karel i . Ook in
de Nederlanden bleef de stemming voornamelijk anti-Cromwell, met uitzondering van
een minderheid van `Reformateurs' die in
Cromwell het laatste bolwerk van het ware
geloof zagen. In een stroom voornamelijk
anonieme pamfletten met veelzeggende titels
als Den Engelschen Duyvel en De bloedige t'samenspraak van Fairfax en Cromwell wordt
Cromwell afgeschilderd als een dubbelhartig
en sinister monster. Six van Chandelier, die
op een van zijn reizen naar Engeland de Lord
Protector persoonlijk ontmoette, schreef het
gedicht 'Kontrefeitsel van Olivier Kromwel'
(in Poesy, 1657) waarin hij hem een `Leeuw,
en slangh, in één gegooten' noemde. Van
Dullaert verscheen in 1652 het treurspel Karel
Stuart of rampzalige majesteit, waarin een hardvochtige en onverzettelijke Cromwell de nog
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weifelende tegenstanders van de koning tot
een beslissing dwingt.
Na het herstel van de monarchie bleven
voorstanders van het koningschap zich voor
de veiligheid in anonimiteit hullen, zoals de
schrijvers van The Tragical Actors or the Martyrdom of the Late King Charles en Cromwell's
conspiracy. A tragy-comedy, relating to our latter
times. Beginning at the death of King Charles the
First, and ending with the happy restauration of
King Charles the Second, beide uit 166o. In
1667 schreef Edward Howard het treurspel
The usurper, waarin een dictatoriale Cromwell optreedt onder de naam Damocles. Van
de Italiaan Gratiani is de tragedie Ii Cromuele
tragedia uit 1673.
In de i 8e en in het begin van de i ge eeuw
blijft het pleit in het voordeel van de Stuarts
beslecht, niet in de laatste plaats doordat de
leden van dit koningshuis met hun kleurrijke
en vaak in bloed gedrenkte historie meer tot
de verbeelding spraken dan strenge puriteinen als Cromwell. In toneelstukken van Fyfe
1705, Havard 1737 en Moreschi 1783 is
Cromwell de belichaming van het kwaad dat
de edele koning Karel i in het verderf stort.
David Hume toonde zich in zijn History of
Great Britain (1754 en later), ondanks zijn afkeer van het absolutisme, een bewonderaar
van het huis Stuart en portretteerde Cromwell als een `eminente persoonlijkheid', die
echter door zijn vooringenomenheid en opvliegende karakter een gevaar voor Engeland
was geweest. In de satirisch getinte Four Dia
of the Dead uit 1721 van Prior is het-logues
laatste (fictieve) gesprek getiteld `Cromwell
and His Porter'. Andere toneelstukken rond
Cromwell zijn van Smith Greene (Oliver
Cromwell, 1752), Maillet-Duclairon (Cromwel, 1764) en Marion (Cromwel, 1 764) .
De zwart-wit-schildering van Cromwell
onderging pas na 1800 enige wijziging: in
1822 liet Shelley zijn treurspel Charles I (eerste publikatie 1824) onvoltooid, mogelijk
vanwege de problemen die zich voordeden
bij het gestalte geven van de figuur van
Cromwell. De eerste die erin slaagde een ge-

nuanceerder beeld van Cromwell te schetsen
was Sir Walter Scott: in zijn roman Woodstock uit 1826 wordt de voortvluchtige Karel
II door een oppermachtige Cromwell op de
hielen gezeten, maar op het eind toont de
staatsman zich van een menselijker kant als
hij een aantal Schotten die Karel hielpen genade verleent. Naast een groot aantal mindere goden uit de eerste helft van de ie eeuw
(een drama van Mitford 1834 en romans van
Herbert 183 8, E. Robinson 1 845 en G. W.
Melville 186o) moeten voor Engeland nog
worden genoemd: Arnold met een gedicht
Cromwell uit 1843 en Bulwer-Lytton met het
gedicht Cromwell's Dream uit 1841. In Duitsland herleefde de figuur van Cromwell vooral op het toneel, zonder dat de groten der
kunst zich aan een bewerking waagden
(Klingemann 18o9, Maltitz 1831, Raupach
182 9 - 33, Laube 1859 en Brachvogel i86o).
Het 19e-eeuwse drama dat de meeste bekendheid heeft gekregen is de tragedie in verzen Cromwell uit 1827 van Hugo. In het stuk
wordt Cromwell op het hoogtepunt van zijn
macht uitgebeeld: heimelijk wenst de eerzuchtige staatsman nu ook de koninklijke tekenen van zijn absolute macht te ontvangen,
maar hij kan daar niet rechtstreeks om vragen. Het parlement weet hij echter zo te beïnvloeden dat men aanbiedt hem te kronen.
Cromwell aarzelt, deels uit instinct, deels uit
ingeworteld wantrouwen tegen alles en iedereen, en ontdekt in de nacht voor de kroning dat puriteinen en katholieken een komplot tegen hem hebben beraamd ingeval hij
de kroon zou aanvaarden. Op de grote dag
zelf weigert Cromwell op dramatische wijze
de kroon en roept daarmee de onvoorwaardelijke bewondering op van het volk, dat dit
gebaar ziet als blijk van grote en nobele deemoed. In een lange slotmonoloog blijkt dat
de eerzucht Cromwell niet heeft verlaten en
dat zijn strijd tegen de ontgoocheling zwaar
zal zijn. Het toneelstuk van Hugo, dat lange
tijd vanwege de veelheid van personages en
scènewisselingen als onspeelbaar gold, dankt
zijn bekendheid verder vooral aan het voor-
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Ford Madox Brown, Cromwell
te St. Ives, in het jaar 1636, 18 53,
gouache. Whitworth Art Gallery,
Universiteit van Manchester.
Een meditatieve Cromwell te paard
op zijn landgoed, een scène die
uitgebreid wordt beschreven in
Carlyle's uitgave van Cromwells
Letters and Speeches. In zijn hand
houdt hij een eiketak, symbool
van morele en fysieke kracht.

woord dat eraan werd toegevoegd en dat als
het manifest van de Franse Romantiek mag
worden gezien.
Terwijl de figuur van Cromwell ook bij
Hugo nog in een twijfelachtig licht wordt
gesteld, is er een schrijver die verantwoordelijk mag worden gesteld voor de idealisering
van de Lord Protector: Carlyle verzorgde in
1845 een uitgave van de Letters and Speeches of
Cromwell, compleet met verklarende aantekeningen. De uitgave was buitengewoon
succesvol en Carlyle slaagde erin Cromwell
tot een Held te maken, geheel volgens zijn
overtuiging dat de geschiedenis uit louter
Grote Mannen bestond. Gevolg was (tij delijk) een positiever beeld van Cromwell in de
letterkunde, met name in Engeland: Cromwell uit 1870 van Richards en het treurspel
Charles I uit 1874 van Arthur Gray Butler
mogen als voorbeeld dienen. Elders in Europa bleef het tragische lot van de Stuarts het
beeld van Cromwell ongunstig beïnvloeden,
zoals bij Fontane, die in twee gedichten de
onverzoenlijkheid van Cromwell en de noblesse van Karel i tegenover elkaar stelde. In
`Cromwells letzte Nacht' heeft Cromwell
een nachtmerrie gehad: de vermoorde Karel
is hem komen bezoeken, maar Cromwell
verzet zich tegen zijn opkomende wroeging
door Karel een weifelend en tiranniek vorst
te noemen; in `Karl Stuart' overpeinst de koning zijn leven als vorst en veroordeelt zichzelf als een zwakkeling die niet tussen verantwoordelijkheid en aardse driften heeft weten
te kiezen: aldus heeft hij zijn kwalijk lot over
zichzelf afgeroepen. Beide gedichten werden
geschreven in 1846, maar verschenen voor
het eerst in 18 5 I in Gedichte.
In de Zoe eeuw werd Cromwell zowel
meer recht als meer onrecht gedaan: enerzijds
deden auteurs van historische romans pogingen om Cromwell genuanceerder uit te beelden (Paterson 1899, Bowen 1910, Crockett
191 S ), anderzijds werd de idealisering, die
met Carlyle was ingezet, doorgezet (Drinkwater 1913 en 1921) tot op het punt dat
Cromwell bewonderend met het fascistische

52 CROMWELL

Führer-type werd vergeleken (jelusich I 93 3
en 1934). In zijn roman Gewalt auf der Erde
('933; in 1947 heruitgegeven onder de titel
Cromwell. Der Untergang einer Diktatur) schilderde Tralow Cromwell als een faustisch
mens, die zich aan zijn machtswellust had
overgegeven. Recentere drama's over
Cromwell zijn van de hand van Wayne (The
Lord Protector, 1963), Hein (Cromwell, 1978)
en Svarstadt (Dieu et mon droit, 1982). Van de
Ierse dichter Kennelly verscheen in 1983
Cromwell, een reeks van meer dan 250 gedichten die een bloedig en negatief beeld geven van de gevolgen van Cromwells terreur
over Ierland.
In de muziekgeschiedenis heeft de figuur
van Cromwell nauwelijks aanleiding gegeven tot uitbeelding. In de beeldende kunst
zijn portretten van Cromwell bekend van
Walker (1643, Burghley House, Exeter;
1649, National Portrait Gallery, Londen; ca.
I66o, Nationalmuseum, Stockholm), Weesop (The Execution of Charles I met portretten
van Karel i en Cromwell in de bovenhoeken,
privé- collectie) en van Samuel Cooper (een
miniatuur van Cromwell, ca. 16o, privé collectie). Dit laatste heeft waarschijnlijk als
basis gediend voor veel latere portretten, onder meer Lely's portret uit 1654 (City Museum and Art Gallery, Birmingham) . Koning
Christiaan v i I van Denemarken moet in
1 768 bij het zien van de miniatuur hebben
uitgeroepen: `I1 me fait peur.' Maclise vervaardigde een opvallend huiselijk tafereel onder de titel Charles I and Cromwell (1836, National Gallery of Ireland, Dublin). Van Pierce
is er een marmeren buste van Cromwell
( 16 54 - 5 8 , Ashmolean Museum, Oxford), en
voor de Londense Parlementsgebouwen staat
een standbeeld uit 1899 gemaakt door Thorneycroft. In het Bargello-museum te Florence is een beschilderd dodenmasker van
Cromwell te zien; een ander dodenmasker is
aanwezig in de National Portrait Gallery te
Londen.
Er zijn uiteraard zeer veel prenten pro en
contra Cromwell gemaakt. Op een van de

pro-Cromwell- prenten, The Embleme of Englands Distractions uit 1658 van Faithorne, staat
een Cromwell afgebeeld die de Hoer van Babylon vertrapt: door Cromwell te vervangen
door Willem iii diende dezelfde prent na de
`Glorious Revolution' van 1688 om de royalistische zaak te verheerlijken. Delacroix
schilderde in 183 5 Cromwell op Windsor
Castle, terwijl Delaroche enige jaren eerder
de Engelse dictator afbeeldde terwijl hij peinzend in de nog geopende doodkist van Karel i staart (1831, Musée des Beaux-Arts, Nimes). De nauwe banden van Cromwell met
Milton en Marvell resulteerden in een aantal
schilderijen, waarop men hen in diverse combinaties kan aantreffen: van Newenham is
Cromwell Dictating to Milton (ca. 18 So) en
Ford Madox Brown vervaardigde in 1877
het schilderij Cromwell Discussing the Protection of the Vaudois with Milton and Marvell; het
minst waarschijnlijke voorval — Milton die
het orgel bespeelt terwijl Cromwell welwillend toehoort — is te vinden op een schilderij
van Lucy. Naast portretten en gebeurtenissen
uit het leven van Cromwell zijn er enkele
interessante schilderijen van het tijdsbeeld aan
te treffen: van Millais is het schilderij The
Proscribed Royalist, 1651 (1852-53, privé -collectie) naar een scène uit Bellini's I Puritani;
Burton schilderde A wounded Cavalier (I 8 S S
S 6, Guildhall Art Gallery) en Ford Madox
Brown maakte, geïnspireerd door Carlyle's
uitgave van Cromwells Letters and Speeches,
het schilderij Cromwell on his Farm (1874, Lady Lever Art Gallery, Port Sunlight) en een
voorbereidende gouache- versie daarvan, St.
Ives, An. Dom. 1636 (1853, Whitworth Art
Gallery, Manchester). De puriteinse instelling
van Cromwell liet in de meubelkunst haar
sporen na in de vorm van de zogenaamde
Cromwell- stoel, een eenvoudige rechte stoel
met koperbeslag.
De vroegste verfilming waarin Cromwell
centraal staat, is OLIVIER CROMWELL, een
Franse film uit 1909 van Morlhon. Uit I I I
dateert de Engelse stomme film van Bouwmeester. Een jaar later volgde een C R O M
-
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van Desfontaines. De vervolgingsdrift
van Cromwell werd in 1947 uitgebeeld door
Max Ophüls in zijn film THE EXILE : Cromwell treedt in de film zelf niet op, maar blijft
als een duistere macht op de achtergrond aanwezig terwijl zijn aanhangers de gevluchte
Karel II (met zwier gespeeld door Douglas
Fairbanks jr.) op de hielen zit. Hetzelfde thema beheerst de film THE M O O N R A K E R uit
1958 van Macdonald. Ken Hughes regisseerde in 1 970 de film C R O M W E L L, een uitbundig kostuumdrama met Richard Harris als
Cromwell en Alec Guinness als Karel i . Alan
Howard trad als Cromwell in een bijrol op in
de komische film THE RETURN OF THE
MUSKETEERS uit 1989 van Lester. Al even
summier was het optreden van de figuur van
Cromwell in de film THE CONQUEROR
WORM uit 1968 van Reeves, die zich baseerde op de roman Witchfinder General van Bassett over de heksenvervolgingen ten tijde van
de Engelse burgeroorlog.
WELL

Fertig 191o; Parker 1919 -20; Grosheide 1951;
Crane 1986; Wortham 1990
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of Dimitri is de zoon van de
Russische tsaar Ivan de Verschrikkelijke
(1530-1584) en Marfa Nagoy. Tijdens een gevecht krijgt hij een epileptische aanval, waarbij hij in een mes valt en sterft. De Russische
adel beschuldigt Boris Godoenov, een Tataarse parvenu: hij zou Dimitri hebben vermoord om daarna aanspraak te kunnen maken op de Russische troon. Die wordt dan
nog bezet door Fjodor, de ziekelijke en matig
intelligente halfbroer van Dimitri, die in feite
een werktuig is in de handen van zijn zwager
Boris Godoenov.
Dan verbreidt zich het gerucht dat Dimitri
niet is gestorven, maar gevlucht, en vele Russen wachten op zijn terugkeer. In 1604 duikt
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in Polen inderdaad een man op die beweert
de troonpretendent Dimitri te zijn. Volgens
historici is het de monnik Grigorij Otrepev,
die met de hulp van de Russische adel het
land is uitgesmokkeld om, poserend als Dimitri, met buitenlandse troepen een triomfantelijke terugkeer te kunnen maken. Na
Boris' dood wordt deze `valse Dimitri' tot
tsaar van Rusland uitgeroepen. Hij huwt met
de Poolse Marina Mniszek, maar wordt nog
tijdens de bruiloft door samenzweerders onder leiding van Wassili Sjoesjki vermoord.
Sjoesjki bestijgt de troon, laat de echte Dimitri heilig verklaren en wijst Boris Godoenov
als diens moordenaar aan.
Nog voor Dimitri's dood schreef Lope de
Vega zijn komedie El gran duque de Moskovia
y emperadorperseguido, waarin Dimitri aan een
moordaanslag van Boris ontsnapt. Na jarenlange omzwervingen met steun van de Polen
keert hij terug en bestijgt de troon, waarna
Boris de hand aan zichzelf slaat. Van de Engelse toneelschrijver John Fletcher is een drama uit 1618 overgeleverd, The Loyal Subject,
dat eveneens over de roerige voorvallen in
het Rusland van rond i boo gaat. Fletcher baseerde zich op het boek Of the Russe Commonwealth uit 1591 van zijn oom Giles Fletcher: in
het toneelstuk worden geen historische namen gebruikt, maar de parallellen met de ongeregeldheden rond Ivan iv en zijn opvolgers zijn duidelijk zichtbaar.
De stof werd daarna tot ver in de i 8e eeuw
verwaarloosd, afgezien van een enkele Franse
komedie als de anonieme Les Moscovites uit
1668 of een werk van Aubry uit 1689. Ook in
Arlequin Démétrius uit 1717 van Boccabadati
wordt het accent gelegd op de komische kanten van de geschiedenis.
De classicist Soemarokov staat met zijn
drama Dmitrij Samoszvanec (De valse Demetrius, 1771) aan het begin van een lange reeks
Russische toneelstukken over dit thema: de
hoofdpersoon wordt als oplichter ontmaskerd. In het Duitse drama dat Kotzebue in
1 782 vervaardigde, is Dimitri daarentegen de
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echte tsarenzoon, maar veel succes had dit Narekny i Boo, Khomiakov 1833 en Poloziv
toneelstuk niet in Rusland, waar meer geloof 18 8 zich met de stof beziggehouden. De
werd gehecht aan de valsheid van Dimitri.
meeste bekendheid geniet echter het toneelSchiller stierf toen hij bezig was aan zijn
stuk Boris Godoenov (1825, gepubliceerd in
Demetrius, zodat dit groots opgezette drama
183 i) van Poesj kin, die met dit werk de Rusonvoltooid moest blijven, ondanks de vele sische literatuur haar nationale literaire mopogingen van anderen om het werk van een nument wilde geven. Hij baseerde zich op het
bevredigend slot te voorzien (Laube 1869,
omvangrijke Istorija gosudarstva rossijskogo
Kaibel 190 S, Heinitz '935 en Spaun 1936).
(De geschiedenis van de Russische staat) dat
Ook Goethe heeft met de gedachte gespeeld
Karamzin tussen 1816 en 1826 publiceerde.
Schillers fragment te voltooien, maar heeft Poesjkin onderkende het immense belang
ervan afgezien. Schillers tekst is ondanks het van dit werk voor het Russische zelfbewustonvoltooide karakter van grote invloed ge- zijn en droeg zijn toneelstuk aan Karamzin
weest op Duitse toneelschrijvers uit de ie op.
eeuw die zich ook met de stof wilden bezigIn het eerste deel wordt Godoenov, onhouden. Onder hen bevinden zich Raupach danks tegenwerking van de volksmenner
1840, Grimm 1854, Bodenstedt 1856 en MoSjoesjki, tot tsaar uitgeroepen; dan verspringt
senthal 1871.
de handeling naar 1603 en hoort de monnik
Schillers (valse) Demetrius is er zelf van
Grigorij Otrepev het verhaal van de verovertuigd de echte tsarenzoon te zijn. Na zijn
moorde Dimitri. De chroniqueur Pimen
heil te hebben gezocht in een klooster vlucht wijst Grigorij erop dat hij even oud is als
hij naar Polen waar hij een bescheiden be- Dimitri, als die nog in leven zou zijn geweest.
staan leidt aan het hof van de koning. Hij
Grigorij ontvlucht het klooster met de bewordt verliefd op diens dochter Marina. Als doeling tsaar te worden, wordt per decreet
hij na een duel tot de galg wordt veroordeeld
veroordeeld, maar ontsnapt aan zijn belagers,
en men zijn hals ontbloot voor het aanbrenom een jaar later uit Polen naar Rusland tegen van de strop, ontdekt men om zijn nek rug te keren. Dan ontbrandt de strijd tussen
het kruis dat Ivan ooit aan zijn zoon heeft Grigorij, die zich inmiddels Dimitri laat noegeschonken. Dit bewijsstuk redt Demetrius men, en Boris Godoenov, die zijn angst voor
het leven, waarna hij zich kan gaan wijden
deze `usurpator' niet kan verhullen en op
aan zijn grote opdracht om Rusland te beSjoesjki's moordzucht vertrouwt om te overvrijden van de tiran Boris Godoenov. Deze winnen. De indrukwekkende scène op het
ziet de herrezen tsarenzoon als de wrake Gods
slagveld nabij Novgorod is sterk op Shakeen pleegt zelfmoord als de Poolse troepen
speare geïnspireerd. Sjoesjki verhindert in
successen behalen op de Russische slagvelden.
Moskou dat het gebeente van de echte DimiDan onthult een man de echte tsarenzoon te tri, waaraan magische krachten worden toehebben vermoord in opdracht van Boris:
geschreven, naar de stad wordt overgebracht.
toen deze hem echter zijn beloning onthield,
Godoenov overlijdt tijdens de woelige geheeft hij een ander kind, mèt het kruis van beurtenissen, maar heeft wel de machtige BoIvan, aan een Poolse geestelijke meegegeven. jaren aan zijn zoon verplicht door hen trouw
Ten einde raad doodt Demetrius de man,
te laten zweren aan dit kind, de nieuwe tsaar.
maar hij weet dat met deze onthulling het
Sjoesjki en de legeraanvoerder Basmanov
fundament is weggeslagen onder zijn nobele
kiezen de zijde van de valse Dimitri, gevolgd
opdracht. Als Ivans vrouw Marfa weigert door de Bojaren die de vrouw èn het kind
hem als haar zoon te erkennen, wordt Deme- van Godoenov wurgen. Als het volk wordt
trius door samenzweerders vermoord.
aangespoord de nieuwe tsaar toe te juichen,
In Rusland hebben na Soemarokov ook hult het zich in ijzingwekkend zwijgen.
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Aleksandr Jakovlevitsj Golovin,

Portret van de Russische bas
Sjaliapin als Boris Godoenov,
1912, tempera. Russisch
Museum, Sint-Petersburg.

Poesjkin meldde dat hij voor de historische
details Karamzin had gevolgd, maar dat over
de schildering van de karakters de geest van
Shakespeare had gewaakt. Zijn drama breekt
bovendien met een aantal klassieke wetten:
de handeling beslaat enkele jaren en verspringt van de ene locatie naar de andere; de
personages spreken in een zeer individuele
toonzetting; blanke verzen worden afgewisseld met proza; het volk speelt, te zamen met
weidse plaatsen van handeling zoals markten
en pleinen, een opvallend sterke rol. De Russische kunstenaar Zvorykin maakte fraaie illustraties bij een recente heruitgave in 1982
van Poesjkins toneelstuk.
Poesjkin inspireerde met zijn drama andere Russische schrijvers, zoals Lobanov
1835, Mej en Tsjajev. Lermontov schreef een
lied over Ivan de Verschrikkelijke en zijn jonge lijfwacht Kalasjnikov (Pesnia pro tsaria Ivana Vasi jevitsja). Volgens Russische geschiedschrijvers doet de schildering van het historische kader in De valse Dimitri uit 1867 van
Alexander Ostrovski meer recht aan de werkelijkheid dan de uitbeelding bij Poesjkin,
maar het werk, dat als ondertitel `historische
kroniek' meekreeg, heeft daarmee nog geen
literaire meerwaarde. Aleksej Tolstoj wijdde
zelfs een trilogie aan de Demetriusstof: Smert'
Ivana Groznogo (De dood van Ivan de Verschrikkelijke, 1866), Car' Fjodor Ioannovitsj
(Tsaar Fjodor Ivanovitsj, 1868) en Car' Boris
(Tsaar Boris, 1870). Tsaar Ivan is bij Tolstoj
een man die er altijd op uit is zijn machtspositie te verstevigen en eventuele tegenstanders
worden daar op wrede wijze goed van doordrongen. Ook in dit werk valt de aandacht
voor het historische detail op. De kern van de
trilogie wordt letterlijk en figuurlijk gevormd door Tsaar Fjodor Ivanovitsj: het stuk
is zowel vanuit historisch als vanuit literair
oogpunt het meest geslaagde onderdeel van
de trilogie. Van de Amerikaan Whishaw verscheen in 1896 de sentimentaliserende roman
The Boyar of the Terrible. A Romance of the
Court of Ivan the Cruel, First Tsar of Russia.
Soevorin 1904 week af van de algemene
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tendens om Dimitri zo niet als een regelrechte bedrieger, dan toch als een onechte tsarenzoon te zien: evenals Kotzebue voert hij een
Dimitri op die er terecht van overtuigd is de
zoon van Ivan te zijn.
In Frankrijk schreef Mérimée in 18 S S een
historische studie onder de titel Episode de
l'histoire de Russie. Le faux Démétrius. Hij
toonde een Dimitri die, na in Polen te zijn
opgedoken, naar Rusland terugkeert, elf
maanden lang een intelligent beleid voert,
maar door zijn te grote clementie zijn vijanden de gelegenheid geeft een aanslag op
hem te beramen. Mérimée ontkomt echter
niet aan de invloed van Schiller, en ook Reb
, die zijn nagenoeg voltooide toneelstuk-bel
uit 1863 baseerde op de studie van de Fransman, staat in de schaduw van de dominerende Duitse romanticus. De geschiedenis herhaalde zich ook nog op andere wijze: Martersteig 1893 en Harnack 1911 slaagden er niet in
een bevredigend slot aan Hebbels stuk te
schrijven.
Ernst schreef in 19o5 de door Schiller,
Hebbel en Mérimée geïnspireerde neoclassicistische tragedie Demetrios. Hierin verplaatste hij, met behulp van historische verslagen
van Polybius en Plutarchus, de intrige van
Rusland naar het Sparta van de Griekse oudheid. Demetrios is een idealist, die in zijn streven naar een nobel koningschap door felle
tegenstand wordt gehinderd en daardoor tot
grotere gruwelijkheden vervalt dan zijn
voorganger. Bovendien ontdekt hij dat hij
weliswaar de zoon van koning Orestes is,
maar dat hij uit een onwettige verbintenis is
geboren: deze wetenschap breekt zijn macht
en hij wordt gedood door Lykortas, de man
die de weg naar de troon voor hem had geëffend. Andere bewerkingen van de stof
(Schaeffer 1923 en Artur Muller 1942) tonen
een vergelijkbare ontwikkeling: als Dimitri
tot de ontdekking komt dat hij niet de ware
tsarenzoon is, wordt hij moreel gebroken en
begaat hij allerlei wreedheden. In I 93 9 verscheen de roman Zar Boris van Pungs.
Tenslotte zijn er nog de naoorlogse bewer-

kingen van Bander (Der falsche Demetrius,
1 949). Coubier (Der falsche Zar, 1959), Stojovski (Carskie wrota, De heilige poort, 1 975)
en Braun (Dimitri, 1983). De historische roman Lozh' (De leugen, 1988) van Fjodorov
concentreert zich geheel op Boris Godoenov.
Grote bekendheid verwierf Poesjkins tragedie door de muzikale bewerking van
Moessorgski: zijn opera Boris Godoenov ging
in 1874 in Sint-Petersburg in première. Enkele details zijn uitgewerkt, zoals de gebeurtenissen in Polen, waar de jezuïet Rangoni
prinses Marina aanspoort de valse Dimitri ertoe te bewegen Rusland binnen te vallen; en
op het plein voor de basiliek vervloekt een
`Onnozele' tsaar Boris omdat hij de zoon van
tsaar Ivan heeft vermoord, waarop Boris hem
vraagt voor zijn zieleheil te bidden. De Onnozele weigert echter met de mededeling dat
hij nooit een Herodes zal gehoorzamen (deze
scène ontbreekt overigens in de bewerking
die Rimski-Korsakov van de opera maakte) .
In het Kremlin wordt Grigorij bij verstek ter
dood veroordeeld. Prins Sjoesjki komt dan
met het bericht dat Boris waanzinnig is geworden. Als deze even later ten tonele verschijnt, vertelt de monnik Pimen dat een herder in een droom de vermoorde tsarenzoon
heeft gezien en dat die hem de opdracht heeft
gegeven op zijn graf te gaan bidden. Alleen
achtergebleven met zijn zoon vraagt Boris
om vergiffenis: hij voelt zijn einde naderen.
In de slotscène (die soms wordt weggelaten)
verschijnt de valse Dimitri te paard, terwijl
het volk hem toejuicht als de nieuwe tsaar.
De Onnozele blijft alleen achter en beweent
het arme Rusland. In 1940 werd door Sj ostakovitsj een nieuwe muzikale bewerking van
Moessorgski's partituur gemaakt.
Reeds in 1710 werd een opera naar de Demetriusstof opgevoerd: Boris Godunov van
Mattheson. In 1755 volgde de opera Demetrius Moscovie van Eberlin, op een Latijns libretto. Vanaf de tweede helft van de 19e
eeuw gingen opera's naar de stof in première
van Lucidi (Ivan, 1876), Lanzi 1888, La Rotella 1900, Mansilla ca. 1910 en Gunsbourg
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(Ivan le Terrible, 1910). De Ivan IV uit 186o
van Paladilhe is een wereldlijke cantate. Bizet
heeft zijn plannen voor de opera Ivan IV niet
tot een einde kunnen brengen: het werk is
door Busser voltooid en werd in 1951 in Bordeaux voor het eerst opgevoerd.
De beroemdste verfilming is IVAN G R O z N Y I (Ivan de Verschrikkelijke, 1 947), een
machtig cinematografisch epos in drie delen
van Eisenstein, met filmmuziek van Prokofjev. Scènes uit deze film, zoals de beroemde
veldslag op het ijs tussen de Russen en de
opstandelingen onder aanvoering van de valse Dimitri, behoren tot de klassieke hoogtepunten uit de filmgeschiedenis. Andere
verfilmingen rond Ivan de Verschrikkelijke
zijn van de hand van de Russen Drankov
1907, Dovzhenko 1932, Derbenev 1 977 en
Ohrimenko 1979. Boris Godoenov is verfilmd
door Stroyeva 1955, Bondartsjoek 1986 en
Zoelayski 1989. De Italiaan Guazzoni regisseerde in 1915 IVAN IL TERRIBILE. Uit 1918
stamt DER FALSCHE DEMETRIUS van Grunwald, vier jaar later gevolgd door DER FALSCHE DIMITRY van Stanhoff. In 1909 kwamen zowel de bekende regisseur Gontsjarov
als Protazanov met een verfilming van het
verhaal rond Ivan de Verschrikkelijke.
Flex 1912; Brody 1972; Emerson 1986

DON CARLOS (1545-1568) was de oudste
zoon van Filips II, koning van Spanje. De
zoon moest het onderspit delven in de strijd
tegen zijn vader, die alles in het werk stelde
om te voorkomen dat de mismaakte en bij
vlagen geestesgestoorde Carlos zijn opvolger
op de Spaanse troon zou worden. Niet alleen
verbood Filips de verloving van Carlos met
de Oostenrijkse prinses Anna, maar hij besloot tevens Elisabeth (of Isabelle) de Valois,
die in eerste instantie Carlos' vrouw had

moeten worden, om politieke redenen zelf te
huwen, daarmee een volmaakte Freudiaanse
driehoek avant la lettre creërend. Toen Filips
vernam dat zijn zoon op het punt stond naar
het buitenland te vluchten, zette hij hem in
een Madrileense kerker gevangen, waar Carlos een halfjaar later overleed, drie maanden
vóór zijn ex-verloofde en stiefmoeder Elisabeth.
Een verslag van de laatste dagen van Carlos' leven en zijn teraardebestelling van de
hand van Lopez (Relación de la muerte y honras
funebres del S. Principe Don Carlos, 1568) werd
gecensureerd. Juist op die manier werd de
weg vrijgemaakt voor allerlei gissingen en
verdachtmakingen, waaraan men zich in de
omringende landen dan ook naar hartelust
overgaf. De officiële versie luidde dat Filips II
gedwongen was zijn recalcitrante, onberekenbare, niet geheel toerekeningsvatbare
zoon gevangen te zetten om hem tegen zichzelf te beschermen, een visie die door veel
historici werd overgenomen (Adriani I S 83,
Boccalini 161 S, Matthieu 163 I, F. Strada
1700).

In 1581 schreef Willem van Oranje echter
zijn Apologie ou défense, waarin hij Filips ervan beschuldigde zijn zoon en zijn vrouw de
dood in te hebben gedreven. In 15 86 nam
Mayerne Turquet deze beschuldiging over in
zijn Histoire generale d'Espagne: Carlos zou in
de kerker met een koord zijn gewurgd, terwijl de koningin werd gedwongen de gifbeker te ledigen. De protestant d'Aubigné
uitte in zijn Histoire universelle depuis 1550 jus
16o1 de mening dat de Inquisitie Carlos-qu'en
tot de gifdood had veroordeeld. Bij Mézeray
1643 en in Vies des hommes illustres, vies des
dames illustres (pas in 1665, bijna een eeuw na
het ontstaan gepubliceerd) van Brantome
was het de wederzijdse jaloezie van Filips en
Carlos die tot de dramatische ontknoping
leidde.
Een eerste, anonieme roman uit 1596 vertelt
hoe Carlos dankzij zijn bewakers weet te ontsnappen en als Le patissier de Madrigal en Es-
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pagne verder leeft, een verhaal zoals dat ook
over andere historische personages de ronde
deed; zo zou bijvoorbeeld de gevluchte Lodewijk x v i i als kapper te Delft hebben geleefd.
Een Don-Carlos-drama van Lope de Vega
is helaas verloren gegaan. In het toneelstuk El
Principe Don Carlos (1621, in druk verschenen
1634) van Enciso is de infant een trotse
woesteling die zijn vader dwarszit, de dochter van Alva het hof maakt, maar ook zijn
zinnen heeft gezet op Anna van Oostenrijk.
In de kerker komt hij echter tot inkeer en de
toeschouwer kan vrede hebben met de berouwvolle dood van de bekeerling.
In de tragedie El segundo Séneca de Espana
uit 1632 van Montalbán wordt het accent gelegd op de rivaliteit met Alva, aan wie Filips
de voorkeur had gegeven boven zijn zoon
om het opperbevel in de Spaanse Nederlanden te voeren. Rivaal in de liefde is hier Don
Juan van Oostenrijk, Filips' halfbroer. Canizares toont in El Principe Don Carlos (ca. 1700)
een Carlos die wordt opgesloten omdat hij er
ketterse ideeën op nahoudt. Hij sterft echter
niet voordat hij zich met God en zijn vader
heeft verzoend. In de Nederlanden verscheen
in 1635 het drama Tragische comoedi van Don
Carel van Castilien van Voskuyl.
Van grote betekenis is de `nouvelle historique' Don Carlos uit 1672 van Vischard, abbé
de Saint-Réal, die de ongelukkige liefde tussen de koningin en haar stiefzoon tot uitgangspunt nam, welk thema reeds o.a. bij
Brantome voorkwam. Beide personages willen niet aan hun gevoelens van liefde toe te
geven om geen goddelijke en menselijke
wetten te overtreden en slagen daar in. Dit
werk was van grote invloed op de literaire
creaties uit latere j aren.
De classicistische tragedie Don Carlos,
Prince of Spain uit 1676 van de Engelse dichter
Otway is een directe navolging van SaintRéal. Filips is een nieuwe Othello die niet in
staat blijkt het vuur van zijn jaloezie te blussen. Hovelingen geven op listige wijze voeding aan de bange vermoedens van de koning

dat zijn zoon zijn rivaal in de liefde is en dat
de koningin deze gevoelens beantwoordt.
Heen en weer geslingerd tussen vaderliefde
en jaloezie besluit hij uiteindelijk beiden te
veroordelen: de koningin sterft de gifdood en
Carlos mag de eer aan zichzelf houden. Als
beider onschuld is bewezen, rest Filips niets
anders dan zich te beklagen over zijn wantrouwen en kortzichtigheid. In de tragedie
Andronic uit 168 S van Campistron is de DonCarlos-stof verplaatst naar Byzantium.
Een eeuw blijft het stil rond dit thema.
Tegen het eind van de i 8e eeuw sluiten
schrijvers zich aan bij Campistron, zoals Becattini, die in het toneelstuk Don Carlo, Principe di Spagna van 1773 Filips echter minder
zwart afschildert: hij wordt verscheurd tussen
zijn vaderliefde en zijn leiderschap. Vlak
voordat Carlos wordt gevonnist, verzoenen
vader en zoon zich. Alfieri schreef, onder
meer na lezing van Saint-Réal, twee versies
van het drama: in 1775 Philippe in Frans proza
en in 1789 Filippo in Italiaanse verzen. Het
belangrijkste thema is de bedreigde vrijheidsliefde van Carlos, die het slachtoffer wordt
van een onmenselijke, tirannieke vader die
naar ongedeelde macht dorst. Carlos en de
koningin plegen zelfmoord als Filips hen bij
een vluchtpoging betrapt. Dezelfde tiran vinden we terug bij Mercier (Portrait de Philippe
second, 1785) en Pepoli (La gelosia snaturata o
sia Don Carlo infante di Spagna; over de onnatuurlij ke j aloezie van Don Carlos, 1784).
Het belangrijkste werk rond het thema is
ongetwijfeld het drama Don Carlos (1787,
oorspronkelijke titel: Dom Karlos, Infant von
Spanien) van Schiller. Hierin is in feite niet de
naamgever van het stuk de hoofdpersoon,
maar een hoveling, de markies van Posa, die
Carlos' raadgever is maar die vanwege diens
wankelmoedige houding steeds meer zelf het
initiatief neemt. De liefde van Carlos voor
zijn stiefmoeder wordt niet beantwoord en
verdwijnt in de loop van het stuk naar de
achtergrond. Nadrukkelijk wordt hier het
thema van de vrijheidsliefde gepresenteerd,
gedragen door de juist uit het opstandige
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Vlaanderen teruggekeerde Posa. Hij probeert
Carlos ertoe over te halen om zelf, in plaats
van Alva, het opperbevel in de Nederlanden
op zich te nemen. Filips weigert echter hierop
in te gaan. De prinses van Eboli, door Carlos
afgewezen, tracht deze in diskrediet te brengen. Posa probeert tussen de partijen te bemiddelen en Filips voor zijn politieke ideeën
te winnen. Hij wordt echter op bevel van de
koning gedood en Carlos moet voor de
rechtbank van de Inquisitie verschijnen. Meer
dan een liefdesdrama is Schillers Don Carlos
een wijsgerig ideeëndrama waarin de keuze
tussen despotisme en humaniteit, tussen
knechtschap en vrijheid voor het menselijk
geslacht centraal staat. Schiller kende in de
jaren van de revoluties navolgers, onder wie
Westerman (Don Karlos, kroonprins van Spanje, 1800), Chénier (Philippe II, i 8oi) en Rose

(Carlos and Elisabeth, 1802) .
In de tragedie Don Carlos, Infant von Spanien uit 1823 van de Duitse romanticus Fou-

Alonso Sanchez Coello,
Portret van de infant Don Carlos,
ca. 1565, doek. Museo del Prado,

Madrid.

qué, afstammeling van Franse hugenoten,
wordt Carlos afgeschilderd als een nieuwe
Hamlet. Vanwege zijn voorkeur voor bizarre, pittoreske contrasten grijpt Fouqué terug
op de Spaanse traditie van onder meer Enciso. In tegenstelling tot het vrij consistente
personage dat hij bijvoorbeeld bij Schiller en
Alfieri was, is Fouqué's Carlos een ongrijpbaar karakter, van wie moeilijk is vast te stellen of we met de duivel of een god, een genie
dan wel een dwaas van doen hebben. De
Fransman d'Oigny du Ponceau brengt in
183 8 in zijn Elisabeth de France het geheel terug tot een eenvoudige familietragedie. In
het drama Philippe II Roi d'Espagne uit 1846
van Cormon worden jeugdepisoden van de
infant ingelast. Dat de stof grote bekendheid
genoot, blijkt uit het feit dat er zelfs een (parodistische) versie als poppenspel kwam: Don
Carlos, der Infanterist von Spanien, oder das

kommt davon, wenn man seine Stiefmutter liebt
uit 1852.
Nunez de Arces voert in het drama El haz
de lena (De bundel brandhout, 1872) een Filips op die minder de bezorgde vader is dan
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de onverbiddelijke kettervervolger. Carlos
wordt verraden door een hoveling die zijn
door Filips ter dood veroordeelde vader wil
wreken.
De Franstalige Belgische schrijver Verhaeren laat in 1904 in Philippe II de liefdesverhouding tussen Carlos en Elisabeth vallen en
concentreert zich op het conflict tussen de
streng katholieke vader en de heidense revolutionaire levensgenieter Carlos, die in opdracht van Filips door de Inquisitie wordt
veroordeeld. In deze eeuw schreef Muniz Higuera, die behoort tot een groep naturalistisch georiënteerde Spaanse toneelschrijvers,
zijn Tragicomedia del serenísimo principe don
Carlos (1974). Een merkwaardige medisch literaire variant werd geschreven door James
Fitzgerald met zijn verhaal uit de bundel Don

Afbeeldingen van Don Carlos zijn uiteraard vooral in de vorm van portretten te vinden: portretschilders van de infant zijn onder
meer de hofschilder Antonio Moro (van een
schilderij uit 1563-68 is lange tijd aangenomen dat het Don Carlos als kind uitbeeldde,
alhoewel het tegenwoordig wordt aangeduid
als De hofdwerg Estevanillo) en diens leerling
Alonso Sanchez Coello (twee portretten).
Het Prado te Madrid bezit een portret van
Don Carlos uit 1626 van de hand van Velázquez.
De Franse cineast Calmettes vervaardigde
in 1910 de film DON CARLOS. In 1924 volgde de Duitse regisseur Oswald met de film
CARLOS UND ELIZABETH, terwijl de Oostenrijker Stager zich in 1950 beperkte tot het
Don-Carlos-thema.

Carlos & Other Stories. A collection of short stories taken from unusual occurrences in the field of
medicine (1981). Woudstra heeft in 1981 de

Levi 1914; Lieder 1930; Oldengott 1938

confrontatie tussen Filips en Don Carlos ten
tonele gevoerd in zijn Hofscènes.
Van de talloze opera's die in de ie eeuw
rond dit thema zijn gecomponeerd, heeft alleen die van Verdi repertoire gehouden. Het
meest produktief zijn de Italianen geweest
(Costa 1 844, Bona 1 847, Ferrari 1854 en
Moscuzza 1862), nadat de Fransen de weg
hadden bereid: Lenoir-Duplessis 1780 en de
`opéra comique' uit i 800 van Deshayes. Een
opera van de hand van Barthe werd nooit
opgevoerd. Uit het Duitse taalgebied noemen we Kobelius 1719, Nordal 1843 en Conradi 1854. Verdi's Don Carlos beleefde in 1867
zijn première te Parijs in een Franstalige versie, met als librettisten Méry en Locle. De
opera bestond, geheel volgens de regels van
de `grand opera', uit vijf bedrijven en bevatte
vele spectaculaire scènes. Het werk is voornamelijk gebaseerd op het toneelstuk van Schiller. De latere Italiaanse versie bestaat uit vier
bedrijven en is de variant die gewoonlijk
wordt opgevoerd. Van de hand van Ries is er
een ouverture Don Carlos uit 181 S. Ook
Macfarren schreef een ouverture (1842) naar
Schillers toneelstuk.

is een personage dat wellicht in
verschillende taal- en cultuurgebieden zijn
wortels heeft maar dat, waarschijnlijk als uitwerking van lokale legenden of bestaande figuren in en rond Sevilla, voor het eerst literair vorm heeft gekregen in de Spaanse literatuur van de ie eeuw, en wel in een komedie,
voor het eerst gepubliceerd in 1630, die
meestal wordt toegeschreven aan Tirso de
Molina: El burlador de Sevilla y Convidado de
piedra (De verleider van Sevilla of De stenen
tafelgenoot) .
Don Juan Tenorio dringt door tot het bed
van de Napolitaanse hertogin Isabela door
zich in het duister uit te geven voor haar verloofde Octavio. Haar oom, ambassadeur van
Spanje, wil de reputatie van Isabela bewaren
en laat Don Juan naar Spanje ontsnappen.
Een schipbreuk doet Don Juan belanden bij
de schone Tisbee. Ondanks waarschuwingen
en bezweringen van zijn dienaar Catalinon
D0NJUAN
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verleidt Don Juan zijn verzorgster, waarna
hij haar ondanks huwelijksbeloften in de
steek laat en verder trekt, naar Sevilla. Daar
wordt hij door de koning als echtgenoot toegedacht aan Dona Ana, de dochter van de
Commendador van Calatrava, Don Gonzalo
de Ulloa. Wanneer zich echter het bericht
verspreidt van het schandaal dat zich in Napels heeft voorgedaan, wil de koning dat hij
met Isabela huwt; Ana zal trouwen met de
gewezen verloofde van Isabela, Don Octavio. Ana houdt echter van de markies de la
Mota. Don Juan onderschept een liefdesbrief
van Ana met een rendez-vous, en kan onder
bescherming van het duister het huis van de
Commendador binnendringen en zich in de
slaapkamer van Ana uitgeven voor haar minnaar. Als Ana zijn ware identiteit ontdekt en
het huis met haar kreten alarmeert, wordt de
toegesnelde Commendador door Don Juan
gedood. Don Juan vlucht; de markies wordt
aangezien voor de moordenaar van de Commendador en gearresteerd.
Don Juan komt terecht in een plaats waar
men voorbereidingen treft voor een boerenbruiloft: het gaat om Patricio en Aminta.
Don Juan weet door intriges Patricio een tijdlang van Aminta weg te houden, verblindt de
vader van de bruid met tal van beloften van
rijkdom en aanzien en dure eden (onder meer
dat hij zal sterven door de hand van een gestorven man als hij zijn beloften niet zal nakomen), verleidt Aminta en neemt vervolgens
met Catalinon de benen.
Terug in Sevilla stuit hij in een kerk op het
stenen standbeeld van de vermoorde Commendador. In zijn spotlust noodt hij het stenen beeld uit voor een diner. Het standbeeld
meldt zich op het door Don Juan genoemde
tijdstip en nodigt op zijn beurt Don Juan uit
voor een maaltijd in de kapel. Wanneer Don
Juan, die aldus zijn stoutmoedigheid heeft bewezen, ten afscheid het beeld de hand reikt,
wordt hij door de hel verzwolgen. Het aanbod van een berouwvolle Don Juan om ootmoedig zijn zonden te biechten wordt als te
laat van de hand gewezen. Catalinon meldt

het wonderbaarlijke gebeuren aan de koning
en aan de slachtoffers van de verleider.
De Europese literatuur maakte zich al snel
van dit personage meester voor reeksen van
uiteenlopende adaptaties. Betrekkelijk dicht
bij het aan Tirso de Molina toegeschreven
verhaal blij ven de vele bewerkingen (inkortingen veelal) in het kader van de Italaanse
`commedia dell'arte', bijvoorbeeld van Giliberto (verloren gegaan) en Cicognini uit de
decennia die volgen op de publikatie in 1630.
De `commedia dell'arte'-acteurs die in het
midden van de ie eeuw in Parijs grote opgang maakten, brachten de stof onder de aandacht van de Franse toneelschrijvers, onder
wie Molière, die in 1665 de eerste voorstelling produceerde van zijn eigen versie van het
verhaal onder de titel Dom Juan ou Lefestin de
pierre. Don Juan heeft Dona Elvira verleid en
uit een klooster ontvoerd, en zich vervolgens
met zijn dienaar, hier Sganarelle, aan haar
onttrokken door zich naar het platteland te
begeven, waar hij met zijn verleidingskunsten en trouwbeloften boerenmeisjes het
hoofd op hol brengt. Elvira brengt hem een
bezoek, maar wordt ruw afgewezen. Terugkerend naar zijn stadswoning stuit Juan op de
grafkapel met het standbeeld van de destijds
door hem gedode commandeur (een verwijzing naar een eerdere kwestie die in dit stuk
verder niet wordt uitgewerkt). Dan volgen
de gebruikelijke invitatie, het gastmaal en de
tegeninvitatie. Bij monde van een personificatie van de Tijd krijgt Don Juan de waarschuwing dat hem nog slechts korte tijd is
gegeven om berouw te tonen. Juan wuift de
omineuze woorden weg, waarop de ondergang onafwendbaar inzet. Het stuk, met tal
van burleske scènes (bijvoorbeeld het tafereel
waarin Juan aan twee boerenmeisjes gelijktijdig zijn exclusieve en eeuwige liefde betuigt), onderscheidt zich vooral door een uitwerking van de verhouding tussen Juan en
Sganarelle, de half-bewonderende, half-geschokte, handige en opportunistische bediende, en door de sprekende bewoordingen
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waarin Juan zijn levensvisie uiteenzet: hij kan
het niet verduren dat hij, door trouw te blijven aan één geliefde, zich afsluit voor alle
schone vrouwen die zijn pad kruisen. In de
trant van Molière volgden in Frankrijk in
1673 het nagenoeg gelijknamige stuk van
Thomas Corneille, dat lang repertoire heeft
gehouden, in Engeland in 1676 het toneelstuk
The Libertine van Shadwell, met muzikale
passages van Purcell, en in Italië in 1730 een
stuk van Goldoni.
In de Spaanse literatuur bleven er stukken
die rechtstreeks teruggaan op Tirso de Molina, bijvoorbeeld van Zamora 1744 en van
Espronceda 1840. Het toneelstuk uit i 844 van
Zorrilla y Moral is lange tijd uitermate populair geweest, met half-religieuze opvoeringen
op Allerzielen. Het gaat dan ook over een
Don Juan die door een ware liefde tot inkeer
wordt gebracht en voor de hel wordt gespaard. Don Juan en Don Luis, twee inwoners van Sevilla, gaan een weddenschap aan
wie van beiden in één jaar de meeste schanddaden kan verrichten. Na afloop van dat jaar
blijkt Don Luis na vele uitspattingen een oprechte liefde te hebben opgevat voor Dona
Ana, maar Don Juan wil aan zijn lange en
gruwelijke lijst nog twee vrouwen toevoegen: de verloofde van Luis en een non. Wanneer Luis onder het balkon van Ana zijn verloofde om toegang vraagt, wordt hij gegrepen door helpers van Don Juan die daarna
Luis' plaats inneemt. Na deze verovering begint Juan aan de verleiding van de non, Ines,
die door haar vader Gonzalo uit vrees voor de
verleidingskunsten van de Don in een klooster is geplaatst. Deze Ines nu, deugdzaam en
oprecht, brengt Don Juan tot inkeer. Hij
werpt zich aan de voeten van de nu ten tonele
verschijnende Don Gonzalo en vraagt de
hand van zijn dochter die hem tot de deugd
heeft gebracht. Hij ontsteekt in woede als hij
in de afwijzing van dit aanzoek minachting
proeft, en doodt vader en dochter. Vijftig
jaar later teruggekeerd in Sevilla ziet hij een
rouwstoet: al zijn slachtoffers van eertijds,
onder wie Gonzalo en Ines, zijn aanwezig bij

zijn eigen, Juans, begrafenis. Tenslotte volgt
dan de scène met het stenen beeld. De confrontatie zou het fatale verloop hebben gekend, ware het niet dat Ines ten tonele verschijnt en de ziel van de zondaar weet te winnen voor de hemel.
De alomtegenwoordigheid van Don Juan
in de literatuur van de ie en Zoe eeuw heeft
alles te maken met de grote roem van het
`dramma giocosa' van Mozart en Da Ponte
uit 1787. Het is een bewust ambivalente opera, met vrolijke duetten, ironische teksten en
tragische toonzettingen zoals in het optreden
van de Commendatore. Don Giovanni (zoals
hij in het Italiaans heet) toont zich in deze
opera — waarvoor het libretto door Da Ponte
werd ontleend aan dat van Bertati voor de
opera van Gazzaniga uit 1787 — tot in zijn
ondergang een fiere libertijn.
De opera opent met het binnendringen
van Don Giovanni, poserend als Anna's verloofde Ottavio, in de kamer van Anna. Als
Anna ontdekt dat het niet Ottavio is maar een
ander — in het duister heeft Don Giovanni
enige tijd zijn identiteit geheim kunnen houden — wil de commandeur Pedro, gewekt
door de kreten van Anna, de booswicht aanhouden, maar hij wordt gedood door Don
Giovanni, die ongeïdentificeerd kan ontsnappen. Ottavio arriveert te laat, en zweert zich
te wreken. Het verhaal verplaatst zich dan
naar een plaats buiten de stadsmuren van Sevilla, waar de door Don Giovanni verlaten
Elvira haar gewezen minnaar wil ontmoeten.
Deze onttrekt zich aan de onaangename ontmoeting en laat het over aan zijn knecht, hier
Leporello geheten, een boekje open te doen
over karakter en veroveringenlijst van zijn
heer. Dan verplaatst het verhaal zich naar een
dorp nabij Giovanni's landgoed. Don Giovanni laat het oog vallen op Zerlina, die zich
gereedmaakt voor haar huwelijk met Masetto. Zerlina staat op het punt voor Don Giovanni te bezwijken als de komst van Elvira,
die het meisje de ogen opent, roet in het eten
gooit. Ook Anna en Ottavio verschijnen ten
tonele, om Giovanni's hulp in te roepen bij
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het zoeken naar de moordenaar van de commandeur. Maar Anna en Ottavio krijgen argwaan als Elvira ook tegenover hen uitvaart
over Don Giovanni, en Anna herkent dan de
man die haar kamer is binnengedrongen.
Alle personages verzamelen zich voor een
gemaskerd bal in het paleis van Don Giovanni. Don Giovanni dringt zich op aan Zerlina,
schuift tegenover de gealarmeerde gasten de

schuld op Leporello en ontspringt de dans.
Tot inkeer is Don Giovanni niet te brengen,
want prompt zet hij zich aan de verovering
van een dienstmeisje van Elvira, terwijl hij
ook zijn pogingen jegens Elvira niet opgeeft.
Er volgen tal van verwikkelingen, waarbij
Don Giovanni en zijn tegenstribbelende dienaar Leporello met verkleedpartijen en geholpen door het duister dikwijls van rol wisselen. Wanneer ze een keer, op de vlucht
voor hun vijanden, op het plein bij de kathe-

Alfred Philippe Roll,

Don Juan en Haidée, i 874, doek.
Musée Calvet, Avignon.
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draal van Sevilla belanden, worden ze daar
geconfronteerd met het standbeeld van de
commandeur, dat hen tot stilte en bezinning
maant. Don Giovanni doet zijn uitnodiging
tot de maaltijd, waarop het beeld een luid en
duidelijk 'ja' uitspreekt. Tijdens het diner —
de invitatie aan het beeld is uit de gedachten —
ontvangt Giovanni bezoek van Elvira, die
hem smeekt haar niet langer te achtervolgen
en zijn liederlijk leven op te geven, maar ze
oogst slechts zijn hoon. Dan arriveert de Stenen Gast, die Don Giovanni een laatste kans
gunt om tot inkeer te komen. Don Giovanni
weigert en wordt door een troep duivels het
hellevuur ingesleurd. Als dan de achtervolgers van Don Giovanni onder aanvoering
van Ottavio en Masetto binnenstormen, kan
een geschokte Leporello verslag doen van
Giovanni's einde.
In dit hoogtepunt van de operageschiedenis werden nog de verhaallijnen gevolgd zoals die de Spaanse stukken en het stuk van
Molière bepalen. Na Mozart echter werden
die alleen nog in Spanje enigszins aangehouden; elders werd het thema van Don Juan/
Don Giovanni gebruikt als herkenningspunt
en uitgangspunt voor zeer vrije literaire omspelingen of morele uiteenzettingen. We
kunnen hier slechts een greep doen uit de
veelheid van materiaal.
Expliciet naar de Mozart-opera wordt verwezen in een tekst van de schrijver Hoffmann, die in 1814-15 zijn vierdelige Phantasiestucke nach Callots Manier publiceerde, met
overwegend op muzikale motieven geïnspireerde verhalen. Hoffmann krijgt bij het beluisteren van de Mozart-opera inzicht in de
superioriteit van de Anna-figuur en in de tegenstelling en samenhang, in het Don-Giovanni-personage, van demonische zondigheid en overzadigbaar verlangen naar verheven schoonheid.
Byron omkleedt in zijn uit zestien gezangen bestaande `epic satire' uit 1819-24 het
Don-Juan-verhaal met allerhande avonturen,
variërend van schipbreuk en slavernij tot
overnachtingen in harems en invitaties aan

het Russische en het Engelse hof, hetgeen de
aanleiding vormt tot verschillende zedenschetsen. Delen van het verhaal kregen grote
bekendheid, zoals het tweede gezang, met de
liefdesverhouding tussen Don Juan en Haidée, die Don Juan na zijn schipbreuk op het
strand vindt en die tot waanzin vervalt nadat
haar vader, de piraat Lambro, Don Juan als
slaaf naar Constantinopel heeft gevoerd. Tot
het satirische karakter van het epos draagt bij
dat Don Juan hier niet de geboren verleider
is, maar een nu eenmaal verleidelijke jongeman, die de verleidingskunst leert van de
vrouwen. Maar vooral is de onstuimige
hoofdpersoon tekenend voor het karakter en
de levensloop van de auteur zelf, zozeer dat
Maurois zijn Byron-biografie uit 1930 als titel gaf Don Juan ou la vie de Byron.
Grabbe brengt in zijn tragedie uit 1829 onder de titel Donjuan and Faust deze twee figuren uit de wereldliteratuur bijeen. Voor Don
Juan, protagonist van het Zuiden, betekent
Anna niet meer dan een nieuw avontuur,
maar de noorderling Faust heeft voor Anna,
die hem geluk en vrede zal kunnen brengen,
zijn ziel verkocht. Beiden vallen ten slachtoffer aan de duivel: Faust in al zijn ellende,
Donjuan als een ongebroken man.
Deugdzamer is de novelle van Mérimée
uit 1834, Les omes du purgatoire: een ontketende Donjuan wil, na reeksen vrouwen te hebben verleid, tenlotte ook God bedriegen en
maakt zich dan ook op een non te verleiden.
Maar dankzij de gebeden van de zielen in het
vagevuur komt hij tijdig tot inkeer, waarna
hij de rest van zijn leven doorbrengt in boetedoening. Het 'drame fantastique' van Dumas
père uit 1837 is een ander voorbeeld van de
wijze waarop in de gedragingen en lotsbepaling van Don Juan hemelse en helse machten
botsen en Don Juan zijn gerechte straf niet
ontloopt. Ook Leo Tolstoj laat in zijn drama
uit 1862 het goede overwinnen: al in de proloog wordt een strijd tussen hemelse en helse
machten aangekondigd, en Lucifer wordt
aangezegd dat hij zich van deze Donjuan niet
meester zal kunnen maken. En inderdaad
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wordt Don Juan uiteindelijk door Anna op
het goede pad gebracht, hetgeen ook hier uitloopt op boetedoening in een klooster.
In een ander stuk uit de Russische literatuur, het drama Kamennyj gost (De stenen
gast) van Poesjkin uit 1830 (echter pas gepubliceerd in 1837), eindigt het verhaal na een
vrije parafrase toch weer in de `klassieke', be-
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geen van zijn veroveringen de volmaaktheid
zal vinden, walgt van het leven en gaat, geconfronteerd met zijn wraakzuchtige slacht
zonder weerzin en door eigen hand de-ofers,
dood in. Passages uit het gedicht van Lenau
inspireerden Richard Strauss in 1887 tot zijn
symfonisch gedicht Don Juan. Tot de typerende 19e-eeuwse verhevigingen van de stof

Don Juan zweert twee
boerenmeisjes zijn eeuwige en
exclusieve liefde (naar een scéne
bij Molière) . Geschilderd
behang, vervaardigd in 1825 in
de Manufacture de papiers
peints, Parijs.
Bibliothèque National, Parijs.

slissende confrontatie met de Stenen Gast,
die, wanneer Don Juan zich blijft manifesteren als hardnekkige libertijn, de zondaar in
zijn greep neemt en dooddrukt. Het verhaal
van Poesjkin is door Dargomizhsky op muziek gezet in een door Rimsky-Korsakov in
1870 voltooide opera.
In zijn dramatisch gedicht uit i 844 heeft
Lenau Don Juan afgeschilderd als het tegendeel van de nietsontziende en levenslustige
held van Byron: Don Juan beseft dat hij bij

behoort voorts het toneelstuk van Heyse uit
1884: Don Juan wordt bevangen door verlangen naar de verloofde van zijn zoon, onderneemt na een hevige tweestrijd tussen dit
verlangen en vaderliefde een verkrachtingspoging, wordt betrapt door zijn zoon en
pleegt zelfmoord door in de krater van de
Vesuvius te springen.
De literaire verwerkingen van de Zoe eeuw
staan in het teken van ironisering, veralledaagsing en demystificatie: Don Juan is held
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noch demon. Montherlant bijvoorbeeld
schreef zijn Don-Juan-stuk uit 1958 naar eigen zeggen als `tegenwicht' tegen de demonisering. Zijn Don Juan is in zekere zin een
onschuldig personage, ontrouw en trouw tevens aan zijn veroveringen, op jacht naar
vrouwelijke schoonheid, en door die jacht
geobsedeerd omdat hij de dood, die aan zijn
genoegens een einde zal maken, voelt naderen. Een ironische demystificatie is er in een
stuk uit 1953 van Frisch, Don Juan oder die
Liebe zur Geometrie: de gewezen verleider wil
zich nog slechts aan zijn wiskundestudie wijden, maar wordt door Celestina, die met
Don Juan wenst te huwen en die poseert als
Stenen Beeld, lastiggevallen en gevangen gehouden, totdat Juan zelf een hellevaart ensceneert. Don Juan wordt in de historische
werkelijkheid geplaatst in het toneelstuk van
Horváth (Don Juan kommt aus den Krieg,
1935): Don Juan, terugkerend uit de Eerste
Wereldoorlog, zoekt in alle vrouwen slechts
zijn destijds achtergelaten bruid, totdat hij
aan haar graf rust vindt. Uit de toneelliteratuur rond Don Juan noemen we tenslotte
Man and Superman uit 1903 van Shaw. Tanner/Donjuan Tenorio, auteur van een handboek voor het maken van de revolutie, krijgt
de voogdij over het weesmeisje Ann Whitefield/Donna Anna. Uit angst dat zijn intellectuele vermogens ten offer zullen vallen aan
het huwelijk neemt hij de vlucht. Na gedroomde intermezzi in het hiernamaals, met
filosofische discussies over de `superman' die
het gevolg zou kunnen zijn van de vereniging van intellect en `vital force', krijgt de
verliefde Ann de overhand en komt het tot
een vereniging tussen de twee hoofdpersonen.
Van Broch is de novelle Die Erzahlung der
Magd Zerline uit 195o, waarin de held, onder
de naam Herr von Juna, een nazaat is van de
geïdealiseerde Don Juans uit de ie eeuw.
Van de Spaanse schrijver Torrente Ballester
verscheen in 1963 de roman Donjuan, waarin
de knecht Leporello een minstens even belangrijke rol speelt als zijn meester. John Ber-

ger schreef in 1972 de roman G., a Novel: de
Giovanni) uit de titel is de natuurlijke zoon
van een Italiaanse koopman en een Engelse
vrouw. Zijn liefdesavonturen worden tot in
de saillante details besproken en op essayistische wijze becommentarieerd, tegen de achtergrond van uiteenlopende historische gebeurtenissen uit de periode 1890 tot 1915.
In Nederland was na een aantal i 8e-eeuwse dramatiseringen (onder meer van Peys
1699, De Fuyter 1716 en Van Rijndorp 1721)
weinig meer van Don Juan te bespeuren geweest, totdat Van Wessem (onder het pseudoniem Frederik Chasalle) en Kelk in 1924
het toneelstuk De terugkeer van Donjuan of De
Alcaláschen moordverwarring het licht deden
zien. Lampo schreef in 1943 met Donjuan en
de laatste nimf het eerste deel van een `Triptiek
van de onvervulde liefde': zijn Donjuan ontmoet uitgerekend in het troosteloze Vlaanderen, waar hij als straf door Filips ii naar toe
werd gezonden, zijn ideaal in de persoon van
een Antwerpse kasteelvrouwe. In 1 954 pu
bliceerde Romijn de roman Rechtvaardiging
-

van Don Juan.
Muzikale bewerkingen, voor zover niet al
hiervoor genoemd, zijn een `ballet pantomime' van Gluck met medewerking van de
tekstschrijver Calzabigi, voorts onder andere
de volgende opera's: Don Giovanni Tenorio
uit 1787 van Gazzaniga naar het drama van
Tirso de Molina; Don Giovanni Tenorio, ossia
Ii convitato di pietra uit 1822 van Carnicer, de
eerste Don-Juan-opera van een Spaanse componist, zij het op een Italiaans libretto; Don
Juan Tenorio uit 1914 van Alonso, naar Zorrilla y Moral; L'ombra di Don Giovanni 1914;
herziene versie uit 1941 onder de titel Don
Giovanni di Manara) van Alfano op een libretto van Moschino; Don Juans letztes Abenteuer uit 1914 van Graener, op een libretto
van Anthes; en Don Giovanni uit 1929 van de
Italiaan Lattuada, op een libretto van Rossato
naar het toneelstuk van Zorrilla. De Engelse
componist Goossens componeerde in 1937 de
opera Don Juan de Manara, gebaseerd op het
gelijknamige drama van Arnold Bennett uit
(
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1913, dat echter pas in 1923 werd uitgegeven.
Dit drama was op zich weer een bewerking
van het mysteriespel uit 1836 van Dumas père. Reuter schreef in 195o de opera Don Juan
and Faust, naar het toneelstuk van Grabbe.
Tenslotte heeft Don Juan aanleiding gegeven tot enkele beroemde essays, zoals dat uit
1940 van de Spaanse schrijver Maranon over
het `donjuanismo', het literair- psychologische essay (Die Don Juan-Gestalt, 1924) van
Rank, het essay `Le Don Juanisme' uit 1942
van Camus en de beschouwingen, eveneens
uit 1942, van Jouve, zowel over de figuur
Donjuan als over de opera Don Giovanni.
In de filmgeschiedenis gaat het overwegend om verfilmingen van de Mozart-opera.
De films van Czinner 1955 en Kolm-Velteé
1955 zijn slechts verfilmingen van theateropvoeringen. Van een heel eigen statuur is de
operaverfilming van Losey 1979, een ode niet
alleen aan Mozart maar ook aan Palladio: het
verhaal wordt nagenoeg geheel gesitueerd in
diens gebouwen in de Veneto. Los van de
Mozart-opera en zelfs van de hoofdlijnen van
het verhaal staat de film THE ADVENTURES
OF DON JUAN uit 1948 van Sherman, met
Errol Flynn als een Don Juan die aan het Madrileense hof van de i 7e eeuw allerhande liefdesavonturen beleeft. Vadim vervangt in zijn
DON JUAN 73 OU SI DON JUAN ÉTAIT
U N E FEMME uit 1972 de mannelijke hoofdpersoon door een vrouwelijke (Brigitte Bardot), die met haar verleidingskunsten haar

minnaars te gronde richt.
In de beeldende kunst komt Don Juan uiteraard veelvuldig voor in — veelal betrekkelijk onbeduidende — illustraties van de literaire werken met het Don-Juan -thema. Het toneelstuk van Molière is geïllustreerd met een
reeks gravures uit 1734 naar Boucher. Het
gedicht van Byron, en vooral zijn relaas over
Don Juan en Haidée, met gebeurtenissen als
het vinden van Don Juan op het strand, heeft
vooral Franse i 9e-eeuwse beeldend kunstenaars geïnspireerd. Zo zijn er grafiekreeksen
van Maurin 1837, Dubufe 1839 en Vernet
1823, tekeningen van Delacroix 1856; schil-

derijen van Dévéria 1838, van de Duitse,
maar in Frankrijk werkzame Johannot (ca.
1831), voorts van Roll 1874 en Charles-Louis
Muller 1848. Ook de Engelse prerafaëliet
Ford Madox Brown liet zich door Byron inspireren: hij maakte tussen 1869 en 1875 een
zestal versies van het vinden van de schipbreukeling Donjuan door Haidée.
Van Goya is het schilderij El convidado de
piedra (1796-97, privé - collectie), dat in opdracht van de hertog van Orsuna naar een
scène uit het toneelstuk van Zamora werd
gemaakt. Dévéria vervaardigde in 183 5 een
Episode de Don Juan met de Don en Dona
Inés. Het schilderij Ultimo convegno (ook wel

Le donne alla tomba di Don Giovanni) uit 18 95
van de Italiaan Grosso ging, naar wordt beweerd, enige jaren na het ontstaan in New
York in vlammen op, nadat een storm van
protest was gerezen: het opgebaarde stoffelijk
overschot van Don Juan wordt getoond in
een kerkinterieur, terwijl vijf naakte vrouwen om de baar dansen. Tot de weinige schilders die de confrontatie van Donjuan met de
Stenen Gast in beeld hebben gebracht, behoren drie kunstenaars die er in een bepaalde
periode van hun kunstenaarschap verschillende versies van maakten: Fragonard (ca. 1827),
Ricketts (ca. 191 I) en André Masson (jaren
zestig en zeventig van deze eeuw) .
Singer 1954; Weinstein 1959; Berveiller 1961;
Baquero 1966; Tan 1976; Smeed 1990

DON QUIJOTE (ook wel: Don Quichot), de
ridder van de droevige figuur, is de titelheld

in de roman El ingenioso hidalgo don Quijote de
la Mancha (De geestrijke ridder Don Quichot
van de Mancha) van Cervantes. Het eerste
deel van de roman verscheen in i 6oá; in 161 S,
toen Don Quijote in Spanje al publiek bezit
was, volgde het tweede deel.
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Don Quijote de la Mancha is de adellijke
naam die de armzalige edelman Alonso Quijano el Bueno voor zich verkiest na tomeloze
lectuur van sprookjesachtige ridderromans.
Door die lectuur is de fantasie van Quijano
op hol geslagen, hetgeen aanvankelijk leidt
tot de ambitie om een vervolg te schrijven op
de ridderroman Belianis de Grecia. Weldra
worden de schrijfplannen echter ingeruild
voor de veel heldhaftiger en eervoller taak
om voor God en geliefde te strijden en als een
onverschrokken ridder in de werkelijke wereld weerloze jonkvrouwen en wezen te beschermen.
Daartoe wapent Quijano zich op provisorische wijze: wat aan zijn wapenrusting ontbreekt, wordt met eenvoudige gebruiksvoorwerpen aangevuld. Zo draagt hij als
helm de scheerkom van een barbier. Een oud
paard krijgt de verheven naam Rossinante. In
het gemis van een verre geliefde wordt voorzien door het boerinnetje Aldonza Lorenza,
omgedoopt tot Dulcinea. De transformatie
van de wereld lijkt voltooid als Quijano zich
in het zadel hijst als Don Quijote.
Al bij het begin van zijn eerste tocht ziet
Don Quijote in zijn verbeelding zijn naam en
heldendaden in marmer vereeuwigd. In de
stal van een herberg wordt Don Quijote door
een herbergier, die het spel meespeelt, tot ridder geslagen. Na enige mislukte pogingen tot
heroïsch optreden keert Don Quijote naar
huis terug, waar hij zijn bibliotheek — immers
de bron van alle kwaad — dichtgemetseld
vindt. Verantwoordelijk daarvoor zijn enige
bezorgde vrienden, die Quijano zo hopen te
genezen.
De tweede tocht biedt Don Quijote die
avonturen die het meest de beeldvorming
hebben bepaald. De geschiedenis van de
tweede tocht is zogenaamd gebaseerd op een
manuscript van de Arabische historicus Cide
Hamete Benengeli — een evidente mystificatie en tevens een parodie op de manuscriptfictie in middeleeuwse ridderromans. Bij deze tocht wordt Don Quijote vergezeld door
Sancho Panza, die als schildknaap optreedt en

met zijn bolle voorkomen, zijn materialisme
en de door hem bereden ezel een opvallend
contrast vormt met de rijzige en stakerige figuur van zijn idealistische meester. De meester/knecht-relatie vormt niet slechts de aanleiding tot vele misverstanden (en bijzondere
humor), maar illustreert ook de tegenstelling
tussen droom en daad.
Humor en tragiek van Don Quijote worden bij uitstek manifest in de strijd tegen de
windmolens, waarin de ridder gevaarlijke en
vijandige reuzen vermoedt. In de wieken gevangen weet Don Quijote zeker dat er met
deze reuzen niet te spotten valt. Overal ziet
Don Quijote betovering en tovenaars.
Slachtoffers van deze waan worden twee buitenissig gekostumeerde benedictijnen die zich
per dromedaris verplaatsen. In deze geestelijke heren denkt Don Quijote tovenaars te
mogen herkennen die van zins zijn een dame
te ontvoeren. De Don valt aan en jaagt de
benedictijnen op de vlucht.
Het voorbeeld van de veelgelezen Amadís-romans (de Spaanse ridderroman bij uitstek was getiteld Amadís de Gaula en kende
diverse aanvullingen en navolgingen) inspireert Don Quijote ertoe om zich terwille van
Dulcinea als waanzinnige terug te trekken in
de bergen. Sancho en de dorpspastoor trachten hem met list en overleg uit zijn isolement
te bevrijden, hem uit zijn verliteratuurde
droom te wekken. Uiteindelijk keert Don
Quijote terug naar huis, waar hij een gunstiger stand van de sterren afwacht om zijn
missie te vervolgen.
Het snelle succes van het eerste deel van de
roman wordt het best geïllustreerd door het
feit dat Cervantes' concurrent Avellaneda al
in 1614 een apocrief vervolg publiceerde. Een
jaar later verscheen Cervantes' vervolg. In dit
tweede deel zet Don Quijote, wederom gesecondeerd door Sancho Panza, zijn strijd
voort. Behalve de leugenachtige ridderromans moet nu ook de eerloze Avellaneda het
ontgelden. Opmerkelijk is dat de Don in dit
tweede deel merkt dat de mensen die zijn pad
kruisen, zijn reputatie kennen uit zijn optre-
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den in het eerste deel. Dit alles maakt dat het
tweede deel van de roman, veel meer dan het
eerste deel, een roman over literatuur is.
Van de confrontaties die Don Quijote in
het vervolg aangaat, spreken ongetwijfeld
zijn aanvallen op wijnzakken en de poppenkast het meest tot de verbeelding. Sancho
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teld krijgen door de andere personages. Beroemd geworden verhalen en episoden, die
los van de populaire ridder en schildknaap
lijken te staan — zoals de geschiedenis van
»Cardenio en Celinde en het verhaal van de
bruiloft van Camacho (de rijke boer Camacho verliest na tal van misverstanden zijn

Adolph Schrödter, Don Quijote
in zijn studeerkamer, 1834, doek.
Nationalgalerie, Berlijn.

Panza bekleedt tijdelijk het hem beloofde
gouverneurschap; als ware hij een carnavalsprins regeert hij op geheel eigen wijze èn
kortstondig.
De tochten van Don Quijote en Sancho
Panza brengen het tragikomische duo tal van
avonturen, die ogenschijnlijk in los verband
staan met de hoofdlijn van het verhaal en
aparte episoden lijken te vormen. Het episodisch karakter wordt nog versterkt door de
verhalen die meester en knecht voorgescho-

bruid aan een herder) geven de roman van
Cervantes het karakter van een raamvertelling.
Aan het slot van het tweede deel keert Don
Quij ote, daartoe door tal van hem welgezinde personages gemaand, eindelijk huiswaarts.
Bij thuiskomst voelt hij zich ziek, het begin
van het einde. Op zijn sterfbed, in het aangezicht van de dood, maakt Don Quijote de
balans op: gedesillusioneerd neemt hij afscheid van zijn literaire waan en van de over-
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spannen kijk op de wereld en de eigen persoonlijkheid. Don Quijote sterft als Alonso
Quijano el Bueno.
De figuur van Don Quijote heeft uiteraard
het nodige gemeen met de ridders uit de romans die door Cervantes zo over de hekel
worden gehaald. Het thema van de ridder die
door buitensporige lectuur tot imitatie van de
gelezen heldendaden besluit, is al te vinden in
Baldus uit 1 S42 van Folengo en in het volkstoneel. In Nederland is een dergelijke thematiek te vinden in De románzieke juffer, een
kluchtspel uit 168 5 van Bernagie.
Nog voor Don Quijote in de roman van
Cervantes de geest gaf, leefde hij als legende
al voort. Niet alleen het vervolg dat Avellaneda in 1614 publiceerde, vormt voor die
stelling een bewijs. Uit 1613 dateren Duitse
`Festspiele' waarin Don Quijote optreedt. In
1614 werd in het Louvre al een Don-Quoteballet gedanst. Daarmee begon een schier eindeloze reeks van vervolgen, navolgingen, afbeeldingen, muziekstukken en Don-Quijotestudies. Cervantes bleef evenmin buiten
schot: ook de schepper van de dolende ridder
werd lijdend voorwerp van literair fabuleren.
In de ie eeuw werd Don Quijote een eervolle plaats gegund in de feestcultuur: als bijzondere nar. De roman van Cervantes staat in
dat opzicht op één lijn met Das Narrensch f
van Brant, het volksboek over Uilenspiegel,
en het werk van Rabelais. Buiten Spanje gold
Don Quijote als een bij uitstek Spaanse nar,
een karikatuur van de typisch Spaans geachte
hoogmoed en snoeverij . In 1632 doopte
Saint-Amant de ridder `ce guidon de carnaval' en het was aan de hem toebedeelde carnavaleske functie te danken dat hij in de volkscultuur een vooraanstaande figuur werd.
In Frankrijk leidde de populariteit van
Don Quijote tot navolgingen door Sorel
(Berger extravagant, 1627), Verdier (Chevalier
hypocondriaque, 1632) en Bail (Gascon extrava
1637). In Engeland volgde Samuel But--gant,
ler in 1662 met Hudibras Cervantes na. In navolgingen en vertalingen werd de tendens

zichtbaar om Don Quijote een nieuwe, nationaal-eigen gestalte te geven. Sommige
vertalers, zoals Saint-Martin, ontzagen zich
niet om daartoe episoden toe te voegen aan
hun vertaling. Het apocriefe vervolg van
Avellaneda deelde in het succes, werd vertaald en in de vertaling van Le Sage uitgebreid.
Zeker vanaf 1640 was de ridder ook in
hofkringen geliefd. Scènes uit Cervantes' roman werden in opdracht van Maria de Médicis door Mosnier tot muurschilderingen verwerkt. Schilderijen voor het hof, zoals dat
uit de kring van de gebroeders Le Nain, benadrukten de tegenstelling ridderlijkheid boersheid. Daar verscheen juist Sancho Panza
als nar. Don Quijote, in de volkscultuur nog
de nar, werd hier als gemankeerde `Seigneur'
het mikpunt van de spot.
Tijdens de in de ie eeuw sterk door Vlamingen en Hollanders gedomineerde picturale verbeelding van Don Quijote — in boekillustraties (Lagniet, Savery), schilderijen
(Van Heemskerck) en wandtapijten — werd
de ridder getekend volgens de burleske traditie van Bruegel en Teniers. Verwantschap is
aanwezig met De Spaansche Brabander uit
1618 van Bredero, waar de verhouding tussen Jerolimo en Robbeknol herinnert aan die
tussen de ridder en zijn knecht. Nochtans
diende niet Cervantes' roman, maar de
Spaanse schelmenroman Lazarillo de Tormes
uit 1554 Bredero tot voorbeeld.
In de 18e eeuw werd Don Quijote in de
beeldende kunst niet langer uitsluitend komisch geïnterpreteerd. De burleske visie op
de dolende ridder maakte in Frankrijk plaats
voor een meer elegante duiding. Was Don
Quijote in de ie eeuw in hofkringen nog het
slachtoffer van de boerse Sancho Panza, in de
18e eeuw figureerde hij als eregast op de `fetes
galantes'. In de illustraties en schilderijen van
Coypel (vanaf 1716), die later als basis dienden voor een ware industrie van wandkleden,
werd Don Quijote met sympathie bejegend:
niet de lectuur dreef hem tot waanzin, maar
de liefde. De roman van Cervantes werd het
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lievelingsboek van de Verlichting: het slot
van de roman werd gelezen als bekering tot
de rede, Cervantes werd gehuldigd als `verlichte' bestrijder van feodaliteit en bijgeloof.
In Engeland traden vooral de satirische aspecten van Don Quijote op de voorgrond.
Butler had met zijn Hudibras in zekere zin de
toon gezet en Hogarth conformeerde zich
met zijn Don-Quijote-illustraties en -schilderijen daaraan. Hogarth werd zelfs geïdentificeerd met Don Quijote. Vernieuwing boden
de illustraties en schilderijen van Vanderbank, die de ridder verheven en classicistisch
portretteerde, en Hayman, die met zijn sympathie voor Sancho Panza de figuur van Don
Quijote een burgerlijk voorkomen schonk.
Aan het eind van de i 8e eeuw kwam de tragische kant van Don Quijote centraal te staan:
in de schilderijen van Mortimer werd de ridder een melancholisch genie, vertegenwoordiger van de wilde natuur en de ongebreidelde fantasie.
Van de literaire navolgingen in de i 8e
eeuw mogen vooral Tom Jones uit 1 749 van
Fielding en Jacques lefataliste et son maitre uit
1 796 van Diderot niet onvermeld blijven. In
beide romans werd onnavolgbaar en geestig
gevarieerd op vitale elementen uit Cervantes'
roman: het meester/knecht-thema (en de omkering van de gebruikelijke verhouding),
burleske elementen, het stijlmiddel van de
uitweiding èn het thematiseren van literatuur. Het komische aspect van Don Quijote,
dat in de beeldende kunst van de i 8e eeuw op
de achtergrond raakte of werd vermengd
met satire, kreeg bij Fielding en Diderot weer
het volle pond. In de tweede helft van de i 8e
eeuw volgden vele romanciers het voorbeeld
van Cervantes, omdat hij, met zijn kritiek op
de leugenachtige ridderromans, als onverdacht en onaantastbaar gold. De Cervantesnavolging leidde paradoxaal genoeg mede
tot de emancipatie van de roman als literair
genre.
In de literaire theorievorming van de late
18e eeuw (de gebroeders Schlegel bijvoorbeeld) werd Cervantes gezien als dé klassieke

auteur van de moderne tijd. Don Quijote en
Sancho Panza, die deelden in het aanzien dat
hun schepper verwierf, golden niet langer als
specifieke karikaturen, maar als menselijke figuren met universele karaktertrekken.
In de Romantiek van de ie eeuw kreeg
de identificatie met Don Quijote gestalte in
het beeldende werk van de Nazareners
(Pforr, Sutter) en de 'Deutschrömer' (Koch,
Hess) . Aan actualisering ontsnapte de ridder
daarbij niet, evenmin aan polemisch gebruik:
Don Quijote verscheen als eigentijdse martelaar in de strijd tegen burgerlijkheid en conventie. Tragische kanten van de sympathieke
idealist, die de reuzen van zijn tijd bestreed,
werden beklemtoond. De dolende ridder
werd de dubbelganger van de romantische
kunstenaar. Op schilderijen werd hij veelvuldig afgebeeld als eenzame lezer. In hem
woedde de strijd tussen de platte werkelijkheid en de hoge verbeeldingskracht: in die
pose werd hij gevangen door Delacroix 1824,
Schrödter 1834 en Goya, later door Doré en
Nanteuil. Charles Robert Leslie beeldde episoden uit het boek af met de schilderijen Sancho Panza in the Apartment of the Duchess en

The Duke and Duchess Reading Don Quichot
(beide ca. 1840, Tate Gallery, Londen) .
Brede verbreiding schonken Doré en Daumier de ridder en zijn knecht in hun boekillustraties en tekeningen. Hoewel lang niet iedereen ingenomen was met de Don-Quijoteverbeelding van Doré — Toergenjev, die in
I86o een essay wijdde aan Hamlet en Don
Quijote, zei zelfs van de illustraties van Doré
te walgen — bepaalde deze illustrator langdurig het gezicht van Cervantes' roman. Bijzonder waren de tekeningen van Daumier,
die de Don het postuur van zijn knecht geeft.
(Van deze illustraties is wel gezegd dat de ziel
van de ridder er huisde in het lichaam van
Sancho Panza.) Ook Cézanne en Redon verrijkten de Don-Quijote-iconografie. In Spanje wijdde de schilder Carbonero in 1898 een
fraaie reeks aan de ridder en zijn schildknaap.
In de literatuur van de ie eeuw beperkte
de duidelijk herkenbare navolging van Cer-
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vantes' stof zich tot triviaal geachte genres als
het vaudeville-toneel. Waar de nadruk in de
kunstbeschouwing van de ie eeuw zo zwaar
viel op oorspronkelijkheid, verloor de roman
van Cervantes als direct model aan aantrekkingskracht. Veel losser lijkt de band met
Cervantes dan ook in Multatuli's Wouíeríje
Pieterse (1862-77, verschenen in Ideeën), waarin de geschiedenis van de door lectuur en verbeeldingskracht geleide Amsterdamse j ongen
werd gevolgd. Van Looy nam in 1889 in zijn
bundel Proza de schets `La Mancha' op. In dit
fragment uit een reisbrief aan Verwey leidt
de lectuur van Cervantes tot beschouwingen
over het landschap van Don Quijote. In 1902
keerde Van Looy terug naar deze streek: `in
den trein' ontstond het sonnet `La Mancha',
waarin een identificatie met de dromende en
dolende dichter voorkomt.
In Spanje waren het de filosofen uit de
kring rond Unamuno die zich diepgaand bezighielden met de roman van Cervantes.
Werd de roman voordien in Spanje vereerd
als monument van nationale genialiteit, Unamuno en de zijnen benutten de roman voor
een confronterend onderzoek naar de Spaanse identiteit. Don Quijote werd een typisch
Spaanse mythologische figuur die in de Zoe
eeuw Dali en Picasso uitdaagde tot eigen
vormgeving. In de moderne Spaanse literatuur wordt de roman van Cervantes vaak ervaren als een letterkundig obstakel dat een
eigen expressie in de weg staat: de vergeefse
strijd tegen dit boegbeeld van de Spaanse letteren kan met enige ironie worden geïnterpreteerd als een zoveelste strijd tegen windmolens.
In de literatuur van de 2oe eeuw bleven
Cervantes, Don Quijote en Sancho Panza
uitdagen tot bespiegeling, studie en nieuwe
vormgeving. Zeer merkwaardig is Het letterkundig prentenboek uit 1943, waarin Schepens
zichzelf als Sancho Panza en Greshoff als Don
Quijote door het 'Vlaamsche literatuurland'
liet trekken. Borges speelde een fantastisch
spel in zijn Ficciones (Ficties, 1956), waarin hij
een zekere Pierre Ménard de roman van Cer-

vantes opnieuw laat schrijven. Nabokov gaf
op oorspronkelijke wijze colleges over de roman (in 1983 uitgegeven onder de titel Lectures on Don Quixote). Greene presenteerde in
1982 met zijn Monsignor Quixote zijn versie
van de befaamde geschiedenis, terwijl Acker
de roman in 1986 onherstelbaar 'verpunkte'
in haar Don Quixote. In 1984 voerde Komrij
in De redders een bijzonder kippige Don
Quijote ten tonele: de ridder ziet in Shirley
Temple een windmolen en hij ziet Hamlet
aan voor Sancho Panza. Stephen Marlowe
schreef met Dood en leven van Miguel de Cervantes een biografische roman over de schepper van Don Quijote. Opmerkelijk is het gedicht `De Windmolen' (in Laaglandse hymnen,
1 993) van Ter Balkt, die de windmolen als
metafoor voor de dichter gebruikt en het tegen de beroemde ridder opneemt.
In de beeldende kunst van de 2oe eeuw
bleef de ridder ook buiten Spanje paraat: in
Nederland is er Sluyters' schilderij van een
tanige ridder op een schimmel (Rij lesmuseum Krdller-Muller, Otterlo), terwijl het
Haags Gemeentemuseum een beeld van Termote bezit, dat Don Quijote naar het onmogelijke laat reiken.
Aparte vermelding verdient het voortleven van bepaalde episoden van de roman, zoals het verhaal van de bruiloft van Camacho
en de geschiedenis van Cardenio en Celinde,
in het komisch toneel en in illustraties en
schilderijen. Langendijk schreef in 1712 een
Don Quichot op de bruiloft van Kamacho en de
romanticus Van der Hoop jr. vervaardigde
een omvangrijk episch gedicht `De bruiloft
van Camacho' (in Vertellingen in Rijm en Proza, 1834). Wat opvalt is dat bij het voortleven
van de losse episoden de nadruk viel op
amoureuze en kluchtige aspecten.
De figuur van Don Quijote inspireerde tot
een groot aantal balletten, opera's en een enkele musical. Purcell schreef, samen met andere componisten, de muziek bij een toneelstuk van d'Urfey (The Comical History of Don
Quixote, 1694-95). Aan opera's op het Quijote-thema waagden zich voorts Francesco
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Conti 1719, Caldara (Don Chisciotte, 1727 en
Sancio Panza, 1733) en Paisiello 1 769. In 1771
volgde de omstreden Salieri met zijn opera
over de dolende ridder. Bekender is de DonQuijote-suite uit 1761 van Telemann. Op io
augustus 182 5 voltooide Mendelssohn op
zeer jeugdige leeftijd zijn eerste opera, Die
Hochzeit von Camacho, op een libretto van
Volgt naar de vertaling van Cervantes' meesterwerk door Tieck. In 1898 volgde Richard
Strauss met het symfonisch gedicht Don Quixote, waarbij de solistische rol van de ridder
van de droevige figuur heel karakteristiek
door het donkere timbre van de cello wordt
vertolkt. In hetzelfde jaar ging de opera Don
Quixote van Kienzl in première, op een libretto van de componist. Een tweetal opera's
concentreerde zich op de knecht Sancho Panza: Sancho Panca dans son i le uit 1 762 van Philidor, op een libretto van Poinsinet, en Sancho
Panza uit 1897 van Dalcroze met als librettist
Yve-Plessis.
Zeer populair was de Quijote-opera uit
1910 van Massenet, waarvan het libretto van
Cain een toneelstuk van Lorrain volgde. Ravel schreef aan het eind van zijn leven drie
liederen Don Quichotte Dulcinée (1932),
waarbij hij de gedichten van Morand gebruikte. Falla componeerde in 1923 een opera
voor de poppenkast: El retablo de Maese Pedro.
Op Broadway liep vanaf 1966 de musical
Man from La Mancha van Wasserman (tekst
liedjes: Darton; muziek: Leigh), waarin een
parallellie tussen de levens van Cervantes en
Don Quijote wordt verondersteld. Na de
dood van de fictionele held verschijnt zijn
schepper weer op het toneel, waar hij zich
moet verweren tegen de inquisitie. In 1972
verscheen van de musical een verfilming, geregisseerd door Hiller. In deze filmversie
schitterden Sophia Loren en Peter O'Toole.
Een Nederlandse première beleefde de musical in 1968 in het Amsterdamse Carré: Guus
Hermus vertolkte de dubbelrol van Cervantes en zijn ridder. In 1993 beleefde de musical
een reprise dankzij het Ballet van Vlaanderen,
waarin de hoofdrol werd gespeeld door

Ramses Shaffy. Noerejevs ballet Don Quixote
(verfilmd in 1973) ontleende aan Cervantes'
roman slechts de namen van de personages.
In 1969 ging het Quote-ballet van Balanchine in première.
De Belgische chansonnier Brei zong als de
man van la Mancha, terwijl Feliciano `The
Windmills of your Mind' bestreed. In Nederland liet de cabaretgroep Don Quishocking
zich voor haar naam inspireren door de held
van Cervantes.
Verfilmingen van Cervantes' roman zijn
bijzonder talrijk: onderscheiding verdienen
daarbij de films van Méliès 1908, Pabst 1935,
Gil 1947, de onvoltooide van Welles 1 955 59
en vooral DON K I K H O T uit 1957 van Kosintsjev, die als de beste geldt. Speciaal voor
televisie waren de verfilmingen van Rohmer
1964-69 en Rakoff (1972; met Rex Harrison
als Don Quijote).
-

.
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D R A C U L A gaat terug op de historische fi-

guur Vlad Dracula of Draculea, ook wel als
Vlad Tepes aangeduid, die in de 15 e eeuw de
scepter zwaaide over het vorstendom Walachije. Dit gebied, tussen Karpaten en Donau,
in het huidige Roemenië, was in de late
middeleeuwen in semi-zelfstandigheid afwisselend onderhorig aan de Duitse koningen of
keizers, de Hongaarse machthebbers en de
Osmaanse sultans. De vader van Vlad Draculea, Vlad Dracul, was op de Rijksdag van
1431 te Neurenberg door de Duitse koning
Sigismund aangesteld tot woiwode, vorst over
Walachije, maar sloot gedurende zijn bewind
meer dan eens een verbond met nu eens de
Hongaren en dan weer de Turken. Na de
dood van Vlad Dracul, in 1447, kon Vlad
Draculea aanvankelijk de macht over Wala-
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chije niet in handen krijgen totdat in 1456 de
machtsverhoudingen op de Balkan het hem
mogelijk maakten de troon te bestijgen. Vervolgens balanceerde hij met wisselend succes
tussen de Turken en de Europeanen tot zijn
dood in 1477.
Vlad Draculea heeft in zijn regeerperiode
Walachije, dat in een kwetsbare positie lag
ingeklemd tussen grootmachten, willen omvormen tot een efficiënte en daardoor krachtige machine, een door en door georganiseerde, moderne staat met een boven regio's en
standen verheven centraal en absolutistisch
gezag. Hij ging daarbij meedogenloos te
werk. Buitenlandse handelaren die zich niet
aan zijn handelsvoorschriften hielden, opstandige Bojaren (de Walachijse adel), bedelaars en ongeneeslijk zieken, overspeligen, zigeuners en klaplopers: ze pasten niet in de
door Vlad gewenste orde en werden bij honderden en duizenden geëxecuteerd. Veelal
werden ze gespiest en daarna nog dagen aan
de staken tentoongesteld, maar hij paste met
kennelijke wellust en inventiviteit een groot
scala van executiemethoden toe zoals het levend begraven, het afsnijden van lichaamsdelen en verbranding.
Zo is Vlad Draculea als een zelfs naar de
maatstaven van de zo wrede i s e eeuw uitzonderlijke wreedaard de geschiedenis ingegaan. In de Duitse, Hongaarse en Oosteuropese volkse en historische literatuur wordt
hij — in navolging van beschrijvingen van de
hand van Beheim, een Duitstalige kroniekschrijver aan het Hongaarse hof — regelmatig
opgevoerd als het prototype van de wrede
tiran. Alleen in de Roemeense overlevering
en geschriften van de ie eeuw, de tijd waarin het zelfstandige en vrije Roemenië ontstaat, treedt Vlad Draculea wel eens naar voren als positieve held, en wel als voorloper
van de nationale vrijheidsstrijd.
In de overlevering is nimmer een verband
gelegd met een vampierschap. Wel kan de
associatie met bovenmenselijke boosaardigheid zijn versterkt door zijn familie(bij)naam

Dracul (voor zijn vader) en Draculea (voor
diens nazaten). De naam is toegevoegd omdat Vlad sr. door Sigismund werd opgenomen in de Duitse Orde van de Draak, maar
die notie kan verloren zijn gegaan zodat de
naam kon gaan klinken als een uitdrukking
van de monsterlijkheid van de tiran. Een rol
kan ook hebben gespeeld dat het Roemeense
woord drac duivel betekent.
De associatie van Vlad Draculea met de
bloedzuigende vampier is een inventie van de
Engelse 1 9e-eeuwse romanschrijver Stoker,
die zich interesseerde voor het in Roemenië
wijdverbreide geloof in — en angst voor —
vampiers. Door een vampier te maken van de
sinistere historische Draculea kon Stoker zijn
vampierroman Dracula (gepubliceerd in
1897) een hoger realiteitsgehalte geven. De
roman is opgebouwd uit brieven en documenten, en begint met brieven van de Engelse klerk Jonathan Harker, die naar Transsylvanië reist om met Dracula te spreken over
het Engelse landgoed waarop de graaf zich
wil vestigen. De graaf wil van geen spoedige
terugkeer van Jonathan horen, zodat deze genoopt is tot een voortgezet verblijf op het
sinistere kasteel, waar hij vreemde zaken
waarneemt. De graaf kan zich als een vleermuis over de muren voortbewegen en raakt
bovenmatig opgewonden bij het zien van
bloed; drie bloedeloze meisjesschimmen waren rond, die het op Jonathans bloed hebben
voorzien; er klinkt regelmatig wolvengehuil
en Jonathan hoort het gejammer van een
moeder die van haar kind beroofd is. De roman vervolgt met een scheepsjournaal en
kranteberichten waarin wordt beschreven
hoe in Engeland een schip arriveert waarop
geen bemanningslid meer te bespeuren is en
waaruit vijftig kisten worden geladen. Daarna volgen er medische berichten en brieven
over de fatale verzwakking van een Engels
meisje Lucy, een neergang die alleen een halt
kan worden toegeroepen door een reeks van
bloedtransfusies. Lucy sterft, ondanks inspanningen en adviezen van velen, onder wie de
Amsterdamse arts en hoogleraar Van Hel-
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sing, die een kenner is van merkwaardige
verschijningen. Van Helsing bepleit vergeefs
dat de dode het hoofd wordt afgehakt en zijn
ergste vrees wordt bewaarheid als Lucy later
bloeddorstig gaat rondspoken. Ze kan weliswaar tijdelijk worden tegengehouden met
een crucifix, maar een definitief einde aan
haar rondspoken kan slechts worden gemaakt
door haar met een spies te doorboren in haar
lijkkist en haar mond vol knoflook te stoppen. Gaandeweg wordt duidelijk dat met de
ontscheping van de kisten Dracula en zijn tra-

volksgeloof en met als mogelijk fundament
het bestaan, buiten Europa overigens, van
vleermuizen die zich laven aan runderbloed,
is vooral populair op het toneel. De bronnen
maken melding van een vloed van vampierstukken vanaf het begin van de ie eeuw, in
tal van volkstheaters, bijvoorbeeld in SintPetersburg, Berlijn en vooral Parijs. In 1819
was al verschenen de roman The Vampire van
Polidori, Byrons lijfarts en vriend; aanvankelijk meende men met een schepping van Byron zelf te maken te hebben. Deze vertelling

Bela Lugosi in de Draculaverfilming van Tod Browning,
'93'.

wanten in Engeland zijn gearriveerd om zich
daar te laven — hun scherpe tanden in de hals
van het slachtoffer — aan vers en levengevend
Engels bloed. Hun slachtoffers worden daardoor op hun beurt tot vampiers gemaakt.
Van Helsing bindt nu met magische middelen de strijd aan tot in Transsylvanië, berooft
Dracula van zijn rustplaatsen en onthoofdt
zijn drie vrouwelijke metgezellen.
De roman van Stoker representeert de
vampiristische variant van de in de literatuur
van de 19e eeuw wijdverbreide macabere
fantasieën, zoals die ook zijn aan te treffen in
de werken van onder meer Poe en Gautier.
Het vampirisme, met bronnen in het oude

vormde de basis voor opera's van Lindpaintner en Heinrich Marschner, beide uit 1 828.
De bloedzuigende graaf Dracula heeft
vooral in de filmgeschiedenis furore gemaakt. Twee acteurs hebben hun reputatie te
danken aan hun Dracula-vertolkingen: Lugosi, die als Dracula optrad in een reeks films
onder regie van Tod Browning — de eerste,
DRACULA, Uit I93I; de laatste, DEVIL BAT'S
DAUGHTER, uit 1 946 — en Christopher Lee,
die de rol vertolkte in vele films in de jaren
zestig en zeventig, onder regie van onder anderen Fisher (tevens gespecialiseerd in verfilmingen van verhalen rond een andere horror-klassieker, Dr. Frankenstein) en Don
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Sharp. Daarnaast en daarna zijn er vele variaties op en al dan niet persiflerende adaptaties
van het Dracula- thema. De meest geslaagde
persiflage is die van Polanski uit 1966, THE
FEARLESS VAMPIRE KILLERS. In 1993
verfilmde Coppola de roman van Stoker.
Het resultaat is een oogverblindend fraaie en
bloedig-realistische film, die onder de titel
BRAM STOKER'S DRACULA werd uitgebracht. Veel aandacht werd besteed aan de
kostuums, ontworpen door de Japanner Ishioka, die zich liet inspireren door het werk van
Klimt.
Voor een andere vampiertraditie in de
filmgeschiedenis werd de grondslag gelegd
door Murnau (pseudoniem van F. W. Plumpe) met zijn film NOSFERATU uit 1922 (met
een nieuwe versie, NOSFERATU, PHANTOM
DER NACHT, van Herzog in 1979).
Copper 1974; Martin 1980; Leatherdale 1986

rxz
betekent `ieder mens' . Hij verschijnt voor het eerst in 1496 in de laatmiddeleeuwse moraliteit De spyeghel der salicheit van Elckerlyc, waarvan het auteurschap
wel is toegekend aan de Diester kartuizer Petrus Dorlandus. In deze moraliteit wordt de
voorbereiding van Elckerlyc op de dood dramatisch vormgegeven. Elckerlyc wekt door
zijn gehechtheid aan aardse goederen Gods
toorn. De Dood krijgt de taak om Elckerlyc
aan te zeggen dat hij moet sterven. Aanvankelijk wenst Elckerlyc daarvan niet te weten.
Als de onontkoombaarheid van de dood tot
hem doordringt, vertrouwt hij bij de `pelgrimage', zoals de laatste reis wordt genoemd, ten onrechte op zijn vrienden, familie en bezittingen. Zijn deugd wil hem wel
vergezellen, maar is daar vooralsnog niet toe
in staat. Een bezoek aan `Kennisse' en `Biechte' markeert de ommekeer: slechts wie tot
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zelfinzicht komt en zijn zonden belijdt, kan
deugdzaam heten en zalig worden. Na de reiniging door zelfinzicht en biecht accepteert
Elckerlyc zijn sterfelijkheid. Vergezeld van
allegorische figuren als Duecht, Kennisse,
Biechte, Vroedscap, Cracht, Schoonheyt en
de Vijf Sinnen bereidt hij zich voor op de
dood. Zijn sterven neemt een aanvang met
het vertrek van Kracht en Wijsheid, ook de
Vijf Zintuigen begeven het. Aan het slot
wordt Elckerlyc door de engel welkom geheten en aan zijn zaligheid hoeft niet langer te
worden getwijfeld.
De didactiek van deze katholieke moraliteit is
onmiskenbaar: centraal staat de notie van het
zelfinzicht. Elckerlyc beoogt de toeschouwers
een spiegel voor te houden en hen zo te stimuleren tot zelfkennis. De belangrijke plaats
die de biecht inneemt, behoeft geen verbazing te wekken, gezien het katholieke ontstaansdecor. Opmerkelijk in de moraliteit,
die aansluit bij de traditie van `spelen van sinne' in rederijkerstrant, is de bedrijfseconomische metafoor die wordt gekozen om menselijk goed en kwaad te wegen: Elckerlyc moet
uiteindelijk zijn boekhouding op orde zien te
brengen. Wellicht mag daarin een aanwijzing
worden gevonden voor het beoogde publiek
van de moraliteit: een stedelijk en mercantiel
publiek.
Kort na Elckerlyc verscheen in 1509 in Engeland The Sumonynge of Everyman, een bewerking van de Middelnederlandse tekst. Velejaren heeft het Elckerlyc- onderzoek zich beperkt tot de vraag of aan Elckerlyc of aan Everyman de prioriteit toekwam. Enige gelijkenis
met de Gutenberg-Coster- controverse is zeker aanwezig, al verschilt de uitslag in voor
Nederland gunstige zin: overtuigend is bewezen dat Everyman de vertaling moet zijn.
De anonieme bewerker heeft getracht de betekenis van de oorspronkelijke regels te handhaven en te blijven rijmen, wat de regelmaat
in de Engelse tekst sterk heeft aangetast.
Elementen van de Elckerlyc-geschiedenis
leidden vóór 1496 een afzonderlijk leven in
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fabels, parabels en in mortuaire literatuur
(bijvoorbeeld het thema van de Dodendans).
De traditie van het rederijkersspel gaf die afzonderlijke elementen een vorm in Elckerlyc.
In de i 6e eeuw werd de moraliteit bewerkt
in het Neolatijn en het Duits. In eerste instantie waren het rectoren van Latijnse scholen in de Nederlanden die de Elckerlyc-stof
geschikt maakten voor het humanistisch

schooltoneel: Ischyrius (Homulus, 1536) en
Macropedius (Hecastus, I S 3 9) . In Homulus
zijn taal en stijl van de bewerking sterk beïnvloed door Terentius en Plautus, terwijl de
vele allusies het toneelstuk het karakter van
een exercitie in geleerdheid geven. In Homulus verschijnt een laat-middeleeuwse inhoud
in een klassiek-humanistisch kleed. Homulus
en Hecastus tellen veel meer rollen dan Elckerlyc, wat samenhangt met de aard van het
schooltoneel, de complexiteit is toegenomen

Joan Galle, Elck, gravure naar
een tekening van Pieter Bruegel
de Oude in het British Museum
te Londen. Deze Elck is familie
van Elckerlyc: samen hechten zij
aan het leven en aan aardse
bezittingen, en aan zelfkennis
ontbreekt het.
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en de hoofdpersonen zijn veel realistischer
getekend. Terwijl van Elckerlycs universaliteit maximale identificeerbaarheid werd verwacht, valt te constateren dat in de Neolatijnse bewerkingen datzelfde doel wordt nagestreefd via individualiteit. Hecastus vormt
veel meer dan Homulus een doelbewuste poging om in een turbulente tijd een compromis tussen katholieke en protestantse opvattingen aan te reiken. Dit uit zich in een nieuwe visie op de dood — niet langer de bode van
God, maar nu de handlanger van de duivel —
en een veel centralere rol van de mens en de
menselijke ondervinding, terwijl de rol van
God in Hecastus is geschrapt. Macropedius
werd van lutheranisme beschuldigd en niet
geheel ten onrechte, al moet zijn bewerking
vooral als humanistisch compromis èn als
pleidooi voor ware geleerdheid en zuiverheid
van leven worden opgevat.
Beide Neolatijnse bewerkingen werden in
het Duits vertaald en bewerkt: Gennep bewerkte in 1540 Homulus — met veel aandacht
voor de overvloedige maaltijd waarbij de onnadenkende Homulus door de dood wordt
verrast — en Sachs bewerkte in 1549 Hecastus
tot de Comedi von dem reichen sterbenden Menschen. Bij Sachs is de mens een burger geworden: boetedoening blijft achterwege en de
nadruk valt op het ware geloof als remedie
tegen alle kwalen. De thematiek van Elckerlyc
werd in I 5 3 9 hernomen door de negentien
rederijkerskamers die aan het Gentse landjuweel deelnamen. De rederijkerskamers dienden in de vorm van een ernstig toneelstuk
antwoord te geven op de vraag wat de stervende mens de meeste troost bood. De bewaard gebleven Gentse spelen neigen in hun
beantwoording van de centrale vraag tot lutheranisme, wat in vergelijking met Elckerlyc
tot afwijkende spel- en structuurelementen
leidt.
Een protestantse signatuur verraadt ook
het werk van Naogeorg (Mercator, 1540), die
Macropedius navolgde. De Poolse calvinist
Rej nam in I549 op zijn beurt het stuk van
Naogeorg als uitgangspunt voor zijn Kupiec.

De voor de Antwerpse rederijkerskamer `De
Violieren' werkzame Van den Berghe liet in
het zinnespel De wellustige mensch uit 15 S I de
hoogmoed van de zelfbewuste, naar genot
hakende mens voor de val komen. In het
dichtwerk De vier wtersten uit i 579-82 van de
Brusselaar Houwaert herinnert veel aan Elckerlyc. De Elckerlyc-stof werd nog het langst
bewaard op de planken van het humanistisch
schooltoneel, maar de religieuze controverse
dwong het toneel tot beslotenheid en de Elckerlyc-stof verwaaide.
Een bijzonder produktief element van de
Elckerlyc-stof is de voorstelling van het leven, de voorbereiding op de dood als pelgrimage en reis. Grote opgang beleeft de pelgrimage als levensmetafoor dankzij The Pilgrim's Progress uit 1678 van Bunyan. Bij Bunyan treffen voorts de universalistische pretenties. Zijn invloed draagt zo ver dat later tal
van reizigers door de werkelijke wereld hun
reis beschrijven als pelgrimage, als geestelijke
autobiografie.
In het begin van de Zoe eeuw wordt de
Elckerlyc-stof herontdekt. Guérard (Wir alle,
1905), Holweck (Jedermann, 1906) en vooral
Hofmannsthal (Jedermann, 191I) zijn door
Everyman en de allegorie uitgedaagd. In Jedermann van Hofmannsthal domineren interconfessionele, algemeen -menselijke waarden.
Zijn Jedermann, die zo persoonlijk en eigentijds verschijnt dat zijn universaliteit in het
geding komt, erkent geen orde die aan zijn
wil superieur is en om die reden wordt hij
schuldig bevonden. Jedermann- opvoeringen
in Duitsland en Oostenrijk en de Everymanopvoeringen in Engeland leidden tot een herleving van Elckerlyc in Nederland: monumentale voorstellingen (o.a. van Royaards in
1909) historiseren de Elckerlyc-stof. Teirlinck wenst vanaf 1931 in zijn Elckerlyc-opvoeringen de anekdotiek te vermijden, maar
zoekt in een pseudo-middeleeuws kader het
massale spektakel van De Mille naar de kroon
te steken. In Teirlincks bewerking uit 1 93
van Elckerlyc is het verhaal een `vertraagde
film' geworden en een modernistisch avon-
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tuur. Vanaf 1 93 5 overweegt in Teirlincks ensceneringen eerbied voor het monument van
`nationale kunst', dienend ter bestrijding van
Vlaamse minderwaardigheidsgevoelens.
In de novelle De boer die sterft uit 1918 van
Van de Woestijne weerklinkt een echo van
Elckerlyc, waar de stervende boer voor zijn
dood bezoek krijgt van de vijf gepersonifleerde zintuigen. Veel vager is de verwantschap met andere beroemde sterfbedscènes,
zoals De dood van Iwan I jitsj uit 1886 van Leo
Tolstoj. Op thematisch niveau is er stellig reden om Josef K. (Kafka, Der Prozess, 1925),
de bankier Olivier (Vestdijk, Een moderne Antonius, 196o), Bech (Updike, Bech: A Book,
1970) en Maarten Klein (Bernlef, Hersenschimmen, 1984) als moderne 'Elckerlycs' te
beschouwen. In dat verband moet ook het
werk van Beckett worden genoemd. In deze
gevallen wordt het universele lot van de
mens getoond in een concrete fabel.
Ondubbelzinnig is de parallel met Elckerlyc
in Een aanzienlijke vertraging uit 1981 van
Koolhaas: Frederick Verhoeven krijgt zijn
dood aangezegd en gaat vervolgens, met een
editie van Elckerlyc bij de hand, op zoek naar
herstel van de in zijn leven gemaakte fouten.
Verhoevens belangrijkste fout bestaat misschien wel uit `Prinzipienreiterei', die geen
ruimte laat voor menselijke gevoelens.
In de muziekgeschiedenis zijn slechts enkele bewerkingen van de stof aan te treffen.
Walford Davies zette in 1904 de Engelse Everyman op muziek voor solisten, koor en orkest. De Engelse zangeres en componiste
Lehmann schreef in 1915 een opera naar de
moraliteit. Sibelius schreef in 1916 toneelmuziek bij de Duitse bewerking door Hoffmannsthal. In 1993 ontstond de cantate Elckerlyc/Mariken van Nieumeghen voor koor,
orkest en solisten van de Tsjechische componist Teml, op een compilatie van teksten uit
beide genoemde werken.
De iconografie van Elckerlyc is beperkt.
Interessant zijn de titelgravures bij uitgaven
van de tekst, verder de houtsneden uit 1 937
van Cantré. Sterke verwantschap lijkt aan-

wezig in de tekening van Pieter Bruegel de
Oude (British Museum, Londen) en de daaruit ontstane gravure van Galle, die beide
worden aangeduid als Elck: zelfkennis en het
wellustig leven van de mens staan in het
middelpunt van deze afbeeldingen.
Everyman werd een aantal malen door
Amerikaanse regisseurs verfilmd, onder meer
door Baillie 1962 en Mathers 1971. Hofmannsthals Jedermann werd in 1961 verfilmd
door Gottfried Reinhardt. In de exuberante
film EL C K E R L Y C uit 1975 van Stelling ontbreekt ieder christelijk perspectief en is de
maatstaf van goed leven vaag humanistisch.
Bij Stelling torst de kwakzalver Elckerlyc
ezels en doodt hij mensen in zijn streven om
God te zijn.
Adolf 1957; Grauls 1957; Parker 1970; Van Toorn
1976; Verschelde 1983; Van Schoor 1984;
Morciniec 1985; Booy 1992; Hummelen 1 993

voluit geheten Robert Devereux,
tweede graaf van Essex (i 66- I 6o I ), nam in
15 87 de rol van gunsteling van koningin Elisabeth i over van zijn voogd Robert Dudley,
graaf van Leicester. Essex was een eerzuchtig
en trots man, maar beschikte niet over de
gave om zijn ambities te verwezenlijken. Zijn
militaire ambities leefde hij met redelijk succes uit in de oorlog tegen Spanje: zo vocht hij
in 15 86 in de Nederlanden tegen de Spanj aarden en nam hij in 15 96 Cádiz in, wat hem de
bijnaam `veroveraar van Cádiz' bezorgde. In
de tussenliggende periode trachtte hij zijn
greep op het politieke leven in Engeland te
verstevigen en wist hij zich te omringen door
een groep j onge edelen die dringend vernieuwing van het staatsbestel wensten. Zijn positie als favoriet van de oppermachtige Elisabeth bracht hij in gevaar door in 1590 de
weduwe van de dichter Sir Philip Sidney,
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Frances Walsingham, te huwen. De koningin
vergaf het hem echter, en toen Essex in 1 594
een komplot ontmaskerde dat door de lijfarts
van Elisabeth zou zijn beraamd leek zijn positie onaantastbaar. Het succes van de inname
van Cádiz werd echter niet gevolgd door andere glorieuze wapenfeiten en ook aan het
politieke thuisfront moest de grillige en trotse
Essex het afleggen tegen meer geslepen concurrenten. Voor Elisabeth betekende Essex
meer en meer een onberekenbare en dus gevaarlijke factor in het riskante spel om de
macht. Hun geruzie om de deelname van Essex als legeraanvoerder aan de oorlog tegen
Ierland resulteerde eens in een beroemd geworden oorvijg, die de heetgebakerde koningin haar gunsteling toediende toen hij haar
onbeschaamd de rug had willen toekeren.
Uiteindelijk liet ze hem gaan, maar ook in
Ierland kwam Essex niet tot enig positief resultaat. Het gevolg was dat Elisabeth hem in
1600 van zijn opdracht, hoffuncties en inkomen onthief. Toen Essex in 16oi, door zijn
politieke vrienden aangespoord, de aanzet gaf
tot een slecht georganiseerde opstand, werd
hij gearresteerd, wegens hoogverraad ter
dood veroordeeld en op 25 februari 16oi onthoofd. De combinatie van jeugdig elan, rijkdom, trots en een benijdenswaardige positie
als favoriet van de koningin enerzijds, en zijn
gebrek aan zelfkennis en bescheidenheid, en
zijn politieke sluwheid anderzijds, heeft fascinatie uitgeoefend, niet alleen op Essex' tijdgenoten, maar ook op velen die na hem leefden.
Als voorloper van de eerste literaire verwerkingen van de stof moet Cynthia's Revels uit
i 600 van Jonson worden beschouwd: het is
een blij spel waarin koningin Cynthia (Elisabeth) wordt omringd door hovelingen in allegorische gedaante, onder wie Essex. Daarnaast treden koningin en gunsteling op in
Browne's Britannia's Pastorals, een verhalend
gedicht waarvan de eerste twee boeken in
1613 en 1616 verschenen. Overigens zijn in
deze werken hooguit toespelingen op een

heimelijke relatie tussen beide figuren aan te
treffen. Essex is door sommige critici in verband gebracht met Shakespeare's Hamlet
(Brachvogel 1867, Winstanley 1921 en
Dover Wilson 1 93 5), waarbij men zich vooral baseerde op een psychologische gelijkenis
en op de contemporaine belangstelling voor
Essex als politiek rebel, maar van een volledige identificatie kan geen sprake zijn.
De eerste uitbeelding van de privé-betrekkingen tussen de koningin en haar favoriet
Essex is te vinden in het Spaanse drama Dar la
vida por su dama (Het leven geven voor zijn
geliefde, 163 8) van Antonio Coello, dat door
sommigen zelfs aan Filips i v is toegeschreven. In het toneelstuk van Coello komt Essex
in een lastig parket als hij, zonder herkend te
worden, een aanslag op de koningin weet te
verijdelen. De aanslag blijkt te zijn voorbereid door zijn verloofde Bianca. Hij moet
kiezen tussen liefde voor zijn vorstin en
trouw aan de gelofte die hij Bianca deed.
Door intriges wordt Essex zelf van kwalijke
bedoelingen beschuldigd en ter dood veroordeeld. Te laat ervaart de koningin middels
een onderschepte brief van de graaf aan zijn
verloofde de waarheid: de executie van Essex
is reeds voltrokken. In het drama Le comte
d'Essex uit 1639 van La Calprenède wordt de
rol van de brief overgenomen door een ring
die ooit door Elisabeth aan Essex is geschonken: met de ring kan de onschuld van Essex
worden aangetoond, maar het bewijsstuk
wordt uit jaloezie door een voormalige geliefde van de graaf achtergehouden. Na de
onthoofding van Essex sterft de koningin in
vertwijfeling.
Het stuk van Coello diende als inspiratiebron voor Thomas Corneille, die in 1678 zijn
treurspel Le comte d'Essex het licht deed zien.
Ook hier speelt de liefde Essex parten: als hij
inziet dat zijn hartstochtelijke gevoelens voor
de veel oudere Elisabeth tot een impasse moeten leiden, verlegt hij zijn aandacht naar de
hofdame Henriëtte. Als deze met de hoge
functionaris Tyrone huwt, zint Essex op
wraak en beraamt een aanslag op de man. De
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Nicholas Hilliard, Jongeman
tussen de rozen, ca. 1588,
miniatuur op perkament.
Vicoria & Albert Museum,
Londen. De jongeman op deze
beroemde miniatuur wordt
meestal gezien als het prototype
van een dromerig-melancholieke Elisabethaanse edelman
en de bewering dat het hier
gaat om een portret van Essex
is verleidelijk, maar kan niet
volledig worden gestaafd.
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aanslag wordt echter gezien als een samenzwering tegen de koningin en Essex — te trots
om zich te verdedigen — wordt ter dood veroordeeld.
Rond I65o verscheen het anonieme volksboek The Secret History of the Most Renowned
Queen Elizabeth and the Earl of Essex. Het
werk vormde de basis voor het treurspel uit
1682 The Unhappy Favourite, or, The Earl of
Essex van Banks, dat in 18e-eeuwse bewerkingen van Ralph 1731, Brooke 1748 en
Henry Jones 1753 lange tijd op het Engelse
toneel voortleefde. Banks voegde het merkwaardige voorval van de oorvijg toe aan de
handeling. Het voorval werd bij Banks de
aanleiding voor Essex' rebellerende houding
tegen de koningin. In het Frankrijk van de
17e en i 8e eeuw leefde de stof voort in een
drama van Claude Boyer 1678, in een gedicht
van Montfleury 1783 en in een roman van
Desmaison 1787.
Met de vertaling van Corneille's drama
door Stoven in 173 5 deed de stof haar intrede
in de Duitse letteren. Dat men zich daarbij
over het algemeen eerder op de Spaanse en
Engelse bewerkingen (met name het treurspel van Banks) richtte, is het gevolg van de
felle kritiek op Corneille in 1767 door Lessing, die op het bestaan van de andere bewerkingen had gewezen. Schmid 1772, Dyk
1777 en Seipp 1790 waren zulke navolgers.
De invloed van Schillers Maria Stuart uit i 800
speelde een grote rol in het voortleven van de
stof in Duitsland. De figuur van Elisabeth
werd dankzij dit drama verder geromantiseerd tot een door jaloezie gekwelde vrouw,
die haar macht aanwendt om zich op haar
voormalige gunsteling te wreken. Toneelstukken van Collin 1827, Deuringer 1837 en
Hermann Muller 1837 zijn onder invloed van
Schiller tot stand gekomen en richten zich
geheel op het jaloezie-motief. In Frankrijk is
Schillers invloed eveneens merkbaar in het
werk van Ancelot (Elisabeth d'Angleterre,
1 829) en Couturier (Le comte d'Essex, i868).
Van de Italiaan Giacometti ging in 1853 het
historisch drama Elisabetta regina d'Inghilterra
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in première: het stuk toont Elisabeth en Essex
als hartstochtelijke mensen die gevangenen
zijn van het strenge en moralistische hofleven. In een van de weinige niet-metrische toneelbewerkingen, Liebe and Staatskunst uit
1854 van Werther, staat een onbuigzame,
trotse Essex tegenover een feeks-achtige Elisabeth: hier is het Essex zelf die weigert de
ring terug te zenden, waardoor hij zijn eigen
ondergang bewerkstelligt. Dit motief werd
overgenomen door Laube, die in 1856 met
Graf Essex wellicht het bekendste Duitse Essex-drama van de ie eeuw schreef. In Engeland schreef Donald Campbell het versdrama
Essex (1877) . In de Nederlandse letteren van
de vorige eeuw is alleen een historische studie
uit 1865 van Sonstral bekend, Robert Devereux graaf van Essex: in deze `roman zonder
verdichting' wordt Essex regelmatig sprekend opgevoerd en de toon is tamelijk verheerlij kend, maar het werkje blijft te dicht bij
de historische realiteit om van een puur letterkundige bewerking te spreken.
In de 2oe eeuw wijkt het motief van de
allesverterende hartstocht en jaloezie, en
wordt er meer plaats ingeruimd voor een historisch en psychologisch correcte duiding
van de verhouding tussen koningin en hoveling. Dit is overigens eerder zichtbaar in de
stroom wetenschappelijke verhandelingen
over de Elisabethaanse periode dan in de diverse artistieke uitingen. In de biografie Elizabeth and Essex. A Tragic History uit 1928
van Strachey is echter van objectivering nog
weinig te bespeuren. Het boek — een mengeling van feit en speculatie — behoort tot een
reeks `negatieve biografieën', waarin Strachey zich ten doel stelde de reputatie van grote historische namen aan een scrupuleus onderzoek te onderwerpen. Het weinig objectieve karakter van zijn boek schuilt vooral in
de bijna boosaardige wijze waarop Elisabeth
wordt voorgesteld als een verwende, jaloerse
en grillige persoonlijkheid die zich vastklampt aan haar machtspositie. Essex is een
opvliegende, teugelloze Streber, die met zijn
elegante verschijning en onmiskenbare intel-

ligentie een gevoelige snaar raakt bij de oude
koningin.
In 1930 ging het versdrama Elizabeth the
Queen van de Amerikaan Maxwell Anderson
in première. Essex wordt door zijn politieke
tegenstanders als aanvoerder van het Engelse
leger naar Ierland gezonden. Men hoopt dat
de onafwendbare nederlaag de reputatie van
Essex zozeer zal schaden, dat het gevaar van
een machtsgreep door deze ambitieuze edelman kan worden afgewend. Het Engelse leger wordt inderdaad verslagen, maar Essex
wordt bij terugkomst bejubeld. Zelfverzekerder dan ooit stelt hij Elisabeth voor de
kroon te delen. De listige koningin doet alsof
zij akkoord gaat, maar laat Essex uiteindelijk
gevangen nemen en ter dood brengen. Het
drama stelt een duidelijke psychologische tekening van de karakters tegenover het uiterlijk vertoon van het starre hofleven.
Eveneens in 1930 ging het toneelstuk Elisabeth von England van Bruckner (pseudoniem
van Theodor Tagger) in première. Bruckner
baseerde zich op Strachey's biografie. Het experimentele karakter van het stuk is gelegen
in de gelijktijdige presentatie van gebeurtenissen aan het Engelse en aan het Spaanse hof:
Filips en Elisabeth staan naast elkaar op het
toneel en vertegenwoordigen ieder een eigen
wereld in een gemeenschappelijk conflict.
Andere bewerkingen uit deze eeuw zijn
van Meeker (The Queen's rings. The True Romance of Elizabeth, Queen of England, 1936),
Hans Schwarz (Rebell in England, 1938), Dane
(The Lion and the Unicorn, 1945), en Foote
( The constant star, 1959), die zich concentreert
op het huwelijk van Essex met de weduwe
van de dichter Sir Philip Sidney.
Muzikale uitbeeldingen van de stof zijn
niet erg talrijk. De opera Elisabetta, regina
d'Inghilterra uit 1815 van Rossini, op een libretto van Giovanni Schmidt, gaat over de
verhouding tussen Elisabeth en Essex' voorganger Leicester; de muziek voor de ouverture werd ontleend aan een eerder werk van
Rossini en werd later gebruikt voor de Barbier van Sevilla. In 1833 volgde een opera van
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Mercadante, Roberto Devereux, op een libretto van Romani, gebaseerd op Corneille's Le
comte d'Essex. De bekendste 19e-eeuwse opera
is van de hand van Donizetti: Roberto Devereux, in 1837 voor het eerst opgevoerd. Het
libretto was van Cammarano, die zich baseerde op het treurspel van Ancelot. In deze
eeuw ontstonden opera's van de Deen Klenau
(Elisabeth von England, 1938; in 1940 omgewerkt tot Die Königin) en van Britten: zijn
opera Gloriana, op een libretto van Plomer,
werd geschreven en uitgevoerd ter gelegenheid van de troonsbestijging van Elisabeth ii
in 1953. Het verhaal (gebaseerd op Strachey's
biografische roman) concentreert zich op Elisabeth en Essex: Essex wordt vanaf het prille
begin van de eerste akte getoond als een onberekenbaar mens en Elisabeth wordt gedwongen hem streng te beoordelen. Zodra
zij echter met Essex alleen is, komen haar
warmere gevoelens boven. Zij staat hem echter niet toe het Engelse leger tegen de Ierse
rebel Tyrone aan te voeren. In de tweede akte
wordt een `masque' uitgevoerd voor de koningin: zijzelf wordt in deze allegorie uitgebeeld als Gloriana, aan wie Tijd en Eendracht
hun steun betuigen. Essex toont zich tijdens
de uitvoering ongedurig: het hofleven kan
hem, man van de daad, nauwelijks bevredigen. Hij ventileert zijn frustratie later in een
klein gezelschap en spreekt zelfs van rebellie.
Tijdens een bal in het koninklijk paleis slaagt
de sluwe Elisabeth erin Lady Essex te vernederen: Lady Essex had de balzaal betreden
in een oogverblindend toilet, dat zelfs de koningin in de schaduw stelde. Na een uiterst
veeleisende dans stelt Elisabeth voor dat de
dames zich verkleden. Lady Essex keert in
opperste verwarring zonder baljurk in het
gezelschap terug, Elisabeth maakt even daarna haar rentree, gekleed in het vermiste toilet.
Essex is woedend, maar als Elisabeth hem onverwacht het opperbevel over de Engelse
troepen aanbiedt, is Essex alles vergeten. In de
derde akte is Essex plotseling uit Ierland teruggekeerd en eist hij een onderhoud met
Elisabeth om zijn vrees weg te nemen dat
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men hem achter zijn rug om tracht zwart te
maken. De koningin aanhoort hem, maar
wijst hem koel terecht: Essex heeft in zijn
opdracht gefaald en hij wordt heengezonden.
Spoedig daarop gonst het in Londen van de
berichten dat Essex en de zijnen hebben ge-

tracht aanhangers voor hun rebellie te vinden. Essex wordt ter dood veroordeeld: Lady
Essex en vrienden van Essex pleiten voor zijn
leven. Elisabeth, door Lady Essex' pleidooi
nog tot clementie geneigd, zet uiteindelijk,
getergd door de overdreven woorden van de
anderen, haar handtekening onder het doodvonnis. In een epiloog zien we Elisabeth na de
dood van Essex: zij is nog altijd geliefd, maar
ouderdom en eenzaamheid hebben hun tol
geëist.
In het domein van de beeldende kunst zijn
verscheidene interessante portretten van Essex te bewonderen. Van Gheeraerts de jongere is een portret (ca. 1S9o) aanwezig in de
Woburn Abbey Collection te Woburn, Bedfordshire. Van een onbekende kunstenaar is
een portret (ca. 1596) aanwezig in de National Portrait Gallery te Londen. Van Segar
bevindt zich een portret van Essex in de National Portrait Gallery te Dublin. Van Lancret bevindt zich een stereotiepe Scene uit de

tragedie `Le comte d'Essex' van Thomas Corneille uit 1734 in de Hermitage te Sint-Petersburg. Daarnaast zijn er uiteraard talloze gravures en andersoortige prenten, die door hun

officiële karakter geen enkele ruimte laten
voor romantiek of speculatie. Ook de ie
eeuw — zo rijk aan historiestukken — heeft
geen belangwekkende uitbeelding van de stof
opgeleverd.
In de filmgeschiedenis heeft de stof evenmin tot de verbeelding gesproken. Desfontaines regisseerde in 1912 LES AMOURS DE LA
REINE ELISABETH en Felner kwam in 1922
met zijn versie, onder de titel DER GRAF VON
E S S E X. Veruit de bekendste verfilming werd
in 1939 vervaardigd door Curtiz, wiens kostuumdramaTHE PRIVATE LIVES OF ELIZAB E T H AND E S S E X kan worden beschouwd
als een vehikel voor Bette Davis, die de meest
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ijzingwekkende Elisabeth uit de filmhistorie
wist neer te zetten, alles tot grote woede van
de populaire Errol Flynn, die zijn rol als Essex
tot een bijrol gereduceerd zag. In 1983 verscheen ELIZABETH THE QUEEN, een verfilming door Schaefer van Maxwell Andersons
toneelstuk uit 1930: de eerste vertoning was
te zien op televisie, in een bewerking van
Friend, met muziek van Bernard Green. Judith Anderson en Charlton Heston speelden
de hoofdrollen in dit turbulente liefdesdrama.
Schiedermair 19o9; Baerwolff 1920; Boas 1950

Sir John F A L S T A F F is de gezette, van levensvreugde stralende gezel van de j onge Engelse
troonpretendent Hal, de toekomstige Henry v . Hij treedt voor het eerst op in Shakespeare's koningsdrama The Historie of Henrie
the Fourth uit 1597. Henry iv was het brein
achter de moord op zijn voorganger Richard
II en leeft nu in constante angst voor machinaties tegen zijn eigen koningschap. De
opstand van Hotspur, de bijnaam van Harry
Percy, de zoon van de graaf van Northumberland, en diens bondgenoten Worcester en
Glendower lijkt zijn achterdocht te rechtvaardigen. In de slag bij Shrewsbury wordt
het leger van de opstandelingen verpletterend
verslagen en Hotspur wordt door de zoon
van Henry, Hal, de jonge prins van Wales, in
een spectaculair tweegevecht gedood. De
ernstige historische scènes, waarvoor Shakespeare onder meer te rade ging bij de Chronicles van Holinshed, worden afgewisseld met
komische scènes waarin de koningszoon Hal
wordt getoond in het onparlementaire gezelschap van Falstaff en zijn makkers Poins, Bardolph en Peto. Aldus krijgt de politieke rebellie van het stuk een tegenhanger in de persoonlijke rebellie van Henry's eigen zoon. In
de taveerne `The Boar's Head' treffen we Fal-

staflaan, die op zijn onnavolgbare manier hof
houdt en opschept over zijn heldendaden. Als
Falstaff later in het stuk verzeild raakt op het
slagveld van Shrewsbury komen ernst en
luim, historie en fictie bij elkaar. De ridder
weet het vege lijf te redden door zich dood te
houden en beweert later dat hij het is geweest
die Hotspur in een tweegevecht doodde, een
leugen die al snel wordt ontmaskerd.
In het tweede deel van Henry IV uit 1 59 8
moet de Engelse koning opnieuw strijd leveren tegen opstandige elementen, maar een
groot deel van de handeling concentreert zich
wederom op Falstaff en de jonge prins. Zo
wordt de levensgenieter sir John door zijn
koninklijke metgezel gestoord tijdens een
amoureus samenzijn met de lichtekooi Doll
Tearsheet. Later in het stuk heeft Falstaff de
verantwoordelijkheid een aantal manschappen voor 's konings leger te recruteren: geholpen door een aanzienlijke som aan steekpenningen kiest hij uit alle kandidaten het
grootste zootje ongeregeld. Als koning Henry iv sterft, voltrekt zich echter een snelle
omslag in het karakter van prins Hal: hij
wordt zich bewust van zijn zware verantwoordelijkheden, en terwijl Falstaff zich verheugt op zijn maatschappelijke promotie
dankzij zijn vriendschap met de prins, wordt
de kroonprins tot koning gekroond. Aan het
slot van dit tweede deel van het koningsdrama besluit de zojuist gekroonde Henry v alle
banden met zijn vroegere kompanen door te
snijden en dat betekent het einde voor de ook
in politiek opzicht onverstandige relatie met
zijn substituut-vader (`I know thee not, old
man. Fall to thy prayers; how ill white hairs
become a fool and a jester'). Falstaff houdt
zich nog groot (`I shall be sent for in private
to him'), maar hij weet dat zijn rol is uitgespeeld.
De figuur van de snoevende ridder met het
hartje van goud werd na zijn optreden in het
eerste deel van Henry IV al snel zo populair
dat Shakespeare, vermoedelijk in opdracht
van Elisabeth I zelf, in r een komisch vervolg schreef onder de titel The Merry Wives
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of Windsor: hierin staat de verliefde Falstaff
centraal. Het werk aan het tweede deel van
Henry IV moest daarvoor zelfs opzij worden
gezet. In The Merry Wives het enige toneelwerk van Shakespeare dat als louter farce is te
omschrijven — dingt Falstaff, meer gedreven
door geld- en vraatzucht dan door liefde,
naar de gunsten van Mistress Ford en Mistress
—

Page, maar wordt door beiden uitvoerig bij
de neus genomen en te kijk gezet. Van de
geestige, slagvaardige en levenslustige Falstaff
uit Henry IV is in dit zwakke stuk weinig
meer over: Falstaff wordt in een wasmand in
de Theems te water gelaten, alwaar hij hulpeloos ronddobbert; hij moet aan de jaloerse
echtgenoot van Mistress Ford ontkomen
door zich als een oude vrouw te vermommen; en het laatste restje waardigheid ver-

Eduard von Grutzner, Falstaff
in de Boar's Head, 1873, doek.
Verblijfplaats onbekend.
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dwijnt als hij, getooid met een hertegewei,
midden in de nacht het mikpunt van spot
wordt in het park van Windsor.
Tijdens de allereerste opvoeringen van het
eerste deel van Henry IV trad de innemende
ridder nog op onder de naam van zijn historische model, Sir John Oldcastle. Deze Oldcastle was een aanhanger geweest van de extremistische scholasticus John Wyclif, die met
zijn radicale filosofisch realisme en stellingname tegen geloofsartikelen als de transsubstantiatie de Kerk van Rome tot wanhoop dreef.
Wyclif is een van de drijvende krachten achter de eerste Engelse bijbelvertaling geweest,
en werd in 1380 geëxcommuniceerd, en zijn
aanhangers, bekend als de Lollards, werden
streng vervolgd. Oldcastle was een van hen
en hield koppig en karaktervol vast aan zijn
overtuiging. In 1417 werd hij uiteindelijk gevangen genomen en ter dood veroordeeld.
Van een historisch fundament voor een
vriendschap met de j onge prins Henry is geen
sprake. Pas in het in 1598 gedrukte anonieme
volksstuk The Famous Victories of Henry the
Fifth werden beide figuren aan elkaar gekoppeld. Omtrent de jeugdige Henry deden verhalen de ronde waarin werd gewezen op een
plotselinge ommekeer in karakter en optreden na zijn troonsbestijging (bijvoorbeeld in
de Historia Anglicana van Walsingham uit
1422). Aanwijzingen voor een jeugd vol
lichtzinnigheid en `verkeerd' gezelschap ontbreken echter. Men zou kunnen zeggen dat
de historische Sir John Oldcastle en prins
Henry hun naam en goede eer hebben moeten opgeven in de strijd tussen katholicisme
en protestantisme. De katholieken waren gebaat bij het besmeuren van het blazoen van de
standvastige, maar heethoofdige Oldcastle.
Zo sloot Oldcastle's weigering zijn geloof te
herroepen hem uit van de mogelijkheid deel
te nemen aan de `glorierijke' veldtocht tegen
de Fransen. Deze daad werd later in een kwalijk daglicht gesteld en vormde de basis voor
de spreekwoordelijke lafheid van Shakespeare's Falstaff. Ook geruchten over het lei-

den van een opstand en de omgang met dubieuze karakters werden wapens voor een
zorgvuldig beraamde karaktermoord en ridiculisering van Oldcastle.
De laffe en lachwekkende ridder Oldcastle
werd nu de oorzaak van het lichtzinnige gedrag van de jonge Henry. Door de tegenstellingen tussen beiden scherp aan te zetten
smeedde Shakespeare hen om tot een volmaakt duo, waarin de serieuze onderstroom
in Henry's karakter als verklaring kon gelden
voor zijn veelbesproken ommekeer. Nadat
de nakomelingen van Oldcastle echter hun
ongenoegen hadden laten blijken over de
portrettering van hun geachte voorvader, besloot Shakespeare de ridder om te dopen tot
Falstaff. Ongeveer gelijktijdig was een toneelstuk verschenen waarin de protestante visie op Oldcastle gestalte kreeg (First Part of the

History of the Life of Sir John Oldcastle, Lord
Cobham, 1599), in 16oI gevolgd door The
Mirror of Martyrs van Weever. Deze serieuze
voorstellingen van Oldcastle hebben het echter in populariteit moeten afleggen tegen de
immens geliefde Falstaff figuur, die dan ook
al spoedig een geheel eigen leven ging leiden.
De naam Falstaff is door Shakespeare ontleend aan de figuur van Fastolfe uit het eerste
deel van zijn trilogie uit r S90 Henry VI. Deze
Fastolfe vertoont weliswaar enige overeenkomst met Falstaff (en wordt in de folio-tekst
uit 1623 ook ten onrechte met die naam aangeduid), maar gaat terug op een ander historisch personage en wordt hier buiten beschouwing gelaten, ook al maakten Shakespeare's tijdgenoten geen onderscheid tussen
beide personages.
De figuur van Falstaff vertoont sterke
overeenkomst met de figuur van de Miles
Gloriosus uit de klassieke Griekse en Romeinse blijspelen: de snoevende soldaat,
wiens repertoire niet alleen militaire, maar
ook (en vooral) amoureuze veroveringen
omvat, kreeg bij uitstek gestalte in Plautus'
komedie Miles Gloriosus (281 v.C.) als de
praalhans Pyrgopolinices. Plautus' toneelstuk
is talloze malen nagevolgd (onder meer door
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Braunschweig 1594, Pierre Corneille 1636 en
Gryphius 1663), maar de Miles Gloriosus
werd ook in vrij ere zin tot een geliefde figuur: in de `commedia dell'arte' is hij bekend
als de Capitano, en verder treedt hij in diverse
gedaanten op in het werk van Baïf 1567, Vecchi 1 597, Jonson (Every man in his Humour,
1598), Bredero (De Spaanschen Brabander,
1618), Langendijk (De Zwetser, 1712) en Goldoni (L'Amante militare, 1752). Ook een figuur als »Münchhausen is op de Miles Gloriosus terug te voeren.
Het beeld van Falstaff is in de ie en een
groot deel van de i 8e eeuw voornamelijk bepaald door de verwondering dat een toneel
als Shakespeare, die de bestaande re--schrijve
gels van de kunst zo ongegeneerd met voeten
trad, in staat was een overtuigend menselijk
personage te scheppen. De meest bewonderde eigenschap van Falstaff was zijn `wit', zijn
geestrijke verbale humor. Dryden noemde
Falstaff `the best of Comical Characters...
not properly one humour, but a Miscellany
of Humours or Images, drawn from so many
several men'. Het enthousiasme voor Falstaffs
scherpzinnige humor woog zelfs op tegen
zijn moreel verwerpelijke kanten, zoals zijn
lafheid en breed geëtaleerde hedonisme. In
het werk van Walsh (A Dialogue Concerning
Women, 1691), Jonson (Volpone, 16o6), Hicks
(Coffee-house Jests, ca. 1 700) en Kenrick (Palstaffs Wedding, 1760, een `vervolg' op Shakespeare's Henry IV) zijn toespelingen op Falstaff herkenbaar. Van de Russische tsarina
Catharina ii is een bewerking bekend van
The Merry Wives of Windsor: blijkbaar deelde
zij een aantal `literaire' voorkeuren met Elisabeth i van Engeland.
De paradox van `wit' en morele zwakte
vormde het uitgangspunt voor het beroemde
opstel An Essay on the Dramatic Character of Sir
John Falstaff uit 1777 van Morgann. Hierin
stelde Morgann dat een dergelijke tegenstelling niet kon bestaan, omdat die in het werkelijke leven ook niet denkbaar was. Door
deze stelling te verdedigen haalde Morgann
zich het ongenoegen van Johnson op de hals
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('as he has proved Falstaff to be no coward he
may prove Iago [de sinistere intrigant in
Othello] to be a very good character'), maar
zijn essay kan tegelijk worden gezien als een
voorbode van de romantische kritiek die ertoe neigde fictieve literaire personages gelijk
te stellen met levende mensen.
In de ie eeuw verschoof de aandacht van
de geestige, maar immorele Falstaff naar de
overtuigend menselijke Falstaff, die ons deelgenoot maakt van zijn positieve kijk op de
mens. De plotse ommekeer van de juist gekroonde Henry wordt dan een teken van harteloosheid en doet de tragiek van de al te
menselijke Falstaff uitkomen. In La jeunesse de
Henry V uit i 8o6 van Duval treden de levenslustige troonpretendent en een schelmse Falstaff op, ook al handelt het stuk in feite over
Karel ii . De populariteit van Falstaff wordt —
enigszins marginaal — geïllustreerd door de
satirische schrijver James White, die de naam
van de welgevulde ridder als pseudoniem
hanteerde: zijn Original letters, etc., of Sir John
Falstaff and his friends uit 1796 zijn niet zozeer
bedoeld als een pastiche rond Falstaff, als wel
als een poging zijn eigen luchtige levensstijl te
vereeuwigen. In 1829 verscheen een bewerking van Shakespeare's Henry IV en Henry V
door Short, onder de titel The Life and Humours of Falstaff Van de Amerikaan Randolph is het toneelstuk The trial of Sir John
Falstaff wherein the fat knight is permitted to an-

swerfor himself concerning the charges laid against
him; and to attorney his own case uit 1893. De
Portugees Sousa Monteiro schreef in 18 99

0 cavalleiro Falstaff: comedia em quatro actos e
em verso. Falsta#fkreeg in versvorm gestalte in
The death of Falstaff and other poems uit 1897
van Bruce Moore.
In de 2oe eeuw is Falstaff beurtelings een
symbolische figuur — verbeelding van de middeleeuwse Ondeugd —, het toonbeeld van de
Elisabethaanse spontane levensvreugde, of in
psychoanalytische termen de substituut-vader. Ook is er sprake van een Falstaff als onverbeterlijke schelm en seksmaniak, zoals in
de hieronder beschreven roman Falstaff uit
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1976 van Nye. Van Richepin is de Shakespeare-navolging Falsta : pièce en vers en cinq
actes et sept tableaux, imité de Shakespeare uit
1904. Fenwick Gaye schreef in 1930 de roman Good SirJohn; being an account of the rise
and fall of Sir John Falstaff, knight, 1 343 -1 4 1 3•
Crommelynck publiceerde in 1954 het toneelstuk Le chevalier de la lune, ou Sir John
Falstaff, waarin op basis van Shakespeare en
historische bronnen een reconstructie wordt
beoogd van de oorspronkelijke gedaante van
het stuk. Crommelynck beweert namelijk
dat Shakespeare de stof van een afzonderlijke
Falstaff komedie en van een koningsdrama
rond Henry i v pas later tot een tweedelig
toneelstuk heeft omgewerkt en hij zijn bewijs
vooral vindt in de verschillen tussen de scenische en de reële tijd. In Engeland kreeg een
experiment van Barton veel aandacht: hij
trachtte in 1969 stukken uit Henry IV, Henry
V en het anonieme The Famous Victories of
Henry V samen te smeden tot één toneelstuk,

When Thou Art King.
De meest markante letterkundige navolging van de Falstaff figuur in deze eeuw is te
vinden in de eerder genoemde roman FalstafJ: being the Acta domini Johannis Fastolfe, or
Life and Valiant Deeds of Sir John Faustoff, or

The Hundred Days War, as told by Sir John
Fastolf, K.G., to his secretaries William Worcester, Stephen Scrope, Fr. Brackley, Christopher
Hanson, Luke Nanton, John Bussard, and Peter
Basset van Nye. In deze roman krijgt Falstaff
de vrije hand om zijn memoires aan de moderne lezer toe te vertrouwen: hij doet dat
zonder terughoudendheid, met gedetailleerde aandacht voor zijn seksuele escapades.
Tussen de regels door blijkt Falstaffin zijn
jonge jaren een behendig, charmant en elegant ridder te zijn geweest, die zijn titel meer
dan verdiende. De terugblikkende levensgenieter blijkt bovendien een aanzienlijke eruditie en belezenheid te bezitten. De roman
werd hogelijk geprezen en de auteur vergeleken met Rabelais en Joyce.
In de filmgeschiedenis is de figuur van Falstaff niet uitbundig vertegenwoordigd. Naast

verfilmingen van Desfontaines (F A L S T A F F,
1911), Hainisch (FALSTAFF IN WIEN, 1940),
Greenwood (FALSTAFF THE TAVERN
KNIGHT, 1 923) en de televisiebewerking
HENRY IV PART I & PART II uit 1979 van
Giles is de belangrijkste cinematografische
prestatie geleverd door Orson Welles. Zijn
CAMPANADAS A MEDIANOCHE (1966; ook
getiteld CHIMES AT MIDNIGHT) is gebaseerd op een eigen scenario naar de twee delen van Henry IV, en delen uit Henry V, The
Merry Wives en Richard II. Welles speelt in
deze bijna bizarre reconstructie de rol van
Falstaff.
In de muziekgeschiedenis zijn meerdere
operabewerkingen rond Falstaff bekend. De
eerste opera's zijn van de hand van Papavoine
(Le vieux coquet, ou les deux amies, 1761), P.
Ritter (Die lustigen Weiber, 1794), Ditters von
Dittersdorf (Die lustigen Weiber von Windsor
and der dicke Hans, 1796) en Salieri (Falstaff
osia le tre burle, 1798). Beethoven schreef een
jaar later pianovariaties op de aria `La stessa, la
stessissima' uit Salieri's opera. In de ie eeuw
volgden opera's van Balfe 183 8, Otto Nicolai
(Die lustigen Weiber von Windsor, 1849) en
Adam (1856; alleen een eerste akte) . De bekendste operabewerking van de stof is van de
hand van Verdi 1893, op een libretto van
Boito naar The Merry Wives of Windsor en
delen uit Henry IV. In deze opera komen de
levensvreugde en niet geheel van opportunisme verstoken `wit' van Falstaff op subtiele
wijze naar voren in een opvallend kamermuzikaal gehouden sfeer. In deze eeuw zagen
opera's over Falstaff het licht van de hand van
Holst (de eenakter At the Boar's Head, 1925),
Vaughan Williams (SirJohn in Love, 1929) en
Getty (Plump Jack, 1987) . Voorts schreef Elgar in 1913 de `symfonische etude' Falstaff :
Falstaff is een dankbaar onderwerp geweest voor beeldend kunstenaars: Falstaff
staat prominent op het schilderij Shakespeare's
Characters (1813, Victoria & Albert Museum,
Londen) van Stothard; Falstaff en zijn vrolijke metgezellen werden uitgebeeld door Liverseege (Falstaff and Bardolph, 183 1) en Or-
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chardson (Prince Henry, Poins, and Falstaff,
1868), Fraser (ca. 1840, Tate Gallery, Londen)
en Smirke (Scene at the Boar's Head Tavern,
1835). Smirke vervaardigde daarnaast nog
een zestal schilderijen met Falstaff als onderwerp, waaronder een triomfantelijke Falstaff
bij het lijk van Henry's vervaarlijke tegenstander Hotspur (ca. 1835, Royal Shakespeare Theatre Picture Gallery, Stratford-uponAvon) . Hayman beeldde Falstaff uit op het
moment dat hij na de slag bij Shrewbury
wordt ontdekt (Falstaffs Cowardice Detected,
ca. 1740). Clint vervaardigde een schilderij
waarop Falstaff in de taveerne opsnijdt over
zijn heldendaden (1833, Petworth House) en
een schilderij waarop Falstaff Mistress Ford
het hof maakt (183 I, Tate Gallery, Londen) .
Clint schilderde de bekende acteur William
Dowton tweemaal in de rol van Falstaff (1830
en 18 3 3 , onvoltooide olieverfschetsen, Mander and Mitcheson Collection, Londen). Van
Hogarth is de potloodschets Falstaf Examines
His Recruits (1728, Windsor Castle), een scène
die ook door Hayman ( 1761, Birmingham
City Museum, en 1765, National Gallery of
Ireland, Dublin), Cawse (1827, Yale Center
for British Art), Schrodter (Falstaf Beim Mus tern seiner Rekruten, 1838) en John Gilbert
(1859, Birmingham City Museum) werd geschilderd. Schrodter vervaardigde ook Falstaf Beim Friedensrichter Schaal (1840; Falstaff
en Master Shallow). Scènes met Falstaff uit
The Merry Wives werden geschilderd door
Fussli (Falstaff and the Buck Basket, 1792,
Kunsthaus, Zurich), Clifton (Buck Washing
on Datchet Mead, 1849, Yale Center for British Art), Leslie (Dinner Scene, 183 8, Victoria
& Albert Museum, Londen), George Cruikshank (The Last Scene in `The Merry Wives of
Windsor', 1857, Yale Center for British Art)
en Wall Callcott (1834, Victoria & Albert
Museum, Londen) .
Baeske 1905; Hunter 1970; Marshall 1989; Bloom
1992

F A U S T behoort tot de meest bekende en

meest beschreven personages in de westerse
cultuurgeschiedenis. De oorspronkelijke historische figuur op wie deze mythische held is
terug te voeren heette Johann Georg Faust en
leefde van ca. 1480 tot 1540. Deze Faust was
gesignaleerd in een aantal belangrijke universiteitssteden in Duitsland en reisde vanaf 1 5 1 5
tot aan zijn dood van plaats naar plaats, waarbij hij ook ver uiteengelegen steden als Parijs,
Leipzig, Venetië en zelfs het Nederlandse Gatenburg zou hebben opgeschrikt met zijn
nietsontziende streken. Zijn faam berustte
vooral op een spectaculair optreden en nog
tijdens zijn leven ontstonden talloze fabels en
verdichtsels rond zijn persoon. Hij zou zich
hebben beziggehouden met zwarte magie,
geestenbezweringen en waarzeggerij . Aan
het eind van zijn schandelijke leven zou hij
door de duivel, in de gedaante van een hond,
ter helle zijn gevoerd.
Het verhaal, in de bewerking van Goethe,
die het vooraf laat gaan door een proloog in
de hemel (God en Mephistopheles gaan een
weddenschap aan met als inzet de ziel van
Faust), begint met een monoloog in de studeerkamer van de geleerde Faust. Hij spreekt
van de onmacht en frustratie die hem beheersen nadat hij met alle mogelijke middelen de
wetenschap en de waarheid heeft willen dienen. Hij wendt zich tot de magie en roept
bovennatuurlijke machten aan. De geest die
Faust verschijnt, heeft slechts hoon en spot
voor de armzalige mens en verdwijnt. De geleerde blijft achter in vertwijfeling, die nog
wordt versterkt door de komst van zijn `famulus' Wagner, die als een karikatuur van
zijn meesters geleerdheid pure pedanterie tentoonspreidt. Zelfmoord lijkt de enige uitweg,
maar wanneer Faust de gifbeker aan zijn lippen zet, klinken in de verte de Paasklokken
en hoort hij engelengezang. Het roept herinneringen in hem wakker aan zijn onschuldige kindertijd en hij laat de gifbeker vallen.
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Een wandeling met Wagner onder het gemene volk doet Faust echter opnieuw beseffen
dat terugkeer naar de onschuld onmogelijk is.
Hij moet de tweespalt in zijn bestaan erkennen: enerzijds wordt hij onweerstaanbaar
aangetrokken door de wereld en de liefde,
anderzijds (en even onweerstaanbaar) tot het
hogere, het goddelijke.
Pas nu betreedt Mephistopheles het toneel
en Faust laat zich ertoe overhalen een pact te
sluiten, op voorwaarde dat Mephistopheles
hem de wereld in al haar aspecten zal laten
kennen: in ruil daarvoor mag de duivel Fausts
ziel de zijne noemen op het moment dat Faust
te kennen geeft dat hij iets heeft waargenomen dat hem boeit. De volgende scènes tonen Faust en Mephistopheles in uiteenlopende situaties en telkens is het resultaat dat Faust
zich teleurgesteld of vol walging van het gebodene afkeert. De duivel lijkt het onderspit
te moeten delven: tegen de schijnbaar alomvattende onvrede van Faust met het menselijke is geen kruid gewassen. Totdat Faust in de
eenvoudige en onschuldige Gretchen het ideaalbeeld ontwaart. In zijn brandend verlangen met deze onbedorven jonge vrouw verenigd te zijn roept hij de hulp van Mephistopheles in. De drank die Faust van hem
krijgt om de moeder van Gretchen in diepe
slaap te brengen, blijkt een gifdrank te zijn.
Faust brengt een nacht met zijn geliefde door.
Dan blijkt de fatale uitwerking van de drank:
Gretchens moeder is dood. De broer van
Gretchen, Valentin, zweert wraak te nemen,
maar wordt in een gevecht met Faust door de
hand van Mephistopheles gedood. Geheel
vertwijfeld doodt Gretchen het kind dat
Faust bij haar heeft verwekt en zij wordt in de
kerker gevangen gezet. Dan openbaart zich
de almacht van de liefde en wordt duidelijk
dat de werkelijke tegenspeler van Mephistopheles in de figuur van Gretchen schuilt: zij is
bereid de gevolgen van haar handelen te aanvaarden. Als Faust na een woeste Walpurgisnacht met hulp van Mephistopheles in de
kerker doordringt om haar te bevrijden,
houdt Gretchen vast aan haar geloof en wei-

gert zij met Faust mee te gaan. Als zij daarop
sterft, klinkt een stem die zegt dat zij gered is.
Mephistopheles grijpt Faust en trekt hem met
zich mee.
In het tweede deel ontwaakt Faust uit een
diepe slaap van vergetelheid en begint hij met
hernieuwde kracht aan het nastreven van
grootse doelen. Aan het keizerlijk hof laat hij
zich, met hulp van Mephistopheles, feteren
als een groot geleerde en magiër: om de economie van de keizer te bevorderen vindt hij
het papiergeld uit en op wens van de vorst
roept hij een der grootste schoonheden uit de
klassieke oudheid op, Helena. Betoverd door
de schijngestalte van Helena zoekt Faust toenadering tot haar, maar een vereniging van
beiden is vooralsnog onmogelijk. Faust en
Mephistopheles begeven zich vervolgens
naar Griekenland om daar in het gezelschap
van andere gestalten uit de oudheid te verkeren. Met magische krachten van hemzelf
en anderen dringt Faust door tot in de onderwereld en weet hij de ware Helena te bevrijden. Uit hun verbintenis wordt een zoon
geboren, Euphorion, de belichaming van intellect en schoonheid. Als deze echter sterft,
weet Faust dat hij ook ditmaal de volmaaktheid niet zal bereiken. Hij keert terug naar het
keizerlijk hof, helpt de keizer in diens strijd
tegen opstandelingen en krijgt als beloning
voor zijn diensten een stuk land aan zee aangeboden. In zijn mateloosheid neemt hij een
al te grootse onderneming ter hand: hij gaat
een groot stuk land op de zee veroveren. Nog
in de uitvoering van dit plan ziet hij in zijn
waan de onderneming voltooid en roept hij
uit dat hij bij dit moment van voltooiing wil
verwijlen. Daarmee heeft hij zijn leven verspeeld. Mephistopheles waakt bij het lijk van
Faust om zich van de ziel meester te maken,
maar een hemelse heerschaar is hem voor en
ontfermt zich over de ziel van Faust. In een
slotscène van mystieke dimensies openbaart
zich de redding van Faust, wiens voortdurend streven naar het hoogste, gepaard aan
Liefde, hem verlost heeft van het Kwade.
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Uit de overvloed van bewerkingen van de
Faust-stof kan in het hiernavolgende slechts
een greep worden gedaan. Ook verbanden
tussen de Faust-stof en andere personages
(Mariken van Nieumeghen, Theophilus) en
verhalen rond duivelsverbintenissen moeten
hier vrijwel volledig buiten beschouwing
worden gelaten. De eerste meldingen over
een doctor Faust dateren van rond 1 S o S . De
abt Johannes Trithemius schreef in 1 Sol een
brief die een lang verslag behelsde van de

handschriften wordt Faust genoemd en in
15 87 worden deze verhalen voor het eerst bijeengebracht in de Historia von D. Johann
Fausten, de oudste in druk verschenen getuigenis in de literaire Faust-traditie. Het volksboek werd in korte tijd zeer populair en beleefde menige herziene uitgave (zoals in 1 S 89
toen de episode van de wonderbaarlijke rit op
een wijnvat werd toegevoegd) èn roofdruk.
In het boek wordt het verbond van Faust met
de duivel — hier voor het eerst Mephisto ge-

Titelprent van de uitgave

van 1631 van Christopher
Marlowe's The Tragical!
History of Doctor Faustus,
houtsnede.

kwalijke praktijken van Faust. Deze in 1536
gepubliceerde brief (in de Epistolaefamiliares)
heeft lange tijd gegolden als de enige contemporaine bron van informatie, ondanks het feit
dat ook in teksten uit de kring van Melanchton en in Luthers Tischreden (postuum verschenen in 1 66) wordt gesproken over de
magiër Faust. Na de dood van Johann Georg
Faust in 1 Soo bleek zijn persoonlijkheid genoeg indruk te hebben gemaakt om ieder
volgend gerucht van tovenarij en zwarte
kunst op zijn conto te schrijven: de verdichting van de stof was begonnen.
In verschillende kroniekboeken en andere-

noemd — niet toegeschreven aan het verlangen naar materiële rijkdom, maar aan een onlesbare dorst naar kennis. Dit is een belangrijk
onderscheid met andere, uit de middeleeuwen bekende verhalen van duivelspacten, en
is voor een groot deel verklaarbaar uit de
angst voor de nieuwe renaissancistische mens
en zijn onafhankelijke en individualistische
kennisdrang. Als het object van zijn liefde
kiest Faust bovendien voor Helena, die de
belichaming van de klassieke oudheid is.
Rond 1 8 8 worden in een document uit
Neurenberg figuren uit een Duits Faust-spel
beschreven, maar het toneelstuk zelf is nooit
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gevonden. Aldus is twijfel blijven bestaan of
The Tragicall History of Doctor Faustus (ca.
I590 voor het eerst opgevoerd, en pas in 1605
in druk verschenen) van Christopher Marlowe werkelijk het eerste Faust-drama mag
worden genoemd. Marlowe's tragedie is in
ieder geval een van de belangrijkste literaire
verwerkingen van de stof gebleven, en was
gebaseerd op een vertaling van het Duitse
volksboek en het eerste Engelse Faust-gedicht, de anonieme ballade `The Judgment of
God shewed upon one John Faustus, Doctor
in Divinity' uit 15 89. De grote verdienste van
Marlowe is dat hij van Faustus een tragische
held heeft weten te maken die, heen en weer
geslingerd tussen goede en kwade machten,
nog slechts in weinig opzichten doet denken
aan de charlatan uit Duitsland.
De tragedie van Marlowe werd al spoedig
tot een volks toneelspel bewerkt en in de
vroege 17e eeuw door Engelse toneelspelers
in Duitsland geïntroduceerd. Daar was in
1 593 al een vervolg op het volksboek uit 1587
verschenen, onder de titel Ander Theil D. Jo-

hann Fausti Historien, darinn beschrieben ist
Christophori Wageners, Fausti gewesenen Discipels aufgerichteter Pact mit dem Teuffel, waarin
Fausts dienstknecht Wagner de rol van zijn
overleden meester voortzet en een verbond
aangaat met Auerhahn, een duivel in de gedaante van een aap. Van Widman stamt een
bewerking uit 1599 van het eerste volksboek,

Wahrhafftige Historie von den grewlichen and
abschewlichen Sünden and Lastern, auch von vielen wunderbarlichen and seltzamen ebentheuren:
hat getrieben. WidSo D. Iohannes Faustus
...

man bracht de oorspronkelijke tekst terug tot
de helft, maar ontleedde het verhaal zodanig
dat aan iedere passage een lange (en langdradige) moralistisch getinte beschouwing kon
worden opgehangen. In 1607 verscheen een
satirisch werk, getiteld Dr. Johann Fausten
Gauckeltasche, dat als een vervolg op de Historia en het Wagnerboek kan worden beschouwd.
In het toneelstuk El mágico prodigioso (De
wonderbaarlijke tovenaar, 1637) van Calde-

ron de la Barca draagt de Faust-figuur de
naam van de in de Legenda aurea beschreven
martelaar Cyprianus en spelen de christelijke
motieven van berouw, boete en verlossing
een belangrijke rol, waardoor een geheel eigen Spaanse variant van de stof ontstond. De
duivel, hier `el demonio' genoemd, delft het
onderspit als Cyprianus en zijn kuise geliefde
Justina de marteldood sterven en aan Gods
zijde mogen plaatsnemen. Het stuk werd in
de Romantiek hogelijk geprezen, onder
meer door Lessing, Goethe en Shelley, en het
vormt met zijn serieuze toon een uitzondering te midden van de hoofdzakelijk burleske
en komische varianten van de stof die tot aan
het eind van de i 8e eeuw zouden domineren.
Zelfs de zedenverheffende strekking van bewerkingen als die van Pfitzer 1674 en het
Faust-boek uit 1725 `zu einer hertzlichen
Vermahnung and Warnung zum Druck befdrdert von Einem Christlich-Meynenden',
bevatten motieven die aansluiten bij de heersende volkse traditie. Pantomimes, poppenspelen en parodieën beheersen het beeld, en
optredens van hansworsten, harlekijns en humoristisch bedoelde duivels bepalen de toon
(Mountfort 1684, Stranitzky 1715, Rich
1723, Thurmond 1724, Merrivale 1724, Hamilton 1 776) .
In Nederland kende men een vertaling uit
1592 van het Duitse volksboek en het volksspel De hellevaart van Dokter Joan Faustus uit
1731, gevonden in de nalatenschap van Van
Rijndorp, schouwburgdirecteur en blijspeldichter, en elf jaar na diens dood door Van
Hoven uitgegeven. Van Rijndorp schreef het
merendeel van deze tekst, maar greep op zijn
beurt terug op een Tartuffe- bewerking van
Groen, een berooide reizende toneelspeler.
Deze Nederlandse Faust-bewerking staat
vrijwel geïsoleerd ten opzichte van de serieuze en minder serieuze Faust-tradities, alhoewel zij in de afwisseling van kluchtigheden en
tragiek verwantschap toont met de aanpak
van Marlowe.
De aanloop naar de monumentale Faust
van Goethe werd in de i 8e eeuw genomen
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door uiteenlopende figuren als Gottsched —
die zich in zijn streven het toneel te hervormen fel tegen de heersende volkse traditie
keerde — en Lessing. Lessing werkte -vanaf
1755 aan de verwezenlijking van plannen om
een Faust-drama te schrijven, maar verder
dan enige fragmenten is hij niet gekomen. De
dorst naar kennis die zo bepalend is voor de
Faust- figuur was ook kenmerkend voor de
verlichte tijden waarin Lessing leefde, en
daarin schuilt wellicht de reden voor het falen
van Lessing: hij kon in de leergierigheid van
Faust niets anders dan een nobel streven zien.
In een schets van Lessings Faust-drama (in
zijn 17. Literaturbriefuit 1759) blijkt dan ook
dat het gruwelijk lot dat Faust wacht, slechts
een droom is geweest.
Andere 18e-eeuwse Duitse literatoren die

zich tegenwoordig tevreden moeten stellen
met een bescheiden plaats in de schaduw van
Goethe zijn Weidmann, wiens allegorisch
drama Johann Faust in 1775 anoniem verscheen (en aanvankelijk werd toegeschreven
aan Lessing), Friedrich `Maler' Muller (Situa-

tion aus Fausts Leben, 1776 en Fausts Leben dra
1778 (in 1823 tot gedicht bewerkt)-matiser,
en Klinger, wiens roman Fausts Leben, Taten
and Höllenfahrt uit 1791 grotendeels in dia
werd geschreven. De Faust uit de--logvrm
ze laatste roman maakt het streven naar kennis ondergeschikt aan een streven naar onafhankelijkheid en is daardoor te beschouwen
als een typisch produkt van de revolutionaire
geest van een nieuwe generatie kunstenaars,
die hun benaming hadden ontleend aan een
tragedie uit 1776 van Klinger: Sturm and
Drang. Klinger benadrukte in het voorwoord
van zijn roman ook zijn eigen onafhankelijkheid van voorafgaande Faust- bewerkingen,
ook van Faust, ein Fragment, dat Goethe een
jaar eerder in druk had laten verschijnen.
De eerste bemoeienis die Goethe met het
Faust- verhaal had, dateert van 1772, toen hij
tot een eigen bewerking van de stof werd
geïnspireerd door het volksboek (waarschijnlijk in de versie van Pfitzer) en de poppen spelversie. In 1775 las hij de tot dan toe ge-
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schreven fragmenten van zijn Faust-drama
voor aan Luise von Göchhausen, die een afschrift liet maken van het handschrift. Het
origineel ging verloren, maar het afschrift
werd in 1887 door de Goethe - vorser Erich
Schmidt gevonden en uitgegeven als de Urfaust. De grote samenhang ontbreekt nog in
deze versie, waarin de 'geleerdentragedie' en
de 'Gretchentragedie' de belangrijkste strengen van de handeling zijn. De expansiedrang
van Faust, zijn titanische `Sturm and Drang' streven het Ik volledig te verwezenlijken,
staat in contrast met de verheven liefde voor
Gretchen, maar het blijven losse beelden die
meer op het effect dan op de onderlinge samenhang zijn gericht. In 1786 begon Goethe
zijn werk te bundelen en uit te geven. Een
tweede versie van zijn Faust-drama zag in
1790 het licht (als het hierboven genoemde
Faust-fragment), maar ook dit was slechts een
deel van wat hem voor ogen stond. Het verbond met de duivel ontbreekt nog, maar de
greep op de stof is al groter en beheerster. Het
zou echter tot i 8o8 duren voordat Goethe,
onder invloed van het classicisme en van
Schiller, de bestaande fragmenten tot een
eenheid kon smeden: in dat jaar verscheen
Faust. Der Tragödie Erster Teil, waarin het
pact met de duivel zijn beslag kreeg. In plaats
van visionaire dramatische fragmenten was
nu een weloverwogen drama op wereldbeschouwelijke gronden geschapen. In de periode 1825 tot 1831 werden de plannen verder uitgewerkt: scènes als die aan het keizerlijk hof en met Helena waren reeds rond i 800
ontstaan en groeiden nu uit tot een omvangrijk tweede deel, dat in I 83 I werd voltooid
maar pas na de dood van Goethe in 1832 als
Faust. Der Tragödie zweyter Teil werd uitgegeven. Met dit tweede deel vervolmaakte
Goethe zijn Faust- figuur door de contrasten
tussen kennisdrang en onschuldige liefde te
verdiepen, maar de populariteit van het aardser en meer grijpbare drama van het eerste
deel is door het vervolg niet geëvenaard.
Mede door Goethe was aan het einde van
de 18e eeuw zo'n 'faustomanie' ontstaan dat
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Tieck zich in 18o I geroepen voelde om een
tegengeluid te laten horen met zijn Anti-Faust
oder die Geschichte eines dummen Teufels, dat
onvoltooid bleef en pas na Tiecks dood in
18 5 S werd gepubliceerd. Tieck toonde hierin
uitsluitend eerbied voor het Faust-fragment
van Goethe. Andere schrijvers die zich ten
tijde van Goethe aan de Faust-stof waagden,
waren Soden (Doctor Faust, 1797), Chamisso
1803, Schink 1804, Grillparzer 1811 (fragmenten), Klingemann 18 i 4 en Julius von
Voss 1823.
Bijzondere aandacht verdient de verbinding tussen Faust en »Don Juan, die voor het
eerst tot stand kwam in het toneelstuk Der
Farberhof oder die Buchdruckerei in Mainz uit
i 809 van Vogt. Naar het voorbeeld van Klingers roman wordt Faust hier geïdentificeerd
met de drukker Fust en leiden zijn beroepsactiviteiten tot chaos en corruptie. Halverwege het drama raakte Vogt zelf de draad
van zijn betoog — dat zwaar leunde op Mozarts Don Giovanni — kwijt en schreef hij de
dialogen toe aan Don Juan en Leporello in
plaats van aan Faust en Mephisto. Grabbe had
een steviger greep op deze verbinding van
beide mythische helden en plaatste hen in
1829 in zijn toneelstuk Don Juan and Faust
tegenover elkaar. Faust en Don Juan vormen
de belichaming van de twee zielen die volgens het bekende citaat uit Goethes drama in
Faust huisden: de ene streeft naar volmaakte
bevrediging van de zinnen, de andere naar
vervulling van alle geestelijke verlangens.
Beide figuren strijden nu om de liefde van
Donna Anna, waarbij Grabbe zijn voorkeur
voor het vitalisme van Don Juan niet kan
verhelen. Ondanks het feit dat Donna Anna
door Fausts toedoen voortijdig sterft, zegeviert de Don door niet aan wanhoop toe te
geven.
In 18 3 5 verscheen het in knittelverzen geschreven drama Faust van Lenau. Het was een
bewuste poging van de dichter om zich tegen
Goethe af te zetten: zijn Faust is een tot zelfvernietiging geneigde eeuwige twijfelaar, die
uiteindelijk de hand aan zichzelf slaat. In 1 847

volgde Heine met Der Doctor Faust. Ein

Tanzpoem. Nebst kuriosen Berichten über Teufel, Hexen and Dichtkunst. Het balletlibretto
was doortrokken van een spotlustige en
schertsende toon, die kenmerkend was voor
Heine: zo verschijnt de duivel in de gedaante
van een vrouw, Mephistophela, en dansen de
vorsten der duisternis, als sierlijke ballerina's
vermomd, een betoverend dansje. In de `kuriosen Berichten' die als toelichting op de
tekst dienden, hekelt Heine de verheven intenties van Faust II van Goethe. Goethe had
met de redding van Faust en diens al te katholiek getinte tenhemelopneming gezondigd tegen de oorspronkelijke en bewust
vreeswekkende traditie van Fausts verdoemenis. Pogingen om het werk van Heine in
zijn eeuw tot een opvoering te brengen, mislukten: pas in 1926 vond in Praag een succesvolle eerste uitvoering plaats en in 1948 ging
het ballet Abraxis van de Duitse componist
Egk naar het libretto van Heine in première.
Heine had aansluiting gezocht bij de oudere en meer authentieke versies van de Fauststof, zoals het poppenspel en het volksboek.
In het 19e-eeuwse Duitsland floreerde de filologie en verschenen vele nieuwe edities van
de poppenspelversies (onder anderen Below
1832 en Scheible 1 846-47) en van het volksboek (bijv. Simrock 1846). De oppositie tegen Goethe nam uiteenlopende vormen aan.
Een opmerkelijk contrast werd gevormd
door een onverdraaglijk `dramatisch- didaktische' Faust uit 1859 van Stolte, en een parodistische bewerking uit 1862, getiteld Faust.

Der Tragödie dritter Theil in Drei Acten. Treu
im Geiste des zweiten Theils des Göthe'schen
Faustgedichtet, die verscheen onder het pseudoniem 'Deutobold Symbolizetti Allegoriowitsch Mystifizinski' . Al snel werd Friedrich
Theodor Vischer als de auteur herkend. Hevige verontwaardiging werd zijn deel, maar
zijn aanval op Goethes gemaniëreerde allegorie en op de zwerm van pseudo-geleerde Goethe-exegetenblijft briljant en overtuigend.
In andere landen dan Duitsland zijn in de
19e eeuw weinig Faust-bewerkingen van be-

FAUST 95

tekenis te vinden. In Engeland zijn faustische
helden waar te nemen in het werk van onder
meer Byron (Manfred, 1817), Maturin (Melmoth the Wanderer, 1820; in deze `gothic novel' worden Faust en »Ahasverus met elkaar
verbonden), Carlyle (Sartor Resartus, 18 34)
Stevenson (The Strange Case of Dr. Jekyll and

1835 van Robert Browning is de figuur van
de Zwitserse wonderdokter, onder invloed
van de romantische tegenstelling tussen `liefde' en `kennis', uitgewerkt tot een faustisch
personage.
In het Frankrijk van de ie eeuw zijn de
belangrijkste Faust-bewerkingen voorname-

Eugène Delacroix, Faust spreekt

Gretchen aan, onder toeziend oog
van Mephistopheles, 1826,
lithografie. Een van de zeventien litho's die Delacroix
vervaardigde voor de Franse
vertaling van Goethes drama.

Mr. Hyde, i886) en Wilde (The Picture of Dorian Gray, 189o). Vanaf 1839 werkte Bailey
gestaag aan zijn Festus. A Poem (laatste versie
1889), een op Goethe, Milton en het Oude
Testament (Job) geïnspireerd gedicht over
Festus en Lucifer, dat in zijn ongebreidelde
verbeeldingskracht op gespannen voet stond
met de Victoriaanse materialistische dichtersgeest. In het dramatisch gedicht Paracelsus uit

lijk door componisten en beeldend kunstenaars geproduceerd. In de letterkunde is
hooguit sprake van faustische helden, zoals in
het werk van Balzac, Nerval, Gautier en Villiers de 1'Isle-Adam. Opvallend is de prominente verbinding van de Faust-stof met Don
Juan. Van Verlaine is het gedicht `Nuit du
Walpurgis classique' (in Poèmes saturniens,
1866).
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Rusland is vertegenwoordigd met Poesjkin, die in 1828 een fragment van een Faustdrama in verzen publiceerde onder de titel
Novaja scena mezdu Faustom i Mefistofelem
(Nieuwe scène tussen Faust en Mephistopheles) . Poesjkins Faust lijdt aan een zeer romantisch 'ennui': hij heeft alles al een keer
gezien en wenst nu door Mephistopheles uit
de worggreep van de verveling te worden
gehaald. In 18 6 verscheen het verhaal Faust.
Razskaz v devjati pismach (Faust. Een novelle
in negen brieven) van Toergenjev, waarin de
hoofdfiguur Pavel Alexandrovitsj zich —
door Goethe aangespoord waar deze Faust
het menselijk geluk als een illusie laat afzweren — aan een sombere plichtsvervulling
meent te moeten overgeven ten koste van
zijn liefde voor Vera Prumkova.
In Hongarije verscheen in 1861 de tragedie
Az Ember Tragédiája (De tragedie van de
mens) van Madách, die in de Hongaarse letterkunde dezelfde dominerende positie inneemt als Goethes Faust in de Duitse letterkunde. Hier is het Lucifer die het tegen God
opneemt met als inzet de ziel van Adam. Na
de zondeval en de verdrijving uit het paradijs
toont Lucifer dam in elf toekomstvisioenen
het onvermij elijke falen van ieder menselijk
streven. Uiteindelijk wordt de vertwijfelde
Adam uit de handen van Lucifer gered door
Eva, die in verwachting is en daarmee Adams
fixatie op het abstract-geestelijke weet te
doorbreken. Van de Tsjech Záborsky is de
satirische vertelling Faustiáda (na i 867 geschreven, in 1912 eerste uitgave) . De hulp
van de beroemde magiër Faust wordt door
de inwoners van het dorpje Kotsjoerkov ingeroepen om hen te bevrijden van de bedreigende aanwezigheid van een reus. Faust raakt
op zijn tocht naar het dorp verzeild in hemelse regionen en aanschouwt de bewoners van
hel en vagevuur, waar voornamelijk politici
worden aangetroffen. Ook zijn verblijf in het
dorp en zijn succesvolle strijd tegen de reus
zijn vooral bedoeld als een satirische aanval
op de Hongaarse en Oostenrijkse overheersing van Záborsky's Tsjechoslowakije.

Tot slot van de selectie 19e-eeuwse bewerkers van de Faust-stof kunnen nog worden
genoemd: de Spanjaard Valera met Las illusiones del doctor Faustino uit 1875 en de Argentij n Campo met Fausto. Impresiones del Gaucho Anastasio el Pollo en la representación de esta
obra (Faust. De indrukken van de Gaucho
Anastasio el Pollo bij de opvoering van dit
werk) uit 1866. De dialoog in dichtvorm van
Campo is een hommage aan de zeggingskracht van het Faust-verhaal (het werk werd
geschreven nadat Campo een opvoering van
Gounod's opera Faust had bijgewoond). De
eenvoudige Anastasio heeft een opvoering
van Faust meegemaakt en de gebeurtenissen
voor waar gehouden. Hij doet nu op naïeve
en bewogen wijze aan een vriend verslag van
wat hij heeft gezien en herschept het verhaal
in een (effectvolle) Zuidamerikaanse Faust.
De 2oe eeuw wordt feestelijk en oneerbiedig ingeluid door de roman Gestes et opinions
du Docteur Faustroll, pataphysicien van Jarry.
Het werk verscheen tussen 1898 en 1903 in
afleveringen en werd in 191I postuum in
boekvorm gepubliceerd. Deze `roman néoscientifique' is een bizarre en (proto-) surrealistische beschrijving van de wonderbaarlijke
omzwervingen van Faustroll (Faust-Trol of
`Faust-drole') en zijn helpers Panmuphle en
Bosse-de-nage. De magie van de oude Faust
is nu vervangen door de 'patafysica' — de wetenschap die de wetten achter uitzonderingen
bestudeert — van de moderne Faustroll. De
verheven geest van de Goetheaanse Faust is
vervangen door de groteske aardsheid a la
Rabelais. De Franse letterkunde droeg in de
jaren veertig verder bij aan de omverwerping
van de traditionele Faust-bewerkingen in de
persoon van Valéry en zijn dramatische schets
Mon Faust (in 1941 deels verschenen onder de
titel Etudes pour un Faust, in 1945 postuum in
min of meer volledige vorm verschenen) .
Valéry verzette zich tegen de alomvattendheid van Goethes Faust, die daarmee tot een
allesverklarende `wereldgeest' was geworden; zijn streven was een Faust-figuur te presenteren die zich aan iedere verklaring ont-
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trekt, een karikatuur van de intellectueel
voor wie alles uiteindelijk op zijn plaats lijkt
te vallen. De omkering gaat zelfs zo ver dat
het nu Faust is die de duivel een pact voorstelt.
In de Russische letterkunde duikt Faust op
in het leesdrama Faust i Gorod (Faust en de
stad, in 1918 gepubliceerd) van Loenatsj arski,
in de onvoltooide roman Zizn Klima Samgina
(Het leven van Klim Samgin, 1927) van Gorki, en in de roman Master i Margarita (De
meester en Margarita) van Boelgakov. Gorki's roman schetst, tegen de achtergrond van
veertig jaar Russische geschiedenis, de ontwikkeling van een hyperindividualist, die
zich koste wat kost tot een `buitengewoon
mens' wil opwerken. Boelgakov werkte van
1927 tot aan zijn dood in 1940 aan zijn satirische roman, die pas in 1966 in druk verscheen. De rode draad in het verhaal — dat
zich op meerdere niveaus en in meerdere tijdvakken afspeelt — wordt gevormd door de
geheimzinnige `meester' die een duivelsvenbond aangaat om met zijn geliefde Margarita
in volledige vrijheid te kunnen leven.
De meest indrukwekkende 20e-eeuwse
verwerking van de Faust-stof staat op naam
van Thomas Mann. In zijn roman Doktor

Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers
Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde
uit 1947 wordt de gehele Faust-traditie vanaf
het volksboek uit 1587 in ogenschouw genomen en omgevormd tot de levensgeschiedenis van de componist Leverkühn, `eines stolzen and von Sterilität bedrohten Geistes',
verteld door zijn vriend, Serenus Zeitblom,
`eine gesunde, human temperierte, auf das
Harmonische and Vernünftige gerichtete
Natur'. Aldus staat het burgerlijke tegenover
het kunstenaarstype, het harmonieuze tegenover het demonische, en wordt de crisis van
een gevaarlijk wankelende grootmacht — het
Duitsland van de Zoe eeuw — in een fictieve
biografie van een overontwikkelde geest
weergegeven. De hoge verwachtingen en inspanningen van Leverkühn maken hem tot
een gevaarlijk faustisch genie, dat met zijn
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`duivelse' twaalftoonsmuziek (ontleend aan
Schonberg) de grenzen van de kunst en van
het menselijk verstand zo dicht nadert, dat
waanzin de enige uitkomst kan zijn. Voor
deze Faust is geen redding mogelijk. Thomas
Mann schreef in 1949 een persoonlijk commentaar op zijn roman: Die Entstehung des
Doktor Faustus. Roman eines Romans, waarin
hij met schijnbaar volledige openheid inging
op de vele bronnen en politiek-historische
achtergronden van zijn als levenswerk aangeduide roman uit 1947. In 1936 was de roman
Mephisto. Roman einer Karriere van Klaus
Mann verschenen: in deze roman wordt de
acteur Hendrik Hofgen (gebaseerd op de acteur Gustaf Gründgens), die triomfen viert
met zijn creatie van Goethes Mephisto, uit
gebrek aan ruggegraat langzaam ingekapseld
door de nationaal-socialistische machthebbers: aldus verliest deze `Mephisto' als een
Faust zijn ziel aan de politieke duivels van zijn
tijd.
Naast het monumentale werk van Thomas
Mann lijkt iedere andere 20e-eeuwse poging
de stof nieuw leven in te blazen te verbleken.
Dabezies geeft in zijn in 1967 gepubliceerde
bibliografie (van 1900 tot 1965) meer dan
driehonderd titels, zodat hier slechts melding
wordt gemaakt van de meer bekende schrijvers die zich aan de stof waagden. In de Engelstalige letterkunde werd in 1957 een toneelstuk John Faust geschreven door Anthony
Borrow; in 1959 deed Kerouac een poging
met Doctor Sax. Faust Part Three; Durrell
schreef in 1963 het blijspel An Irish Faustus. In
1979 publiceerde de Amerikaan Enright A
Faust Book en in 1987 schreef Banville de roman Mefisto. Van de vermaarde Amerikaanse
dichter John Ashbery is het gedicht `Faust'
(uit The Tennis Court Oath, 1962) . De Britse
schrijfster Tennant deed in 1992 de roman
Faustine het licht zien, waarin een vrouwelijke Faust op zoek gaat naar de waarheid achter
haar schijnbaar idyllische vroege jeugd.
In de Nederlandse letteren kan Walschap
worden genoemd, die in 1949 een vrije bewerking van het poppenspel schreef onder de
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titel Poppenspel van doctor Faust. Van Blijstra
verscheen in i 966 Een Faust. Een dialoog. Kramers Houten Faust uit 1984 is een roman over
tot leven gekomen houten poppen, een motief dat eerder wijst in de richting van Pinocchio dan van Faust. De belangrijkste bijdrage
leverde Claus in 1985 met zijn libretto Georg
Faust, op muziek gezet door Boehmer (Dok-

tor Faustus) .
De Portugese dichter Pessoa werkte zijn
gehele leven aan een Faust-bewerking, maar
liet slechts enkele fragmenten na, die in 1956
verschenen in het zesde deel van de Obras
completas. De Fausto van de Portugees had
zijn intieme autobiografie moeten worden:
het accent ligt op de tegenstelling tussen het
Intellect (Faust) en het Leven. In de uiteindelij ke opzet had Faust dialogen moeten aangaan met uiteenlopende figuren als Christus,
Mohammed, Shakespeare, Goethe en Camoes; de gepubliceerde fragmenten geven
echter vooral een beeld van de dreiging van
een allesvernietigend nihilisme.
Het Faust-motief heeft ook in de muziekgeschiedenis zeer uitgebreid aandacht gekregen. Meier vermeldt in een naslagwerk uit
1990 ruim 8o composities met de Faust-stof
als uitgangspunt, terwijl in een appendix nog
meer dan vijftig composities volgen op teksten die (soms alleen in naam) verwant zijn
aan de Faust-stof. Ook hier is dus een selectie
noodzakelijk. Na een reeks van 17e- en 18eeeuwse, aan volksboek en poppenspelen verwante luchthartige `Singspiele', `Zauberpossen', pantomimes en balletten, ontstaat pas in
de ie eeuw een serieuze belangstelling voor
de Faust-stof, mede door de invloed van
Goethe. Spohr componeerde in 1816 de opera Faust en greep daarbij terug op de traditionele Faust-legende en niet op Goethe. In 1829
volgde de concertante uitvoering van Huit
scènes de Faust van Berlioz, gebaseerd op de
vertaling van Goethes Faust I door Nerval.
Deze scènes werden later opgenomen in de
oratorium-achtige `legende dramatique' La
damnation de Faust uit 1845-46, op een libretto
van Nerval, Gandonnière en de componist

zelf. Even daarvoor, in 1840, had Wagner,
diep onder de indruk van Beethovens symfonieën, de Faust van Goethe aangegrepen
om een Faust-ouverture te componeren; de
herschreven versie van deze compositie, meer
een symfonisch gedicht dan een openingsstuk
bij het toneelstuk, dateert van 18 5 5 . Beethoven zelf heeft het plan gehad een opera te
schrijven naar Goethes drama; er was reeds
sprake van een nauwe samenwerking met de
schrijver zelf, maar de plannen zijn nimmer
verwezenlijkt. Schumanns bemoeienissen met
de stof begonnen in i 844 en eindigden in
1853, toen zijn oratorische Scenen aus Göthe's
Faust met de instrumentatie van de ouverture
werden afgerond; Schumann was de eerste
die Faust II tot inspiratiebron nam. In 1857
voltooide Liszt Eine Faust-Symphonie in drei
Charakterbildern (`Faust', `Gretchen' en `Mephistopheles', en een slotkoor `Alles Ver
opgedragen-gänlichesturGn'),
aan Berlioz. Liszt waagde zich ook aan een
toonzetting van twee delen uit Lenaus Faust,
`Der nachtliche Zug' en `Der Tanz im Dorfschenke' (eerste Mephisto-wals), beide uit
186o.
In 1859 ging de meest succesvolle opera
naar Goethes drama in première: Faust van
Gounod, op een libretto van Barbier en Carré . De opera werd in korte tijd zo populair
dat Hervé in 1869 een al even succesvolle parodie kon vervaardigen, Le petit Faust, op een
libretto van Cremieux en Jaime. Boito toonde in 1868 zijn dubbeltalent als componist en
librettist met zijn opera Mefistofele, gebaseerd
op beide delen van Goethes toneelstuk.
Verdere I9e-eeuwse muzikale bewerkingen van belang zijn: de ouverture Doktor
Faust uit 1862 van Smetana, Faust. Ein Musikdrama fur eine Konzertaufführung uit i 872 van
Roda, de toneelmuziek uit 1877 van Diepenbrock, Eine Faust-Phantasie uit 1883 van
Mihalovich, en de opera Johann Faust uit 18 87
van Zöllner.
Ook in de wereld van de 20e-eeuwse muziek is de belangstelling voor de Faust-stof
nauwelijks afgenomen. In 1906 componeerde
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Mahler zijn Achtste Symfonie (bijgenaamd
`Symphonie der Tausend' vanwege het extreem hoge aantal uitvoerenden dat is vereist) : het tweede deel is een toonzetting van
de slotscène uit Faust II. In 1920 liet Busoni
een onvoltooide opera Doktor Faust. Dichtung
fur Musik na, die doorjarnach op basis van de
bestaande schetsen werd voltooid (première
1925). In 1 93 5 ging de opera Doktor Johannes
Faust van Reutter in première; het libretto
was niet gebaseerd op Goethe, maar op het
poppenspel zoals door Simrock uitgegeven.
Souchay liet in 1940 de opera Faust and Helena in première gaan; het libretto werd gevormd door het in 1827 gepubliceerde Helena. Klassisch- romantische Phantasmagorie van
Goethe, een `voorpublikatie' van zijn Faust
II. In 1950 voltooide Reutter de opera Don
Juan and Faust naar Grabbe. Twee jaar later
volgde Eisler met zijn opera Johann Faustus:
ook hier ging het om een onvoltooide partituur, die pas in 1974 door Stodola werd voltooid. Eisler werd bij het schrijven van het
libretto in hoge mate geïnspireerd door de
roman van Thomas Mann en laat het Faustverhaal plaatsvinden tegen de achtergrond
van de Boerenopstand en de Duitse Reformatie (een suggestie van Brecht).
In 1962 werkten de romancier Butor en de
componist Pousseur samen aan een 'fantaisie
variable genre opéra' onder de titel Votre
Faust, waarbij het publiek de mogelijkheid
krijgt aangeboden het handelingsverloop te
beïnvloeden. De choreograaf Béjart schreef
twee Faust-balletten, in 1964 op muziek van
Emil Nolde, Faust, Gounod, in 1975 (Notre Faust) op muziek van
191 I, lithograhie. Bach en een Argentijnse tango.
Boehmer greep voor zijn opera Doktor
Faustus, drama in muziek voor soli, punkstem,
spreekrol, koor en orkest (première 1985) terug
op de historische achtergronden van de
Faust-legende, daartoe mede geïnspireerd
door lezing van Thomas Mann: na langdurige voorbereiding had Boehmer zich van de
medewerking verzekerd van de Vlaamse
schrijver Claus, wiens libretto Georg Faust
scènes bevat aan het hof van Karel v en in het
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Vaticaan onder Leo x . De rol van de duivel
wordt hier gegeven aan de als occultist bekend staande 16e-eeuwse abt Johannes Tri
zette in 1983-84 ook de-themius.Bor
Apocalipsis cumfiguris van Leverkühn op muziek. De Russische componist Schnittke
schreef in 1983 de cantate Seid nüchtern and
wachet, gebaseerd op het volksboek uit 1587.
Van de meer avantgardistische muzikale bewerkingen uit deze eeuw kunnen worden genoemd: Gertrud Steins Doctor Faustus Lights
the Lights (libretto 193 8; eerste toneelenscenering in 1983 door Tabori), waarvan de muziek door de excentrieke Berner had moeten
worden geschreven; Bentzons Faust 3 uit
1964, waarin Faust zelfs tijdelijk de gestalte
van Leopold Bloom uit Ulysses ( 1922) van
Joyce aanneemt; en de kameropera Faust and
Yorick uit 1976 van Rihm, gebaseerd op het
experimentele toneelstuk Faust et Yorick uit
1951 van de Fransman Tardieu. Nog in 1989
ging de opera Doktor Faustus. Scene dal romanzo di Thomas Mann van Giacomo Manzoni in
première. De opera was het resultaat van een
jarenlange bestudering van Manns tekst, die
nu met drie cruciale scènes tot operalibretto
was verwerkt. Componist Guus Janssen en
librettist Friso Haverkamp schreven in 1988
een `donkere-kamer-opera' Faust's licht,
waarvan in 1994 een verkorte bewerking
werd vervaardigd. Het illusoire karakter van
Fausts strevingen wordt hier verzinnebeeld
door de tegenstelling tussen natuurlijk licht
en kunstlicht: de Gretchen van het stuk verschijnt als een stralende zon, terwijl Mephisto
de door Faust gewenste `eeuwige dag' moet
voortoveren met behulp van elektrisch licht.
Vanaf het prille begin van de cinema is de
Faust-stof verfilmd. Hato valt de eer te beurt
in 1897 de eerste verfilming te hebben gemaakt; de `verfilming' uit i 896 door de gebroeders Lumière was eerder een curiosum
en demonstratie van technisch kunnen. In
hetzelfde jaar maakte ook Méliès de eerste
verfilmingen (LE CABINET DE MÉPHISTOPHÉLÉs en de eerste versie van FAUST ET
MARGUÉRITE) van een reeks, waarin nog

zouden volgen: LA DAMNATION DE FAUST
in 1898, FAUST AUX ENFERS in 1903, en in
1 904 de tweede versie van FAUST E T MAR GUERITE. In 1898 ontstond FAUST AND MEPHISTOPHELES van George Albert Smith en
in 1900 volgde Porter met een eerste Amerikaanse versie. Cohl regisseerde in 1910 L E
TOUT PETIT FAUST, naar de operette Le petit
Faust van Hervé. Herbier nam in 1923 voor
zijn DON JUAN ET FAUST het stuk van
Grabbe als uitgangspunt. De beroemdste
verfilming is FAUST. EINE DEUTSCHE
VOLKSSAGE uit 1 926 van Murnau; het scenario van Kyser is gebaseerd op Goethe, Marlowe, het volksboek uit 15 87 en het filmscript
Das verlorene Paradis van Ludwig Berger.
Gosta Ekman en Emil tannings speelden
Faust en Mephisto. Opvallend is overigens
dat een groot aantal stomme films werd gemaakt op basis van Gounod's opera.
In 1941 werd de film ALL THAT MONEY
CAN BUY van Dieterle uitgebracht: de film
was gebaseerd op het verhaal `The Devil and
Daniel Webster' (uit de verhalenbundel Thirteen O'Clock, 1937) van Benét. In 1949 volgde Clair met de film L A BEAUTÉ D U D I AB L E , waarin Gérard Philipe de rol van Faust
vertolkte. Autant-Lara regisseerde in 1955 de
film MARGUÉRITE DE LA NUIT. Saenz de
Heredia toonde een vrouwelijke Faust op het
witte doek in zijn FAUSTINA uit 1958. Van
Gorski is er een FAUST uit i 960, op een scenario van Gri ndgens naar diens regie van
Goethes Faust. De naar Gri ndgens geportretteerde Hofgen werd in de verfilming van de
genoemde roman van Klaus Mann (M E P H I S T O 1982 van Szabo) vertolkt door Klaus Maria Brandauer. De roman was eerder, in 1 979,
het onderwerp van een verfilming door
Mnouchkine.
In 1967 ontstond een verfilming van de
tragedie van Christopher Marlowe: deze
DOCTOR F A U S T U S stond onder regie van
Coghill, terwijl Richard Burton en Elizabeth
Taylor de hoofdrollen vertolkten. Syberberg
baseerde in 197 I de film N A C H M E I N EM
LETZTEN UMZUG op Goethes Urfaust; de
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film bevat ook scènes uit stukken van Brecht.
MAJSTOR I MARGARETA uit 1973 van Petrovic is een verfilming van de roman van
Boelgakov. Van de meer recente films moet
DOKTOR F A U S T U S uit 1982 van Seitz worden genoemd, een tot nog toe unieke poging
de complexe roman van Thomas Mann te
verfilmen.
In de beeldende kunst is de oogst aan
Faust-uitbeeldingen en -illustraties eveneens
bijzonder rijk. Rond 1575 noteerde Rosshirt
een aantal verhalen rond Faust: dit handschrift, dat tegenwoordig in de Landesbibliothek van Karlsruhe berust, bevat de oudst bekende afbeeldingen — een vijftal ingekleurde
houtsneden — van de Faust-figuur. Uiteraard
bevatten de diverse uitgaven van het volksboek in de I6e en vroege Ile eeuw titelprenten en andere illustraties: een Nederlandse
editie uit T 592 bevatte zes houtsneden die ook
voor andere uitgaven werden gebruikt, terwijl in een andere Nederlandse uitgave uit
i6o8 de eerste uitbeeldingen van gebeurtenissen uit het leven van Faust voorkomen. Deze
illustraties vormden de basis voor een groot
aantal prenten tot in de T9 eeuw. Marlowe's
Faust-drama werd pas in een editie van 1631
van een titelprent voorzien.
H. David vervaardigde in 1630, naar voorbeeld van Van Vliet, een afbeelding van Faust
die bepalend zou worden voor de traditie:
een bebaarde man staart met aandachtige blik
naar beneden. Een prent van Matham (T642,
Rijksprentenkabinet, Amsterdam) toont een
zelfde Faust, met op de achtergrond Mephistopheles en Helena. Van Rembrandt is een
ets (ca. 1652) bekend waarvan sinds T75
werd aangenomen dat Faust ermee was uitgebeeld, maar in deze eeuw is komen vast te
staan dat het hier eerder om een magiër a la
Nostradamus of »Paracelsus gaat. Lips benutte de Rembrandt-ets voor een gravure (in
spiegelbeeld) ter illustratie van Goethes Faustfragment uit 1 790. De Ile en I8e eeuw brengen verder weinig belangwekkends in de
Faust-iconografie voort. Vermeldenswaard is
dat Leswen in het gedicht `Die Walpurgis-

nacht' uit 1756, geïllustreerd door Crusius en
Meil, voor het eerst Faust met de Walpurgisnacht in verbinding bracht.
Het is pas met Goethes Faust-bewerking
dat de illustraties naar de stof een hogere
vlucht gaan nemen. Zijn de vier prenten van
Osiander bij Faust I nog van zeer middelmatige kwaliteit, de illustraties van Stieglitz
1809 en Nauwerk 1810 zijn al beduidend beter. Van Goethe zelf zijn enkele schetsen (ca.
I 8 I 2, Goethe-Nationalmuseum, Weimar)
bekend, die mogelijk samenhangen met een
voorgenomen opvoering van Faust. Tot de
belangrijkste Duitse illustratoren behoorde
Cornelius, die in 1811 begon aan een serie
Faust-tekeningen. Van Retzsch verschenen in
1 816 en T836 gravures, die door Goethe hoger werden ingeschat dan de afbeeldingen
van Cornelius.
De belangrijkste Faust-illustrator uit de
19e eeuw is zonder twijfel Delacroix, die zeventien litho's schiep, geïnspireerd door een
geruchtmakende opvoering van Goethes toneelstuk in Londen in T825. Goethe had de
hoogste lof voor deze litho's, die in 1826 in
een Franse vertaling van Faust (door Stapfer)
verschenen. Delacroix vervaardigde in i 846
nog een schilderij, waarop de dood van Valentin is afgebeeld. Andere kunstenaars uit
deze tijd die een bijdrage leverden zijn Naeke
(ca. I8I5), Ludwig Schnorr von Carolsfeld
1819 en 1833, Fasel 1835 en Fellner (ca. 1830).
Van Menzel zijn twee aquarellen uit 183 5
naar de Faust-stof bekend. Kaulbach vervaardigde in 1836 gravures bij een luxe-editie van
Faust; tussen 1830 en 18 3 5 werkte Kaulbach
aan een reeks wand- en plafondschilderingen
in het koninklijk paleis van Ludwig i te Munchen, maar hij kon de cyclus slechts voltooien
voor de scènes uit Faust I.
Buiten Duitsland (en behalve de hiervoor
genoemde Delacroix) vallen de volgende bekende kunstenaars op: Corot (olieverfschets
van Gretchen, 1 871), Redon T879-80, FantinLatour T888-90, Lalauze 1 879 en Rossetti
1848. Ary Scheffer heeft zich min of meer
uitvoerig met de Faust-stof beziggehouden,
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hetgeen resulteerde in vele schilderijen en tekeningen over de periode 1825 tot 18 8,
waaronder voorstudies en definitieve versies
van Faust in zijn studeerkamer en Gretchen aan
het spinnewiel uit 183 I. Van Rodins meesterwerk De poorten van de hel, waaraan hij in
188o begon en tot aan zijn dood in 1917
werkte, is wel beweerd dat Goethes Faust II
een van de inspiratiebronnen is geweest.
In de 2oe eeuw zijn vele Faust-illustraties
van belangrijke kunstenaars bekend. Er is een
voorspelbare voorkeur voor de duistere zijde
van de Faust-stof, voor ironie en satire, voor
de sociale implicaties, dit alles in tegenstelling
tot de ie eeuw die voornamelijk moraliserend, sentimentaliserend (Gretchen- scènes)
en estheticerend is. Van Kollwitz is de tekening Gretchen uit 1899, waarin de invloed van
Munch' grafisch werk zichtbaar is. Corinth
maakte in 1894 een ets van de Walpurgisnacht, en in 1922 zestien schilderijen en twintig tekeningen. Nolde vervaardigde in ii i
een litho met een gebroken, oude Faust; dit
stond in contrast met de ie eeuw die voornamelijk heroïserende uitbeeldingen te zien
had gegeven. Klee vervaardigde in 1912 litho's die variaties — op het vertekenende af —
waren van scènes uit Goethes Faust). Barlach
maakte in 1923 grimmig-grillige houtsneden
bij de Walpurgisnacht. Clarke is vertegenwoordigd met Beardsley-achtige Jugendstilprenten uit 1925. Slevogt maakte in 1927
maar liefst S Io litho's en elf etsen bij Faust II;
een vijftigtal tekeningen bij Faust I werd
nooit gepubliceerd). Beckmann vervaardigde tijdens zijn ballingschap in Nederland in
1 943 44 tekeningen die in 1982 voor het eerst
werden gepubliceerd; de oorspronkelijke tekeningen waren aangebracht op de blanco
pagina's van een Faust editie van 1925. Verder moeten nog worden genoemd Dali
(1969, kopergravures bij de Walpurgisnacht),
Masereel, Kubin, Rossing, Orlovski en Pechstein. Van Melcher is de cyclus Faust Sonder
uit 198o van 21 linoleumgravures met begeleidende teksten; van Paul Struck is een FaustTryptichon uit 1982, een kleinere versie van
-

-

een in 1976 voor het Goethe-Museum te
Dusseldorf vervaardigd schilderij.
Kossmann 191o; Butler 1952; Dédéyan 1 954-1 9 61 ;
Wegner 1962; Aler 1963; Henning Faust-Bibliographie 1966-1967; Dabezies 1967; Smeed 1 975;
Mahal 1985; Meier 1990
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F O R T U N A T U S is

de hoofdpersoon in een
Duits volksboek dat in i 5o9 in Augsburg
werd gedrukt en sindsdien vele vertalingen
en bewerkingen in de Europese talen heeft
gekend. Het is een van de allereerste uit de
burgerij voortgekomen romans, waarin de
nieuwe maatschappelijke verhoudingen die
zich aan het eind van de middeleeuwen begonnen af te tekenen een centrale rol spelen.
Daarnaast zijn er, behalve sprookjesmotieven, sporen van het middeleeuwse mirakelspel en de pelgrimsliteratuur in te herkennen.
Het verhaal begint op Cyprus. Fortunatus
is de zoon van een burger die zijn vermogen
heeft verloren doordat hij er de leefwijze van
een aristocraat op nagehouden heeft. Fortunatus treedt dan in dienst van de graaf van
Vlaanderen. Wanneer hij de afgunst opwekt
van de overige bedienden, die dreigen hem te
zullen ontmannen, vlucht hij naar Engeland,
waar hij werk vindt bij een Italiaanse koopman. In diens huis wordt een gezant van de
koning vermoord, zodat allen tot de galg
worden veroordeeld. Fortunatus weet echter
naar Frankrijk te ontkomen. Daar ontmoet
hij in een bos een junckvraw des glücks'
(vrouwe Fortuna), die hem de keuze geeft uit
zes deugden: wijsheid, gezondheid, rijkdom,
kracht, schoonheid en een lang leven. De
burgerzoon kiest voor het geld en krijgt een
geluksbuidel die zich steeds weer met dukaten vult, en nog wel in de valuta van het land
van verblijf. Hij heeft echter nauwelijks zijn
eerste aankoop gedaan — een extravagantie in
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de vorm van een paard — of hij wordt gevangen genomen omdat hij zijn rijkdom niet kan
verantwoorden met een adellijke afkomst.
Na zijn ontsnapping besluit hij voortaan
minder lichtzinnig met het geld om te springen. Na zijn terugkeer naar zijn geboorteplaats Famagusta lukt het hem een bestaan als
rijk koopman op te bouwen: hij laat een fraai
palazzo bouwen en huwt met Cassandra, de
dochter van de koning. Zij krijgen twee
zoons, Ampedo en Andolosia. Na twaalfjaar
rustig te hebben geleefd onderneemt Fortunatus zijn laatste grote reis, naar Indië ditmaal. Onderweg weet hij in Alexandrië de
sultan van Egypte een hoofddeksel te ontfutselen dat de drager naar iedere gewenste
plaats kan voeren. Vóór Fortunatus sterft,
drukt hij zijn zoons op het hart verstandig
gebruik te maken van beurs en hoed, en ze
vooral niet te scheiden.
In het tweede gedeelte van het boek wordt
verhaald hoe beide zoons door onoordeelkundig gebruik van de erfenis alle rijkdom
kwijtraken. Ampedo is lui en tevreden met
de wonderhoed, die hij niet gebruikt. Zijn
broer trekt naar Frankrijk en Engeland, waar
de jonge Engelse koningin hem zijn buidel
ontsteelt. Weliswaar weet hij met behulp van
de hoed weer in het bezit te komen van de
beurs, maar in tegenstelling tot zijn vader
springt hij er niet voorzichtiger mee om dan
voorheen. Hij wordt opnieuw beroofd en
tenslotte gedood, waarmee de buidel zijn
kracht verliest.
Het volksboek van Fortunatus is bijzonder
populair geweest: alleen al in het Duitsland
van de 16e eeuw verschenen zo'n achttien
edities. Sachs maakte in 1553 een toneelversie
van het boek onder de titel Tragedia mit 22

personen, der Fortunatus mit dem wunschseckel,
and hat 5 actus, ook wel als Der Fortunat mit
Wunschhütlein aangeduid. De oudste bekende
Nederlandse uitgave van het volksboek werd
in 16 I o te Antwerpen gedrukt onder de titel

Een nieuwe Historie van Fortunatus horse ende
van sijnen wunsch-hoet. Mogelijk is er reeds
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een eerdere uitgave geweest van rond i S6o,
maar daarvan is geen exemplaar overgeleverd.
Enkele dagen voor 1600 werd in het Londense Court Theatre The pleasant Comedie of
Old Fortunatus opgevoerd, een drama in vijf
bedrijven in verzen en proza van de Engelse
toneelschrijver Dekker. Fortunatus is hier een
oude bedelaar die in een bos verdwaalt en dan
vrouwe Fortuna tegenkomt die hem laat kiezen uit enkele giften. Zijn keus valt ook hier
op de rijkdom en met de goedgevulde beurs
beleeft hij allerlei avonturen. In Dekkers populaire toneelstuk blijft het grote geluk echter uit en is Fortunatus een treurig einde beschoren. De magische beurs valt in handen
van zijn zoons, voor wie de gevolgen al even
funest zijn. Hebzucht en gierigheid richten
alle betrokkenen te gronde. Het stuk, dat met
zijn allegorische figuren als Geluk (Fortuna),
Deugd en Ondeugd reminiscenties oproept
aan de middeleeuwse moraliteiten, laat Fortunatus (met zijn ironische speaking name) en
zijn zoons zien als een voorbeeld van menselijk falen. Dekker is een belangrijke inspiratiebron geweest voor andere bewerkingen,
zoals een onderdeel van de verzamelbundel
Englische Komödien and Tragédien uit 1620, de
Kasseler Fortunat uit 1620-3o, en de werken
van Girbertus 1643 en van de Nederlander
Fonteyn (Fortunatus beurs en wensch -hoedt &
Fortunatus soonen, op en ondergangh, 1643).
Het thema werd pas weer opgepakt door
schrijvers uit de Duitse Romantiek, onder
meer door Chamisso (Fortunati Glückseckel
and Wunschhütlein, i 8o6) en Uhland 1814, die
komische en tragische elementen met elkaar
laten contrasteren. Chamisso benutte het motief van Fortunatus' geldbuidel overigens later in zijn verhaal Peter Schlemihls wundersame
Geschichte (1814, »Schlemihl). Ook in Phantasus werden tragiek en humor gecontrasteerd.
In de drie delen van dit boek uit 1812-16 nam
Tieck dertien sprookjes, vertellingen, toneelstukken en novellen op. Het derde deel bevat
het 'Märchenlustspiel' Fortunat, waarin twee
lezers op twee achtereenvolgende avonden de

lotgevallen voorlezen van de succesvolle burger Fortunatus die macht, aanzien en rijkdom
verwerft, terwijl zijn zoons de erfenis lichtzinnig vergooien.
De Weense volkstheater-auteur Collin gebruikte de stof in 1814 op minder hooggestemde wijze voor een populair blijspel, daarin gevolgd door Stegmayer 1819 en Lembert
1829. Stegmayer concentreerde de figuren
van vader en zoons in één persoon en ontdeed
de stof daarmee van haar epische karakter.
Ook Lembert en Raimund (in Der Barometermacher auf der Zauberinsel, 1823) zetten deze
verhaallijn voort.
Bauernfeld gaf Fortunatus een vrouw die
hem altijd trouw blijft en naar wie hij tenslotte gelouterd terugkeert (Fortunat, i 83 5)
Het motief van de loutering, bij Tieck voor
het eerst aanwezig, vinden we ook terug in
Fortunatus-bewerkingen van Grosse 1896 en
Bonn (Andolosia, 1906). Engelstalige bewerkingen zijn bekend van de Engelse `poet laureate' Austin (Fortunatus the Pessimist, 1892)
en de Amerikaanse dichter Edwin Arlington
Robinson, wiens Fortunatus uit 1928 een dramatische monoloog is in navolging van
Browning. De omvangrijke roman Fortunat
uit 1946 van Flake is een realistische beschrijving van het leven van de arts Jakob Kestenholz, die vanwege zijn successen Fortunat
wordt genoemd. In deze moderne `Bildungsroman' is de Fortunatus -stof ontdaan van alle
sprookjesachtige elementen en is de oorspronkelijke Fortunatus alleen nog maar op
de achtergrond aanwezig als het symbool van
de mens voor wie het geluk schijnbaar niet op
kan.
In de jaren tachtig van de 18e eeuw werd
in Londen voor het eerst de pantomime Fortunatus van Linley sr. opgevoerd. In 1819
ging in dezelfde stad het melodrama Fortuna-

tus and his Sons (The Magic Purse and Wishing
Cap) van de veelschrijver Rowley Bishop in
première. Uit hetzelfde jaar dateert het `Zauberspiel' Fortunats Wunschhütlein van Kinsky
op een libretto van Stegmayer. Van Adolf
Muller is Fortunats Abenteuer zu Wasser and
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zu Land (1829, naar Lembert). Dörings `Mar-

mento uit 1373 op het werk van de Florentijn-

chenoper' Fortunat mit dem Stickel and
Wunschhütlein is van 1831. De tekst van
Bauernfeld ligt ten grondslag aan werken van
Conradin Kreutzer 1835, Mestrozzi 1900 en
Meyrowsky 1902. Wassermann schreef het
libretto voor de opera Fortunatus uit 1909 van
Franckenstein.

se dichter de nodige ruimte voor een eigenzinnige interpretatie van de gebeurtenissen;
daarbij is ongetwijfeld gebruik gemaakt van
de vele apocriefe en minder apocriefe verhalen die over het ongelukkige paar de ronde
deden. Eén verklaring voor Francesca's gedrag was het feit dat zij een huwelijk bij volmacht had gesloten: zonder dat zij het wist,
was Paolo als plaatsvervanger voor zijn broer
opgetreden, omdat men vreesde dat zij een
verbintenis met de mismaakte Gianciotto ('de
kreupele' genaamd) zou afwijzen. Boccaccio
laat in het midden of Francesca, die wel veel
met Paolo omging, haar man ook daadwerkelijk heeft bedrogen. Gianciotto keert op
aanraden van een informant naar Rimini terug, waar hij hen in een intiem samenzijn
verrast. Paolo doet een vergeefse vluchtpoging en valt in handen van zijn broer. Als
deze op het punt staat hem te doorboren,
werpt Francesca zich tussen hen in en vangt
zo de dolkstoot op die voor haar geliefde was
bestemd. Zij sterft met hem. In plaats van
zondaars die in de hel voor hun misdaad
moeten boeten, zijn zij hiermee onschuldige
slachtoffers geworden.

Kies! 1929; Valckx 1966; Wiemann 1971; Raitz
1 984

was de dochter
van Guido da Polenta, heer van Ravenna. Zij
werd omstreeks 1275 om politieke redenen
uitgehuwelijkt aan de misvormde Gianciotto
da Rimini, die in sommige versies Lanciotto
wordt genoemd. Al gauw raakte zij verliefd
op diens knappe broer Paolo; tijdens een liefdevol samenzijn werden beiden door de jaloerse echtgenoot betrapt en vermoord. Dante, die na zijn verbanning uit Florence de laat-
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ste jaren van zijn leven aan het hof van de

Polenta's te Ravenna doorbracht, heeft deze
episode een plaats gegeven in zijn Divina
Commedia (Inferno, v, 90-142). In de tweede
hellekring, waar zich de wellustigen bevinden en echtbrekers als de koninginnen Semiramis, Dido en Cleopatra, ontmoet hij Paolo
en Francesca in de stroom zondaars die door
een eeuwigdurende orkaan worden meegesleurd en afgebeuld. Tegenover de aangeslagen dichter doet Francesca het relaas van haar
ongelukkige liefde voor Paolo.
Reeds voor de Divina Commedia werd
rond 1300 in het gedicht Ii libro dei vizi, een
boek der ondeugden waarin wordt verteld
hoe wellustigen aan hun eind komen en welke straffen hun te wachten staan, gewag gemaakt van de tragedie te Rimini. Aangezien
Dante in zijn Commedia nogal schaars is met
gegevens, was er voor Boccaccio in zijn Com-

Na Boccaccio's commentaar blijft het vier
eeuwen stil rond het thema. Pas in 1 793 beschreef Betti in La consummazione del secolo
(Het einde der tijden) de twee geliefden die
voor hun wellust worden gestraft als twee
elkaar verslindende monsters. Cioni daarentegen sloot in zijn novellen uit 1794 aan bij de
interpretatie die Boccaccio aan deze geschiedenis gaf, en werd op zijn beurt de inspiratiebron voor drie toneelstukken, namelijk van
Fabbri i 8o i , Pieracci i 8o6 en vooral van Pellico I8I 5. Bij Fabbri en Pellico is er geen sprake van een huwelijk bij volmacht waarbij Paolo zijn broer vertegenwoordigt, maar van
een vroegere liefde tussen Paolo en Francesca.
Tijdens een veldtocht wordt Paolo als vermist opgegeven en dood gewaand. Wanneer
hij eindelijk naar huis terugkeert, blijkt Francesca met zijn broer te zijn gehuwd.
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Pellico stond, toen hij zijn treurspel
schreef, wat de vorm betreft nog onder invloed van het classicisme van Alfieri en Foscolo. De psychologie van het drama behoort
echter al tot de Romantiek. Pellico probeert
zich in de personages in te leven en voert
verzachtende omstandigheden aan. Lanciotto, vorst van Rimini, wordt verscheurd door
wraakgevoelens, maar zijn liefde voor Francesca is niet minder groot. Door een dramatisch toeval is hij getuige van het afscheidsgesprek tussen Paolo en Francesca. Lanciotto
meent echter dat beiden willen vluchten, ontsteekt in woede en doodt Francesca die zich
voor Paolo werpt. Deze laat zich dan door
zijn broer doorboren om samen met haar te
sterven. De twee geliefden, die zich jarenlang
tot een platonische liefde weten te beperken,
worden toch het slachtoffer van een door
grenzeloze jaloezie gedreven echtgenoot.
Waar het oordeel van Foscolo over de tragedie van Pellico vernietigend was, bleek Byron zozeer onder de indruk dat hij het toneelstuk in 1820 vertaalde. Ook in zijn eigen
dichtwerk zijn echo's van de stof hoorbaar,
onder andere in The Corsair en in The Siege of
Corinth. K. J. Ostrovski 1836 en Méri de la
Camorgne 18 So baseerden hun toneelstukken op vertalingen van Pellico's tragedie.
Ook bij H. Keller 18o8 en Uhland 1810
sterven de geliefden onschuldig. Bij Keller
zijn de broers niet alleen rivalen in de liefde,
maar ook op het politieke vlak, terwijl de
door Pellico gebruikte voorgeschiedenis van
Francesca en Paolo reeds bij Uhland opduikt.
Een ander punt van overeenkomst met de
tekst van Pellico is het feit dat de hoofdpersonen reeds afscheid hebben genomen als zij ten
offer vallen aan de woede van Gianciotto.
In Engeland heeft Leigh Hunt de stof in
versvorm gestalte gegeven (The Story of Rimini, 1816), terwijl Keats op zijn beurt in
1819 een sonnet aan het gedicht van Hunt
over het tragische paar wijdde.
In de toneelstukken van Koster 1842 en
Heyse 185o keert het door Boccaccio ingevoerde motief van het huwelijksbedrog te-

rug. Bij de Tsjech Neruda 186o, de Zweed
drama
Key 1893, de Italiaan Cesareo (1906,
met een voorwoord van Pirandello) en de
Duitsers Röhmhildt 19o8 en Renner 1909
wordt de echtbreuk gerechtvaardigd door
het argument dat Francesca het recht heeft
het haar opgelegde huwelijk af te wijzen.
In de tragedie in blanke verzen Francesca da
Rimini uit 1856 van de Amerikaan Boker
staat niet Francesca zelf in het middelpunt,
maar de ongelukkige, mismaakte en van zijn
omgeving geïsoleerde Lanciotto. Hij is de
tragische figuur die zijn vrouw en broer
doodt ondanks de grote liefde die hij voor
beiden koestert. In Nederland schreef Schimmel in 18 8 S een versdrama Francesca da Rimini dat onvoltooid bleef. Enkele jaren tevoren,
in 1882, had Stratenus zich met het onderwerp beziggehouden in Paolo en Francesca.
D'Annunzio voert in zijn treurspel Francesca da Rimini uit 1901 nog een derde broer
ten tonele, Malatestino, die de uiteindelijke
aanstichter van het kwaad blijkt te zijn. Uit
pure jaloezie verraadt hij aan Gianciotto de
verhouding tussen Paolo en Francesca, op
wie hij zelf verliefd is. D'Annunzio maakte in
zijn stuk gebruik van de stijl van de middeleeuwse Arturromans en roept de sfeer op van
het laat-18e-eeuwse Italië.
In Paolo and Francesca, een tragedie uit 1902
van de Engelsman Stephen Phillips, rijdt Paolo de bruid van zijn broer Giovanni ter verwelkoming tegemoet: het is liefde op het eerste gezicht. Een oude blinde vrouw voorspelt
Giovanni dat hij zal worden bedrogen, waardoor hij al voor het huwelijk is gesloten
wordt verscheurd door jaloezie. Paolo wil
huis en haard verlaten om niet in de verleiding te komen zijn broer te bedriegen. Ondertussen vraagt Giovanni een dokter om een
drankje dat Francesca voor eeuwig aan hem
zal binden. Later luistert hij een gesprek af
tussen Francesca en Paolo, als de laatstgenoemde een gifdrank tot zich wil nemen om
zijn verboden liefde definitief het zwijgen op
te leggen. Zo komt Giovanni erachter dat het
zijn eigen broer is van wie hij rivaliteit te
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verwachten heeft en voor wie de blinde
vrouw hem waarschuwde. Hij doodt beide
geliefden wanneer hij hen op een nacht in
Francesca's kamer aantreft. Na zijn gruweldaad omhelst hij beide lichamen: door wroeging overmand en misleid roept hij uit dat zij
elkaar tegen hun wil beminden en dat hij hen
beiden tegen zijn wil heeft gedood.
Greif compliceerde het conflict door in

zijn toneelstuk uit 1892 een rivale van Francesca en een intrigante op te voeren. Falke zag
in de heldin uitsluitend een pathologisch geval (toneelstuk 1903) . De Amerikaan Crawford schreef in 1902 een toneelstuk naar de
stof; Sardou verbindt in zijn drama Dante uit
1908 het leven van de dichter met dat van het
ongelukkige liefdespaar.
In de muziekgeschiedenis heeft het thema
van de ongelukkige, onmogelijke liefde vele
componisten uit de Romantiek geïnspireerd:
Mercadante 1828, Generali 1828, Gide 1852,

Ary Scheffer, Francesca da
Rimini, 1835, doek. Wallace
Collection, Londen. Dante
en Vergilius zien tijdens hun
tocht door de Hel toe hoe
de geliefden elkaar in
vertwijfeling omarmen.
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Cagnoni 1878 en Ambroise Thomas 1882 (libretto van Barbier en Carré, naar Dante)
schreven allen opera's met de titel Francesca da
Rimini, maar alleen het muziekdrama van
Thomas heeft repertoire gehouden. Gertz
stierf voortijdig, zodat Brahms en Frank zijn
opera moesten voltooien; in 1877 ging deze
compositie in première. Uit de 2oe eeuw
kunnen nog opera's worden genoemd van
Nápravnik (1902, deels op Dante, deels op
Phillips gebaseerd), Rachmaninov 1904,
Mancinelli (1907, libretto van Colautti) en
Leoni 1914. In 1914 ging in Turijn een opera
van Zandonai in première: het libretto van
Ricordi was gebaseerd op het toneelstuk van
d'Annunzio, waarvoor Scontrino al eerder
toneelmuziek had geschreven. Ook Arthur
Foote schreef een `symfonische proloog'
(1890) bij de stof. Pierné voorzag het toneelstuk van Crawford van muziek. Gilson
schreef een cantate Francesca da Rimini. Ook
zijn er verschillende symfonische gedichten
naar de stof geschreven, onder meer door
Pierre Maurice, Klenau en Tsjaikovski 1876.
De meeste faam verwierf echter de Symphonie zu Dantes Divina Commedia uit 18 5 5 van
Liszt, die de driedeling van de Florentijnse
dichter volgde: Inferno, Purgatorio en Paradiso. Een lyrische passage in het eerste deel
beeldt de liefde tussen Paolo en Francesca uit.
In de beeldende kunst lieten Ingres (o.a.
1818 en 1819), Feuerbach (1863, 1864 in de
Schackgalerie te München, en 1875), Ary
Scheffer (o.a. 1822, Louvre, Parijs, en 1835,
Wallace Collection, Londen) en Watts (o.a.
1882) zich allen meer dan eens door de stof
inspireren. In Italië hielden Monti 181o, Scuri
en Cassioli (beiden tweede helft ie eeuw)
zich met de stof bezig. In Engeland ontstonden schilderijen en tekeningen van Dyce,
Flaxman 1786, Füssli (1786 en 1818), Blake
(aquarel ca. 1825, Birmingham), Dante Gabriel Rossetti (doek i 849 en aquarel I 8 S S :
Dante en Vergilius zien toe), Frederic Lord
Leighton (ca. 18 So en i 860) en Dicksee I 8 94,
terwijl Wood in 1899 een standbeeld van
Dante in ballingschap vervaardigde, met

Francesca en Paolo aan de voeten van de Italiaanse dichter. Van Munroe is een wat zoetelijk marmeren beeld van de geliefden (18515 2, Birmingham Museum and Art Gallery) .
In Duitsland hielden Trübner (ca. i 890) en
Böcklin 1893 zich met de ongelukkige geliefden bezig, en in Frankrijk Gendron 1852,
Doré (ca. i 86o), en Rodin 1880. In Rodins
monumentale De poorten van de hel (188o1917) vormen Paolo en Francesca een belangrijk motief. Schilderkunstige uitbeeldingen
van de stof hebben een enkele maal zelfs inspirerend gewerkt op de letterkunde: zo is er
een gedicht van Paoli dat op een van de schilderijen van Ingres teruggaat, en Parsons 18 54
en F.A. Kemble 1859 lieten zich door een
schilderij van Ary Scheffer inspireren.
De Amerikaan Ranous maakte in 1907 een
verfilming onder de titel F R A N C E S C A D A
RIMINI, OR THE TWO BROTHERS. Een andere Amerikaanse verfilming uit 1910 is anoniem, een Italiaanse verfilming uit 1913 is van
de hand van Falena. De regisseurs Matarozzo
1950 en Vermeccio 1971 maakten beiden een
PAOLO E FRANCES CA.

Hertkens 1912; Locella 1913; Servolint 1 954;
Matteini 1965; Hartmann 1968-69

Lady G 0 D I V A, de vrome echtgenote van
Leofric, graaf van Mercia, leefde in de eerste
helft van de i ie eeuw. Dankzij de Flores historiarum werd zij twee eeuwen later het middelpunt van sagevorming. Volgens de overlevering bevrijdde zij de stad Coventry van
zware belastingen door naakt te paard de stad
te doorkruisen. Volgens sommige bronnen
zouden die belastingen door haar echtgenoot
aan de stad zijn opgelegd. Leofric zou tegenover zijn echtgenote hebben beweerd slechts
bereid te zijn om van de belastingen af te zien
indien zij ongekleed door Coventry zou dur-
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George Jones, Lady Godiva bereidt zich
voor op haar rit door Coventry, 1833, doek.
Tate Gallery, Londen.
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ven rijden. Godiva ging de krachtmeting met
haar echtgenoot aan: slechts beschermd door
haar lange haren nam zij het voor de stad op.
In latere analyses wordt er overigens op gewezen dat Godiva's naaktheid vermoedelijk
betekende dat zij de uiterlijke kentekenen van
haar positie niet droeg, zelfs is mogelijk dat
`naaktheid' hier slechts `op een ongezadeld
paard' betekent. In de geschiedenis van de
Godiva-stof is die subtiliteit afwezig en verschijnt zij `in purls naturalibus'. Later werd de
Godiva-geschiedenis nog verrijkt met de
`Peeping Tom'-episode: Leofric zou de inwoners van Coventry verboden hebben om
naar zijn ongeklede echtgenote te kijken. Die
waren wel bereid om binnen te blijven en
hun ogen gesloten te houden, behalve Peeping Tom dan. Hij werd als straf met blindheid geslagen.
Vanaf het einde van de 16e eeuw kent Coventry een Godiva-cultus. Van 15 86 dateert
een anoniem schilderij in Vlaamse stijl, dat de
naakte Godiva in de straten van Coventry
verbeeldt. Het is bijna zeker dat het de stad
Coventry was die voor de vervaardiging van
dit schilderij de opdracht verstrekte. De stad
herdacht Godiva als beschermheilige in jaarlijkse ommegangen. Coventry was niet de
enige stad in Europa waar sagen voor historische waarheid werden gehouden. Een relatie
met de gewoonte om in allegorische voorstellingen de patronage van een stad toe te
vertrouwen aan de stedemaagd lijkt aanwijsbaar.
De Godiva-sage, waarin nogal wat uit andere verhalen bekende elementen samenkomen (bijvoorbeeld het winnen van de hopeloos lijkende weddenschap, het verzet van de
echtgenote omwille van het algemeen belang), werd in lokale geschiedschrijving en in
volksballaden populair: aan de historiciteit
van de geschiedenis werd steeds minder getwijfeld. Zo wordt de legende kort beschreven in The Poly-Albion (geschreven tussen
1598 en 1622) van Drayton, die met dit ambitieuze reisverslag in dichtvorm de topografi-

sche, historische, hagiografische en volksmythologische bijzonderheden van Engeland
wilde boekstaven. Dat de verlichte aforist
Lichtenberg in 1779 het verhaal in Ein sittsa-

mer Gebrauch zu Coventry in Warwickshire op
geestige wijze hernam, toont dat Godiva intussen ook op het continent enige bekendheid
genoot.
Buiten Coventry werd Godiva pas echt
een begrip sinds de Engelse Romantiek. In de
19e eeuw werd veel gevarieerd op bekende
feiten en verdichtsels uit de geschiedenis. In
Imaginary Conversations of Literary Men and
Statesmen uit 1824-29 van Landor is een fictief
gesprek tussen Leofric en Lady Godiva opgenomen. Tennyson bezong in 1842 Godiva's kuise naaktheid en Coventry — in de i ie
eeuw feitelijk weinig meer dan een paar straten — werd in zijn verzen een majestueuze
stad vol gotische architectuur. Door Tennyson werd Godiva de lieveling van de romantische dichters, zodat in zekere zin haar gestalte in 1 842 werd vastgelegd. In 18 So sentimentaliseerde Leigh Hunt de stof in een ballade, terwijl de dichter Brough in 18S9 sociaal-kritische aspecten van de geschiedenis
benutte. In de historische roman Hereward the
Wake uit 1866 van Kingsley figureert Lady
Godiva als de moeder van de hoofdpersoon,
een legendarische `outlaw' die Engeland tegen de Noormannen poogde te beschermen.
Marsh publiceerde in 18 89 een historische roman Lady Godiva.
Op het continent werd de thematiek van
de Godiva-geschiedenis onder andere gebruikt in Monna Vanna uit 1902 van Maeterlinck. Vermelding verdient ook Regina toeli
uit 1894 van Lauff. In deze roman wordt Antwerpen gered door de dochter van de burgemeester. Van hernomen confrontaties met de
Godiva-stof is slechts weinig sprake. Gewezen kan worden op de eenakter van Sfetez
(Lady Godiva, 191 I), treurspelen van Hardung 1911, Baxa 1913, Zwehl 1918 en Franck
1919, maar erg imposant verschijnt Godiva
niet op het toneel: de nadruk valt steeds op de
echtelijke moeilijkheden. Hensen publiceerde
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in 1946 zijn toneelstuk Lady Godiva. In wel
zeer eigentijdse gestalte verschijnt Godiva bij
Polet, die een cyclus verzen aan haar wijdde
(Lady Godiva op scooter, 196o). Moravia
schreef een verhaal over de Godiva-figuur in
zijn verhalenbundel Un'altra vita uit 1973 en
in 198o verscheen van de Zwitser Humm La-

dy Godiva. Eín Zirkusroman.
Vóór 1842 genoot Godiva in de beeldende
kunst een dubieuze reputatie. In 1826 ging er
in Londen het kwade gerucht dat de koning
het uiterst realistische Godiva-schilderij uit de
Pall-Mall-galerie voor een astronomisch bedrag wenste te kopen. De eigenaar van het
schilderij, die vermoedelijk het gerucht had
verspreid, adverteerde daarop dat het schilderij in `gemengd' gezelschap kon worden bewonderd. De naam van de schilder en de tegenwoordige verblijfplaats van bedoeld schilderij zijn onbekend. In 1833 en 1836 portretteerde George Jones Godiva: het eerste schilderij (Tate Gallery, Londen) toont hoe Lady
Godiva zich voorbereidt op haar rit door Coventry.
Pas met de publikatie van het gedicht van
Tennyson in 1842 werd Godiva in de schilderkunst een respectabel personage. Opmerkelijk is hoe vaak Godiva in die Victoriaanse
jaren werd afgebeeld op het schilderslinnen
of werd `getoond' in tableaux vivants. Met
name de stad Coventry is rijk aan Godivabeelden; opmerking verdienen de beelden
van Marshall (ca. 18 S4) en Thomas Woolner
1878. Een criticus die in 1856 een Godivaschilderij van Alfred J. Woolmer besprak, liet
ontevreden weten dat vrouwelijke naakten
gemakkelijk konden worden verkocht als
Godiva's: het was al voldoende om het vrouwelijk naakt in gezelschap van een paard af te
beelden. Het werk van Tennyson werd geïllustreerd door onder anderen William Holman Hunt: op licht-puriteinse wijze werd
Godiva afgebeeld, gesitueerd in een pseudomiddeleeuws milieu. Als voorbeeld van Victoriaanse schroomvalligheid kan het werk
van de schilder Edmund Blair Leighton worden genoemd, die in i 892 een geheel geklede

Godiva presenteerde aan de Royal Academy.
Op gevaar af in alle moderne vrouwelijke
naakten de geschiedenis van Godiva te zien
herleven, mag wellicht toch in het schilderij
Het gerucht uit 1 93 5 4 1 van de Utrechtse surrealist Moesman, die een naakte `Susanne'
door een verlaten straat laat fietsen, een eigentijdse Godiva worden bewonderd.
In de Britse populaire muziek weerklinken
met enige regelmaat echo's van de geschiedenis van Godiva: bijkans klassiek is Lady Godiva van Peter & Gordon. Verfilmingen van de
geschiedenis van Lady Godiva zijn niet talrijk: van recente datum zijn LADY GODIVA
RIDES AGAIN uit 1951 van Frank Launder,
LADY GODIVA OF COVENTRY uit 1955 van
Lubin en LADY GODIVA RIDES uit 1969 van
Stephen.
-

Hafele 1929; Lady Godiva 1982; Walker 1989

De G O L E M (Hebreeuws voor `levenloze of
ongevormde materie') is een uit leem vervaardigde menselijke figuur die door een magische spreuk tot leven wordt gewekt. Een
bekende versie van het verhaal speelt zich af
rond de beroemde rabbijn Jehuda Low, ook
Maharal genaamd, die zeer goed was ingewijd in de esoterische geheimen van de Kabbala. De rabbijn schiep zijn Golem niet uit
hoogmoed, maar uit verlangen zijn gekwelde
geloofsgenoten te redden. Beschuldigd van
rituele moord op een christenkind, moesten
de joden in het getto van Praag van rond
15 8o een aantal van hen als verdachten van de
moord uitleveren. De Golem werd daarop
door de rabbijn ingezet om hun onschuld te
bewijzen. Zo ontdekte de Golem, dankzij
zijn vermogen met de zielen der overledenen
in contact te treden, de ware moordenaars —
christenen die zich wilden wreken op een
joodse koopman — en bewerkstelligde aldus
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de vrijlating van de joodse verdachten. De
schepper van de Golem wekte de lemen gestalte tot leven door het magische woord
`schem' op papier te zetten en het de Golem
letterlijk in de mond te leggen. Om de sabbatrust te waarborgen diende de rabbijn het
toverwoord iedere vrijdag te verwijderen.
Toen hij dit een keer vergat braken de gewelddadige krachten in de Golem los. Alleen
door het magische woord ijlings uit de Golem te verwijderen kon de rabbijn de vernietiging van de synagoge voorkomen. De
Golem stortte op het dak van het gebedshuis
ineen. De vaste omtrekken van deze Praagse
Golem-legende zijn waarschijnlijk omstreeks
het midden van de i 8e eeuw tot stand gekomen.
De figuur van de Golem is ontleend aan oude
kabbalistische geschriften uit de 2e tot 4e
eeuw n.C., maar vond zijn eerste literaire
neerslag pas in Reuchlins De arte cabbalistica
uit 1517. Dit werk bevat de basiselementen
van de stof die door de eeuwen heen kenmerkend zouden blijven: een door een toverwoord tot leven gewekte lemen gestalte die
in alles op een levend mens gelijkt, behalve
dat hij niet over een stem beschikt (daar kan
alleen God voor zorgen), en die een louter
dienende functie heeft. Essentieel voor de
Golem-stof is de directe band met Gods
schepping van de eerste mens. Het onvermogen van de mens om God in dit opzicht te
evenaren blijkt echter uit de noodgedwongen
vernietiging van de kunstmatige mens, een
vast element in de oorspronkelijke stof. Aanvankelijk vernietigt de Golem zichzelf, maar
in latere bewerkingen is dit een daad van zijn
schepper. De vernietiging wordt tot stand
gebracht door de `schem', het magische
woord emeth (waarheid), van zijn eerste letter
te beroven, waardoor meth (dood) te lezen
valt. Met het wederom tot stof of lemen
brokstukken terugkeren van de Golem-gestake wordt in een aantal gevallen niet alleen
het geschapene, maar ook de schepper gedood.

Nadat de aanvankelijke stof zich binnen de
grenzen van de (joodse) mystiek en symboliek had ontwikkeld, deed na de middeleeuwen een zekere zucht naar realisme zijn intrede. De historische gebeurtenissen rond een
16e-eeuwse Poolse rabbijn, Elija Baalschem
van Chelm, gaven aanleiding tot verdere uitwerkingen, voor het eerst vermeld in een
brief van Arnoldus 1674. Emden schreef in de
i 8e eeuw over de Poolse Golem in een familiesage en Schudt nam de stof in 1714 op in
zijn Judische Merkwürdigkeiten, die op hun
beurt weer de bron vormden voor de verwerkingen van de stof in de Duitse Romantiek. In i 8o8 verwoordde Jakob Grimm het
Golem-verhaal met grote trefzekerheid en
beknoptheid. De prominente aanwezigheid
van magische krachten, de spanning tussen
mens en kunstmatige creatie en de tragische
werking van het onvermogen tot spreken,
gaven voor de romantici glans aan de stof.
Een andere historische bron die nieuwe
impulsen gaf aan de Golem-legende, werd
gevormd door de hierboven beschreven gebeurtenissen in het Praag van de 16e eeuw
rond rabbijn Jehuda Low. Deze variant heeft
de grootste verbreiding gekend. In 1837
schreef Daniel Horn een toneelstuk en later
een novelle (1842) onder de titel Der Rabbi
von Prag, waarin de nadruk sterk ligt op de
noodzaak om de Golem door middel van een
ritueel onder controle te houden. Ook bij andere auteurs in de vorige eeuw is deze legende
terug te vinden (Auerbach 1837, Tendlau
1842, Kompert 1882, Bergmann 1883). In deze fase van de verwerking van de legende is
een verschuiving zichtbaar: na de aanvankelijke nadruk op het magische element en de
functie van de Golem als knecht en dommekracht, treedt nu de spanning naar voren tussen schepper en geschapene, als om aan te
geven dat de mens niet ongestraft het werk
van God kan nabootsen. De machten die de
mens met zijn verworven kennis in het leven
heeft geroepen, zullen zich onherroepelijk tegen hem keren. Hier openbaart zich een typisch 19e-eeuwse fascinatie voor de verwor-
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Hugo Steiner-Prag, De Golem
inde straten van Praag, 1916,
lithografie. Een van de
illustraties bij een uitgave van
Gustav Meyrinks Der Golem.

venheden van de menselijke kennis, en onwillekeurig herinnert men zich die andere
kunstmatige mens uit de vorige eeuw, het
monster van Frankenstein (Mary Wollstonecraft Shelley, Frankenstein, 1817). Het essentiële verschil met deze creatie uit de wereld
van de `gothic novel' is dat in het geval van
Frankenstein de (pseudo-)wetenschappelijke
kennis centraal staat en niet de op esoterische
wijsheid berustende kennis.
De onbeheersbare driften van de kunstmatige mens zijn een weerspiegeling van de beperkte macht van de mens over zichzelf. In
een aantal bewerkingen van de stof is dan ook
een spiegelmotief aan te wijzen: de Golem is
het evenbeeld geworden van de schepper of
valt daar soms geheel mee samen, zoals het
geval moet zijn geweest in de verloren gegane opera Der Steinwurf uit 18 5 8 van Anton
Rubinstein op een libretto van Hebbel. De
hoogmoed van de schepper krijgt bijzondere
aandacht in andere 19e-eeuwse bewerkingen
van de Praagse Golem, zoals in het gedicht
Die Geschichte von dem Golem uit 1872 van
Ludwig Kalisch en in het gedicht Der Golem
uit 1898 van Liliencron. Daartegenover staat
een aantal bewerkingen waarin het accent ligt
op de psychologie van de Golem zelf. De
wens van de tot leven gewekte lemen reus
om volledig mens te worden, om bezield te
raken en alle facetten van het menselijk leven
te omarmen, wordt door de kunstmatigheid
van zijn bestaan gedwarsboomd. Het meest
effectief wordt dit weergegeven door het element van liefde voor een mens van vlees en
bloed in te voeren, zoals in de roman Spinoza
uit 18 3 7 van Auerbach en in de novellen van
Rudolf Lothar 1899 en Hauschner (Der Tod
des Luwen, 1916), waarin de Golem zich van
zijn tragische beperkingen bewust wordt als
hij verliefd wordt op de dochter van de rabbijn. De uiterste consequentie wordt doorgevoerd in het toneelstuk Der Golem. Ghettolegende uit 19o8 van Holitscher, als niet de
schepper, maar het kunstmatig tot leven gewekte wezen zelf een eind maakt aan zijn
onvolkomen leven. Dit toneelstuk vormde
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weer de basis voor een operalibretto van Lion
uit 1926, op muziek gezet door Albert.
In sommige gevallen is het de schepper van
de Golem die door de menselijke trekken van
zijn schepping wordt misleid: hier is sprake
van een dubbelgangermotief, zoals in Achim
von Arnims Isabella von Agypten uit 1812. In
deze novelle wordt op bevel van de toekomstige Duitse keizer Karl v een vrouwelijke
Golem geschapen naar het evenbeeld van Isabella, de mooie dochter van een zigeunerkoning, om haar uit handen te houden van de
kobold Cornelius Nepos. De pseudo-Isabella
blijkt echter zo verleidelijk dat de troonopvolger Karl voor haar bezwijkt. De verwantschap met het Pygmalion-thema zal duidelijk
zijn. Ook Hoffmann, in de novelle Die Geheimnisse uit 1822, en Rathenau (Rabbi Eliesers Weib, 1902) grepen op dit thema terug.
In een belangrijke verwerking van de Golem-stof, het dramatische gedicht Der Golem
(geschreven 1917-18, verschenen 1920) van
H. Leivick (pseudoniem van Leivick Halpern), is de Golem verworden tot een oncontroleerbare, gewelddadige macht, die in
plaats van bloedvergieten te voorkomen de
ware verlossing in de weg staat. De messiasfiguur in het stuk wordt door de rabbijn
weggestuurd, omdat de wereld nog te zeer
vervuld is van het kwaad. De Golem blijft
daardoor aan de macht. Leivicks drama is uitgangspunt geweest voor een tweetal muziekdramatische bewerkingen: V. Heifetz schreef
in 1941 het oratorium The Golem, en Ellstein
componeerde in 1962 een opera op een libretto van Regan. Nog onlangs verscheen
een kameropera van de hand van Casken
(Golem, 1991). Sitsky, Harwood en Lancaster
schreven in 1990 in opdracht van de Opera
van Australië gezamenlijk The Golem. Grand
Opera in 3 Acts. Van Achron is een Golem
Suite voor klein orkest uit 1922 bekend.
In 1919 verscheen van het volksboek een
Duitse bewerking door Chajim Bloch onder
de titel Der Prager Golem von seiner `Geburt' bis
zum Tod. Bloch is de eerste geweest die de
schepping van de Golem liet plaatsvinden op

bevel van God, waarmee de functie van de
lemen kolos als redder op de voorgrond werd
geplaatst en het wezenlijke conflict tussen
schepper en geschapene verdween. Andere
versies waarin de reddende functie van de
Golem centraal staat zijn het toneelstuk Der
Rabbiner von Prag uit 1914 van Johannes Hess,
het gedicht The Golem Wheel uit 1967 van
Meltzer en de roman The Sword of the Golem
uit 1970 van Rothberg. Recente literaire bewerkingen van de stof zijn te vinden in het
werk van Brodsky 1976, Ozick (het verhaal
`Puttermesser and Xanthippe' in Levitation,
1983) en Piers (Golem in the Gears, 1986).
De Golem-legende is niet ontkomen aan
pogingen om deze `volwassen' stofte populariseren tot een sprookje of om te vormen tot
kinderliteratuur. Tot de meer serieus te nemen bewerkingen in deze richting behoren
de versies van Isaac Bashevis Singer (The Golem, 1982; door de auteur uit het Jiddisch vertaald, oorspronkelijk verschenen in afleveringen van de Jewish Daily Forward) en Wiesel
(The Golem. The story ofa legend, 1983). Daarnaast heeft de Golem als voorbeeld van een
menselijke robot avant la lettre zijn sporen nagelaten in de science-fictionliteratuur: het
boek van Lem, Golem XIV uit 1981, mag hier
niet onvermeld blijven.
Een laatste vorm van literaire verwerking
van de stof die hier met enige nadruk moet
worden genoemd, is de symbolistische benadering. Hiertoe heeft Meyrink met zijn grote
roman Der Golem uit 1913-14 de aanzet gegeven. In deze groteske en symbolistische roman is de Golem reeds lang geleden vernietigd, maar eens in de zoveel tijd waart zijn
geest rond onder de mensen, hevig verlangend naar een stoffelijk omhulsel. De hoofdpersoon van de roman droomt dat hij in het
joodse getto van Praag ronddoolt, op zoek
naar zijn verleden. In het holst van de nacht
ontmoet hij de Golem, die zijn spiegelbeeld
blijkt te zijn. Deze en latere ontmoetingen
met de zwijgende gestalte brengen hem telkens iets nader tot de waarheid omtrent zichzelf. De Golem is daardoor tot een spiegel
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van de ziel van de hoofdpersoon geworden
en de hele queeste naar de waarheid omtrent
zichzelf is uiterst effectief geënsceneerd in de
donkere steegjes en gangen van het Praagse
getto. Meyrinks roman is qua stijl en verbeeldingskracht een van de meest geslaagde
letterkundige bewerkingen van de Golemstof.
In de dichtkunst zijn voor 1900 een tiental
Golem-gedichten verschenen, onder meer
van Droste-Hülshoff (Die Golems, 1844.) en
Storm (Ein Golem, 1851). Evenals de reeds genoemde gedichten van Kalisch, Kompert en
Liliencron gaan deze gedichten uit van de bestaande stof en werken ze deze op min of meer
conventionele wijze om. In deze eeuw is de
stof in dichtvorm bewerkt door Borges (El
Golem, 1958); als reactie hierop verscheen van
de Borges-vertaler Hollander een op Borges
geïnspireerd gedicht (Letter to Jorge Luis Borges. A Propos of the Golem, 1971). Voorts
schreef Celan in 1964 een Golem-gedicht, Einem, der vor der Tür stand: de symboliek van
de Golem is hierbij geheel volgens de moderne lyrische traditie komen te liggen op het
vlak van het hoogst persoonlijke scheppingsproces, dat wars is van eenvoudige anekdotiek.
In de filmgeschiedenis is de Golem-stof
driemaal achtereen gebruikt door de Duitse
acteur en regisseur Wegener: de eerste twee
versies (1914 en 1917) zijn verloren gegaan,
maar de versie van 1 920 (DER GOLEM . WIE
ER IN DIE WELT KAM) bleef bewaard en
geldt als een van de meesterwerken van de
Duitse expressionistische film. In alle verfilmingen speelde Wegener zelf de lemen gestalte, die door een rabbijn tot leven wordt
gewekt om de joodse gemeenschap voor de
ondergang te behoeden. Er zijn remakes van
het verhaal uit Frankrijk (L E GOLEM , 193 6,
onder regie van Duvivier) en Tsjechoslowakije (1951, regie: Fric). Een Engelse film IT
uit 1966 onder regie van Leder liet een Golem
zien die wordt misbruikt door een gefrustreerde museumassistent, maar die aan diens
lot, dood door een atoombom, mag ontsnap-

pen. Een Japanse equivalent van de Golem,
Majin genaamd, speelde de hoofdrol in een
Japanse film uit 1967, onder regie van Isho
Mori.
De Golem komt in de beeldende kunst
voornamelijk voor als onderwerp van boekillustraties: vermeldenswaard zijn de 25 illustraties die Steiner-Prag vervaardigde voor
de uitgave van Meyrinks roman in 1916. Andere illustratoren zijn Kubin 1909, Tofel en
Max Weber (beiden 1921, illustraties bij Leivick), Jilovsky (1925, bij Bloch), Feigl 1 937,
Hussel 1974 en Podwal (1983, bij Wiesel).
Ook kunstenaars als Steinberg (1965, Hirshhorn Museum, Washington), Hudecek (19337, Galerie Hlavního Mésta, Praag), Kir
(I 980, Metropolitan Museum,-schenbaum
New York), Wartofsky 1984, Lerner 1982,
Lemberger 1982-83, Shapiro 1987 en Pincas
1985-88 lieten zich op uiteenlopende wijzen
door de Golem-stof inspireren. Goodelman
vervaardigde een bronzen buste (1922, privécollectie) . Ook Aronsons monumentale sculptuur The Door (1963-69, Pucker/Safrai Gallery, Boston), gemaakt in de traditie van de
bronzen deuren van Ghiberti van het Baptisterium te Florence en Rodins Poorten van de
hel, bevat verwijzingen naar de Golem. De
Roemeense beeldhouwer Covrig is bekend
geworden door zijn uit afvalmateriaal vervaardigde gigantische mensachtige figuren,
waaronder De dictator (1988), een beeld dat
hij zelf in verband brengt met de Golem.
Ook de bekende beeldhouwster Niki de
Saint-Phalle heeft voor haar sculpturen inspiratie gezocht bij de lemen reus (bijvoorbeeld Golem, 1972).
Rosenfeld 1 93 4; Volker 1971; Mayer 197 5 en
1980; Goldsmith 1981; Sherwin 1985; Bilski 1988
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, de Deense kroonprins, betreurt de
dood van zijn vader en het haastige huwelijk
van zijn moeder Gertrude met zijn vaders
broer Claudius. De geest van de gestorven
koning verschijnt hem en vertelt dat Hamlets
vermoedens op juistheid berusten: Claudius
heeft zijn broer vermoord om zich van diens
weduwe en van de troon meester te maken.
De geest vraagt om wraak en Hamlet zweert
die te zullen voltrekken. Hij komt er echter
niet toe tot actie over te gaan, uit vrees dat de
geestesverschijning misschien het werk van
de duivel is. Hij veinst krankzinnigheid, om
zijn tegenstanders in verwarring te brengen.
Als Hamlet verneemt dat een troep toneelspelers het hof bezoekt, geeft hij hun opdracht een stuk op te voeren waarin de dood
van zijn vader wordt gedramatiseerd. Uit de
reacties van de koning tijdens de opvoering
maakt hij op dat deze zich inderdaad schuldig
voelt. De koningin zegt hem te willen spreken. In haar slaapvertrek verwijt Hamlet haar
de eer van zijn vader te hebben bezoedeld.
Als hij een beweging waarneemt achter een
gordijn, meent hij dat Claudius hun gesprek
afluistert. Hij grijpt zijn dolk, maar het dodelijk slachtoffer is niet Claudius, doch de ka
merheer Polonius, vader van Hamlets geliefde Ophelia.
Hamlet is een gevaar geworden voor
Claudius. Deze stuurt hem naar Engeland, in
het gezelschap van twee hovelingen, Rosencrantz en Guildenstern, die hem in het oog
dienen te houden en geheime documenten bij
zich hebben die Hamlets executie verordonneren. Hamlet ontdekt deze opzet en vervalst
de documenten, zodat Rosencrantz en Guildenstern worden gedood. Na een overval op
zijn schip door piraten keert hij in het geheim
terug naar Denemarken.
Intussen heeft Ophelia, krankzinnig geworden door het verdriet over de dood van
haar vader en de geveinsde krankzinnigheid
van haar geliefde, zelfmoord gepleegd. Haar
HAMLET
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broer Laertes zweert haar te zullen wreken.
In het nog openliggende graf van Ophelia
vechten Hamlet en Laertes. Claudius suggereert Laertes, Hamlet uit te dagen voor een
duel. Hamlet neemt de uitnodiging aan, niet
wetend dat het zwaard van Laertes met gif is
ingesmeerd.
Bij het duel brengt Gertrude een heildronk
uit op het succes van haar zoon, maar per
ongeluk drinkt zij uit een beker met gifdrank, door Claudius voor Hamlet klaargezet. Laertes en Hamlet worden allebei door
het vergiftigde zwaard getroffen. Vlak voor
zijn dood steekt Hamlet Claudius neer. Hamlet wijst Fortinbras, de Noorse kroonprins,
als troonopvolger aan, daarmee een oude vete tussen de beide koninkrijken beslechtend.
Shakespeare's The Tragical! Historie of Hamlet, Prince of Denmark werd geschreven tussen
1598 en 16oI en beleefde zijn eerste uitvoering in 1602. Het basismateriaal voor de tragedie stamt uit de Historia Danica (ca. 1200)
van de Deense historicus Saxo Grammaticus.
De naam van de hoofdpersoon luidt hier
Amlethus. De historisch vaststaande dood
van een Katharine Hamlet, die zich vlak bij
Stratford in 1 579 in de Theems verdronk,
heeft vermoedelijk een rol gespeeld bij de
keuze van de naam Hamlet en bij de zelfmoord door verdrinking die Shakespeare zijn
heldin Ophelia laat plegen.
Er zijn overeenkomsten vastgesteld met
het Lucretia-verhaal zoals door Livius verteld, waarin Brutus (de `stomme' of `dwaze')
eveneens krankzinnigheid voorwendt om
aan de moordenaar van zijn vader te ontkomen.
Engelse vertalingen van Saxo Grammaticus uit 1495 en 1575 hebben geen bron gevormd voor Shakespeare. Wel is dat het geval, zij het op indirecte wijze, met de Histoires
tragiques uit 1559-83 van Belleforest, die in
Engeland veel werden gelezen. Daarin komt
een aan Saxo ontleende `Geschiedenis van
Hamlet' voor, die overigens pas in 16o8 in het
Engels werd vertaald en toen sporen vertoon-
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de van de invloed van Shakespeare's tragedie.
Op Belleforest moet de `oer-Hamlet' zijn gebaseerd waar Shakespeare van uitging. Deze
zou identiek kunnen zijn met een niet-bewaarde Hamlet-tragedie van Kyd, rond 1589
met veel succes gespeeld in Londen. Zeker is
dat Kyd de geest van Hamlets vader en de
figuur van Laertes toevoegde en het wraakmotief een belangrijke functie gaf. Naast de
`oer-Hamlet' heeft men ook andere specifieke

bronnen aan kunnen wijzen: Treatise of Melancholy uit 15 86 van Bright en de Essais van
Montaigne. Ook Erasmus' Lof der zotheid uit
I5II, waarin de naam Laertes voorkomt, is
wel als mogelijke bron voor Hamlet genoemd. Zonder veel succes heeft men gezocht naar historische verwijzingen in Hamlet
die verband zouden houden met Shakespeare's eigen leven en tijd. Zo bracht Brachvogel, schrijver van biografische romans, het lot
van Hamlet in verband met dat van de graaf

John Everett Millais,
Death of Ophelia, 1851-52, doek.
Tate Gallery, Londen.
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van »Essex (Hamlet, 1867). Ook Winstanley
(Hamlet and the Scottish Succession, 1921) en
Dover Wilson The Essential Shakespeare,
1 93 5) hebben Hamlet met Essex in verband
gebracht, evenals de critici van de Freudiaanse school, die in Essex een vaderfiguur zagen.
Hamlet, zonder twijfel het beroemdste toneelstuk aller tijden, heeft zeer veel gedaanteverwisselingen ondergaan voordat het, in de
tweede helft van de ie eeuw, overal gespeeld ging worden in zijn oorspronkelijke
vorm. De eerste Franse versie uit 1 769 van
Ducis geeft een bijna onherkenbare Hamlet te
zien: niet alleen is deze versie in regelmatige
alexandrijnen gedicht, maar ook is zij een loflied op de kinderliefde geworden. Zo werd
het althans gezien door de Nederlandse bewerkster De Cambon, blijkens het voorwoord bij de tweede druk van haar bewerking (Hamlet, Treurspel gevolgd naar het
Fransch en naar het Engelsch, 1 779) . Typerend
voor de in Duitsland zo totaal anders verlopen Shakespeare-receptie is Shakespeare in
(

der Klemme, oder: wir wollen doch auch den
Hamlet spielen uit 1780 van Schink, waarin
Shakespeare zelf ten tonele verschijnt om er
toestemming voor te geven dat zijn stuk door
kinderen werd uitgevoerd, liever dan het, zoals in Frankrijk gebeurde, door volwassenen
te laten mismaken. In 1 792 liet Goethe in
Weimar een zo goed als originele Hamlet opvoeren, waarin alleen Fortinbras ontbrak.
Ducis bleef zijn invloed uitoefenen tot in
Stendhals Hamlet-ontwerp uit i 820. Maar
Voltaires kritiek op Shakespeare als een subliem genie dat als gevolg van de barbaarse
tijden waarin hij leefde volledig gespeend
was van goede smaak, had ook in Engeland
effect. Zo produceerde de beroemde acteur
Garrick een Hamlet waarin als barbaars geziene scènes (het gevecht in Ophelia's graf, de
scène met de doodgravers) eenvoudig werden weggelaten en waarin Gertrude niet
sterft maar krankzinnig wordt door schuldgevoelens. Ook Samuel Johnson, toch een
van Shakespeare's grote verdedigers in de
eeuw der Verlichting, had moeite met Ham-

let. In zijn klacht dat Shakespeare de lieftallige
Ophelia niet tot waanzin had mogen laten
vervallen, zien we een vroeg symptoom van
de romantische idealisering van Ophelia, die
later zo'n duidelijke rol zal gaan spelen. De
Hamlet-parodie van Murphy uit 1772 was een
protest tegen de populaire Garrick-adaptatie
en kan als een voorloper van het hiervoor
genoemde toneelstuk van Schink worden beschouwd.
In Frankrijk blijven Voltaire en Ducis het
Hamlet-beeld bepalen totdat Cressonois in
1886 een nieuwe bewerking maakte van de
populaire versie die Dumas père samen met
Meurice in 1847 vervaardigde. In deze bewerking speelde Sarah Bernhardt de rol van
Ophelia. Cressonois geeft blijk van een tendens om naar Shakespeare's oorspronkelijke
tekst terug te keren. In de bewerking van
Ménard uit hetzelfde j aar sterft Hamlet voor
het eerst aan het eind van het stuk.
In Duitsland werd Hamlet voor het eerst
opgevoerd in een eveneens sterk classicistische versie van 1776 van Schroder. Voor
Goethe werd deze versie aanleiding zijn zeer
invloedrijke interpretatie van de Hamlet te
formuleren. Bij ons drukte Goethes visie haar
stempel op de studie Uren met Shakespeare uit
1889 van Loffelt. In Goethes Wilhelm Meisters
Lehrjahre uit 1796 worden in de boeken 4 en 5
uitvoerige gesprekken gevoerd over het stuk,
dat Goethe samenvat als `eine grosse Tat auf
eine Seele gelegt, die der Tat nicht gewachsen
ist'. Van de hoofdpersoon zegt Goethe: `Das
Unmögliche wird von ihm gefordert, nicht
das Unmögliche an sich, sondern das, was
ihm unmöglich ist', waarmee hij de aandacht
verlegt van de tragisch-fatalistische naar de
subjectief-persoonlijke aspecten van de tragedie. Ook wordt Hamlet voor Goethe aanleiding om de tragedie in het algemeen opnieuw te definiëren. Zij kenmerkt zich niet,
zoals de i 8e eeuw wilde, door het mechanisme van de poëtische rechtvaardigheid, dat
het goede beloont en het kwade bestraft,
maar `... das Bose fállt mit dem Guten'. In de
discussie tussen Wilhelm Meister en Aurelie
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zien we hoe Goethe zich verzet tegen de tendens tot idealisering van Ophelia. Daartegen
waarschuwde eveneens de Nederlandse
Shakespeare-vertaler Kok in een artikel uit
i 890 in De Gids.
Kok protesteert ook tegen de wijdverbreide gewoonte om naar aanleiding van Hamlet
de notie `wereldsmart' ter sprake te brengen.
Dit aan Goethes Die Leiden des jungen Werthers uit 1774 ontleende idee van de Weltschmerz vond in de Sturm-und-Drang-tijd
een tegenhanger in de 'Hamlet-Krankheit'.
Goethes Hamlet is de reflexieve mens, die als
gevolg van zijn vermogen tot denken en
nuanceren vervalt tot onmacht om te handelen; de mens dus, die niet langer `naïef in het
leven staat maar `sentimentalisch', in de termen van Schiller, die toegaf zelf in Don Carlos invloed van Hamlet te hebben ondergaan.
Voor de romantici was deze visie op de mens
de `moderne' bij uitstek en het karakteristieke
onvermogen van de typisch modernistische
mens om tot keuzen en beslissingen te komen
kan zeker nog met Goethes Hamlet-beeld in
verband worden gebracht. Brittings roman

Lebenslaufeines dicken Mannes der Hamlet hiess
uit 1952 is nog een duidelijke concretisatie
van Goethes Hamlet-beeld.
Ook in de Russische literatuur, die voor
het eerst met Hamlet kennis maakte in de
classicistische, onder Franse invloed geschreven tragedie Hamlet uit 1748 van Soemarokov, is het Goetheaanse Hamlet-beeld van
grote invloed geweest, en wel in de gestalte
van de `overtollige mens' die men vanaf
Poesjkins Eugen Onegin uit 1 82 5 - 3 3 bij zoveel
Russische schrijvers tegenkomt (Gontsjarov,
Oblomov, 1859; Tsjechov, Ivanov, 1887). In
zijn verhaal Hamlet uit het district Skigry uit
1849 bestempelt Toergenjev Hamlet zelfs als
een van de twee fundamentele menselijke typen: het reflecterende tegenover het handelende, waarbij het eerste type volledig negatief wordt begrepen, wat uiteraard Goethes
intentie niet meer weerspiegelt. Tegenover
het Hamlet-type stelde Toergenjev »Don
Quij ote als tegenpool. In deze context kan
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ook Liliencrons historische novelle Die siebente Todsünde uit 1903 worden geplaatst, waarin
een fictieve vriend van Shakespeare wordt
opgevoerd die aan de kardinale ondeugd der
inertie te gronde gaat. Vanaf deze post-Goetheaanse fase speelt de weifelende Hamlet
doorgaans een negatieve rol, zoals blijkt uit
toespelingen in Ubu Roi uit 1896 van Jarry,
Fin de partie uit 1956 van Beckett en zelfs het
toneelstuk De redders uit 1984 van Komrij,
waarin Hamlet is geobsedeerd door zijn spiegelbeeld. De hoofdfiguur uit de roman De
nietsnut uit 1979 van Kellendonk onderzoekt
de gewelddadige dood van zijn vader. Hij is
te beschouwen als een moderne Hamlet,
maar dan zonder de tragiek en de wraakgevoelens van zijn illustere voorganger.
Zoals Hamlet met »Werther in verband is
gebracht, zo wordt hij ook in samenhang met
de gestalte van »Faust gezien. Voor de beweging Junges Deutschland, die actief politiek
engagement van de literatuur bepleitte ten
tijde van Metternich, was Hamlet vaak het
symbool van machteloze afzijdigheid. Heine
en Borne zagen hem zo, evenals Gutzkow, in
wiens dramatische fantasie Hamlet in Wittemberg uit 183 5 Hamlet en Ophelia een paar ontmoetingen met Faust hebben. De revolutionaire dichter Freiligrath vatte deze visie op
Hamlet samen in een beroemd geworden slogan: `Deutschland ist Hamlet'. Daarmee
werd Hamlet net als Faust tot een mythische
gestalte die een der wezenskenmerken van de
Duitse geest representeerde. Enigszins te vergelijken met de rol die Faust speelt in de roman Doktor Faustus uit 1947 van Thomas
Mann is die van Hamlet in Hamlet oder die
lange Nacht nimmt ein Ende uit 1956 van Döblin en zelfs in het postmodernistische toneelstuk Die Hamletmaschine uit 1979 van Heiner
Muller. Hierin is Hamlets dadenloosheid
symbool van de machteloosheid van het individu om in te grijpen in de wereldgeschiedenis. De Duitse popgroep Einstürzende Neubauten bracht in i 99 I een C D uit op teksten
uit Die Hamletmaschine. Meer psychologisch
is de machteloze Hamlet uitgewerkt in het
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verhaal Papa Hamlet uit 1889 van Holz en
Schlaf, waarin in een tot het uiterste doorgevoerde naturalistische stijl de teloorgang
van een aan lager wal geraakte toneelspeler
wordt beschreven. In twee ouderdomswerken voerde ook Gerhart Hauptmann Hamlet
ten tonele: de tragedie Hamlet in Wittemberg
uit 1 93 5 vormt een proloog tot Shakespeare's
stuk en in de roman Im Wirbel der Berufung uit
1936 wordt het thema psychologisch in die
zin geïnterpreteerd dat het onvermogen tot
handelen aan een geheime schuld wordt toegeschreven. In Bend Sinister uit 1947, de meest
expliciet politieke roman van Nabokov, gebruikt de schrijver bepaalde aspecten van
Hamlet in zijn hoofdfiguur Adam Krug, een
filosoof die symboliseert wat in de totalitaire
staat niet kan worden getolereerd.
Voor de Hamlet-receptie ten tijde van de
Republiek van Weimar is de bemoeienis van
Brecht met Shakespeare's held typerend. Hij
maakte een radio-adaptatie die verloren is gegaan. In Kleines Organon fur das Theater uit
1 949 wordt Hamlet — door Brecht in een sonnet als `diepzinnige parasiet' gekarakteriseerd
— opgevat als een symbool van de onbewuste
wens van de burgerlijke samenleving om terug te keren naar de feodale orde.
De vertelling Hamlet ou les suites de la piété
filiale van Laforgue maakt deel uit van zijn in
1887 verschenen Moralités legendaires. Hierin
lijkt in de eerste plaats het Hamlet-beeld van
Ducis te worden hernomen, maar Laforgue
luidt tegelijk een nieuwe fase in van de Hamlet-receptie: het besef van de zinloosheid van
het bestaan, bij Shakespeare als melancholie
gepresenteerd, wordt door Laforgue opgevat
als twijfel aan de eigen identiteit. Laforgue
heeft met zijn Hamlet invloed uitgeoefend op
de vroege modernistische beweging, met name bij Pound en Eliot en, getuige een beroemde uitgave uit 1898 met illustraties van
Pissarro, ook op de beeldende kunst. Sarments toneelstuk Le marriage d'Hamlet uit
1922 is sterk door Laforgue beïnvloed, terwijl
ook in Tzara's Mouchoir de nuages uit 1924,
een der belangrijkste dadaïstische theaterex-

perimenten, het Hamlet-beeld van Laforgue
doorschemert. Bepalend voor de postmodernistische receptie van Hamlet is Stoppards toneelstuk Rosencrantz and Guildenstern are Dead
uit 1966 geweest, later nog gevolgd door The
Fifteen Minute (Dogg's Troupe) Hamlet uit
1978. Uitgaande van een persiflage van G.S.
Gilbert uit 1891 schreef Stoppard een absurde
komedie die veel invloed van Beckett laat
zien. Stoppards stuk heeft vele andere dramatische adaptaties overschaduwd, zoals The
Hamlet of Stepney Green uit 1958 van Kops,
Cue for Passion uit 196o van Rice, de tetralogie The Mystery of Hamlet, King of Denmark
uit 1949 van MacKaye en Return to Danes Hill
uit 1958 van Duke.
Van de vooral in de jaren zestig vervaardigde collages, waarin de tekst van Hamlet op
allerlei wijzen werd verknipt en veranderd
ten behoeve van theaterexperimenten, zijn de
bekendste geschreven door Marowitz 1966,
Baker 1967 en Papp 1967 in Amerika en door
Rühm (Ophelia and die Wörter, 1968) in Oostenrijk.
In het voorwoord bij zijn Hamlet-libretto,
in 1822 door Mercadante op muziek gezet,
zette Romani uiteen dat hij zich door het
extreem-fantastische karakter van Shakespeare's stuk gedwongen zag de gelijkenis tussen
Hamlet, Gertrude en Claudius en Orestes,
Klytaimnestra en Aigisthos uit Aischylos'
Oresteia te benadrukken. Daarmee loopt hij
vooruit op Freuds beroemde verklaring van
de Hamlet door middel van het Oidipouscomplex in Die Traumdeutung (1900), die
door zijn leerling en biograaf Ernest Jones
zou worden uitgewerkt (Hamlet and Oedipus,
1 949) . Deze Freudiaanse interpretatie is voor
de Hamlet-receptie niet minder belangrijk
geweest dan die van Goethe. In talloze 2oeeeuwse werken speelt het Oidipous-motief
een rol. Zijdelings is het ook van belang in
het hoofdstuk `Scylla en Charybdis' uit Ulysses (1922) van Joyce, waarin Stephen Dedalus
zijn `theorie' over Shakespeare ontvouwt en
daarin een grote rol toekent aan het feit dat
Hamlet werd geschreven kort na de dood van
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Antoon van Welie, Eduard
Verkade als Hamlet, 1907, doek.
Stadsschouwburg, Amsterdam.

Shakespeare's vader en die van zijn zoon
Hamnet in 1596. Zowel Freud als Joyce werden beïnvloed door de Deense literatuurhistoricus Brandes, die in zijn William Shakespeare. A Critical Study uit 1896 Shakespeare
interpreteerde in het licht van 19e-eeuwse filosofen als Schopenhauer en Nietzsche. Ook
een studie uit 1914 van Gilbert Murray, Hamlet and Orestes. A Study of Traditional Types,
heeft een rol gespeeld in de Freudiaanse traditie. Een van de beroemdste psychologische
romans over het Oidipous-complex waarin
rechtstreeks bij Hamlet wordt aangesloten is
André Cornélis uit 1887 van Bourget. Andere
Hamlet-romans waarin de psychologie een
grote rol speelt zijn Hamlet had an Uncle uit
1940 van Branch Cabell en Horatio's Version
uit 1972 van Hayter, waarin Horatio Hamlets
laatste verzoek inwilligt en het verhaal vanuit
zijn eigen perspectief vertelt. Op humoristische wijze behandelden Heppenstall en Innes
in 195o de Freudiaanse benadering in Three
Tales of Hamlet. Ook Thomas Morris' Ophelia. A Play for Women uit 1948 staat duidelijk
in de Freudiaanse traditie.
Niet minder dan Shakespeare's overige belangrijke stukken is Hamlet voor talloze componisten een inspiratiebron geweest. Van de
zettingen van liederen uit de toneelstukken
verscheen reeds in i81-i6 een eerste bloemlezing door Linley (Dramatic Songs), spoedig
gevolgd door Collection of the Vocal Music in
Shakespeare's Plays uit 1853 van Caulfield.
Vooral in de 2 oe eeuw is het gebruik geworden dat voor praktisch elke belangrijke opvoering de liedteksten opnieuw op muziek
worden gezet. Uit de moderne tijd zijn vooral de Vijf liederen van Ophelia (1873, gepubliceerd 1 93 S) van Brahms van belang, evenals Richard Strauss' drie Ophelia- liederen uit
1919. Ook in Liederen uit Shakespeare's toneel stukken uit 1921-26 van Castelnuovo-Tedesco treft men twee toonzettingen uit Hamlet
aan. Het gaat hier om composities die niet aan
toneeluitvoeringen waren gebonden. Van
Loewe is een lied uit Hamlet bekend.
De centrale plaats die Ophelia in de ro-
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mantische Hamlet-receptie innam blijkt
vooral bij Berlioz, wiens La mort d'Ophélie
voor tweestemmig vrouwenkoor en de Marche funébre, beide uit 1848, de enige vruchten
zijn die zijn lang gekoesterde wens om een
Hamlet-opera te schrijven heeft afgeworpen.
Ook in het symfonisch gedicht Hamlet uit
18 S 8 van Liszt en de fantasie-ouverture Hamlet uit 1888 van Tsjaikovski speelt Ophelia
een belangrijke rol.
Toneelmuziek bij Hamlet werd gecomponeerd door Haydn (van een in 1938 ontdekt
handschrift staat de authenticiteit echter niet
vast), Tsjaikovski 1891, Honegger 1946, Milhaud '939, Sjostakovitsj 1932, Virgil Thomson 193 8 en Andriessen 1948. Niels Gade
1861 en Joachim (op. 4) schreven bekend geworden concert-ouvertures. Blacher schreef
in 1940 een symfonisch gedicht en in 1949 een
ballet.
Uit de studies naar Hamlet en de muziek
blijkt dat er meer dan dertig opera's naar de
stof zijn gecomponeerd. De meest recente
zijn die van Rihm 1987 op een libretto van
Heiner Muller, bewerkt naar diens toneelstuk
Die Hamletmaschine, een opera uit 198o van
Reutter, een Ophelia uit 1984 van Ketterborn
en een opera uit 1991 van de Roemeen Bentoin. De vroegste is een Amleto van Caruso
uit 1796, de bekendste is de Hamlet uit i868
van Ambroise Thomas. Als het meest geslaagde libretto geldt dat van Boito, librettist
van Verdi bij diens Falstaff en Othello. Boito's
libretto werd in 1865 door Faccio op muziek
gezet. Andere Hamlet-opera's die enige bekendheid kregen zijn van Mercadante 1822
en Humphrey Searle 1968.
Hamlet is, met Romeo and Juliet, het meest
verfilmde van Shakespeare's toneelstukken.
Een van de oudste documenten is de verfilming (van slechts één scène) uit 1900 van C.
Maurice met Sarah Bernhardt als Hamlet. Als
de beste verfilming uit de periode van de
stomme film geldt HAMLET uit 1913 van
Hay Plumb. Op locatie (kasteel Kronborg in
Helsingor) verfilmde Blom de tragedie in
1910. In de verfilming van S. Gade en Schall

uit 1920 wordt Hamlet, vertolkt door Asta
Nielsen, verliefd op Horatio. De beroemdste
verfilming is die van Laurence Olivier uit
1948, waarvoor Walton de muziek schreef.
Kosintsjev ontving in 1964 de Stalin-prijs
voor zijn HAMLET, waarin de hoofdpersoon
als geïsoleerde idealist vecht voor wijsheid en
humaniteit aan een corrupt hof; de film is
gebaseerd op de vertaling van Pasternak en
Sjostakovitsj schreef er de muziek voor. Andere verfilmingen die bekendheid kregen zijn
die van Gielgud 1964 met Richard Burton in
de hoofdrol, die van Chabrol (O P H É L I E,
1962), Richardson 1969, Stroux 1977 en Zeffirelli 1992. Uit 1972 dateert de western-versie J O H N N Y HAMLET en uit 1 9 5 9 de experimentele verfilming DER REST I S T S C H W E IGEN door Kutner. Van de produkties die
voor televisie gemaakt zijn verdient die van
Rodney Bennett uit 198o vermelding.
Het hoofdstuk over Hamlet en de beeldende kunst begint in 1 709, als de eerste geïllustreerde uitgave van Shakespeare's werk door
Rowe verschijnt. Deze heeft weinig artistiek
belang, maar al in 1 744 bezorgt Hanmer een
uitgave met waardevolle gravures van Hayman. Het aantal latere geillustreerde edities is
ontelbaar; onder de vele illustratoren moeten
Doré en Rackham met ere worden genoemd. In de 18e eeuw neemt Boydell het
initiatief tot het oprichten van de Boydell
Shakespeare Gallery, die illustraties van alle
bekende artiesten beoogt bijeen te brengen
voor een gezaghebbende uitgave, en ook
schilderijen verzamelt. In 1790 komt de Gallery gereed; niet lang daarna moet zij om financiële redenen worden gesloten en raken
de kunstwerken verspreid. De collectie bevatte werk van bekende artiesten als Hogarth, Joshua Reynolds, Romney en Hayman. Invloedrijk waren met name de Shakespeare-schilderijen en -tekeningen van Füssli,
die vooral met zijn doek Hamlet, de koningin
en de geest (ca. 1785) de Romantiek inluidde.
In de romantische schilderkunst blijkt een
beperkt aantal scènes steeds weer inspiratiebron te zijn. De kerkhofscène inspireerde De-
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lacroix tot Hamlet au cimetière, waarvan de
eerste versie uit 1828 dateert. Drie jaar eerder
had Delacroix het doek Hamlet en zijn vader
geschilderd, dat zich in Krakau bevindt, en
ook later heeft hij zich door Hamlet laten
inspireren. Tussen 1834 en 1843 vervaardigde
hij een reeks litho's met scènes uit Hamlet; van
een groot schilderij Hamlet met het lijk van
Polonius bevindt zich een kopie in het Musée
Saint-Denis te Reims. De scène met de geest
van Hamlets vader inspireerde Blake tot een
beroemde aquarel uit 18o (British Museum,
Londen). De kerkhofscène heeft aanleiding
gegeven tot een hele traditie van afbeeldingen van Hamlet met een schedel in de hand;
of Hals' Jongeman met schedel (National Gallery, Londen) uit 1666 tot deze traditie moet
worden gerekend is onzeker. Van de scène
waarin Hamlet zich met zijn moeder onderhoudt is een schilderij van de Deen Abildgaard uit 1 778 bekend geworden. In de ie
eeuw is vooral Ophelia vele malen geschilderd, onder meer door Piloty 1869 en de prerafaëlieten Arthur Hughes en Millais. Van de
laatste is Death of Ophelia uit 1851-52 zonder
twijfel het beroemdste Hamlet-schilderij; het
vormde de inspiratie voor talloze `Bildgedichte', waaronder de kleine reeks `Ophélie'
uit 1870 van Rimbaud het bekendst is. Een
bijna legendarisch schilderij is Hamlets verbanning uit Engeland van Walter Deverell, dat
verloren is gegaan. Het beeldde Hamlet uit
met een exemplaar van Boethius' Vertroosting
der filosofie, suggererend dat Shakespeare
door deze 6e-eeuwse filosoof was beïnvloed.
Een vierde prerafaëliet die zich door Shakespeare liet inspireren was Dante Gabriel Rossetti; van hem bestaat een pentekening Hamlet and Ophelia uit 1859. Beroemd is Sir William Orchardsons Hamlet and Ophelia uit
1865. Van veelvuldig verbeelde scènes moet
ook de opvoering van het toneelstuk in het
derde bedrijf worden genoemd; Hayman
beeldde deze scène tweemaal uit en de Tate
Gallery te Londen bezit beroemde 19e-eeuwse schilderijen van Maclise en Charles Hunt.
Rond 1750 ontstond de mode om bekende
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acteurs af te beelden in rollen waarin zij uitblonken. Zo werd de acteur Garrick in 1 754
als Hamlet uitgebeeld door Benjamin Wilson, terwijl Lawrence in 1783 een beroemd
portret maakte van John Philip Kemble als
Hamlet. De legendarische Ellen Terry werd
als Ophelia geportretteerd door de dertig jaar
oudere Watts, met wie zij anderhalf j aar was
verbonden in een ongelukkig huwelijk. Manet vereeuwigde in i 866 de acteur Rouvierre
als Hamlet (National Gallery of Art, Washington). In Nederland moet het portret van
Verkade in deze rol worden genoemd, dat
Van Welie in 1907 maakte; het bevindt zich
in de Amsterdamse Stadsschouwburg. In de
2oe eeuw is deze traditie voornamelijk in de
fotografie voortgezet. In het algemeen lijkt
Hamlet als inspiratiebron voor beeldend kunstenaars in de 2oe eeuw te zijn uitgedroogd, al
moet Dali's kleurenets Hamlet uit 1969 als belangrijke uitzondering worden genoemd.
Lounsbury I902; Schick 1912; Cross 1948; Glaser
1952; Bailey 1964; Weitz 1964; Frye 1979; Lutz
1980; Scofield 1980; Quillian 1983; Muller-Swefe
1987; Kliman 1988; Loquai 1 993

HENDRIK I V, koning

van Frankrijk van 1589
tot 16 I o, was een van de hoofdrolspelers in de
godsdienstoorlogen die zijn land in de tweede
helft van de i 6e eeuw teisterden, met als een
van de dramatische hoogtepunten de Bartholomeusnacht. Na een protestantse opvoeding
genoten te hebben in het Zuidfranse Pau,
wisselde hij vijfmaal van godsdienstige overtuiging om tenslotte als katholiek te sterven.
Zijn voorganger koning Karel Ix stond sterk
onder de invloed van diens Italiaanse moeder
Catharina de Médicis, die vond dat haar zoon
te veel gemene zaak maakte met de protestantse partij, die destijds onder leiding stond
van Gaspard de Coligny en Hendrik van Na-
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warra, de latere Hendrik i v . De aanvoerder van
de katholieke partij was de hertog van Guise.
In augustus 1 572 waren de belangrijkste vertegenwoordigers van beide kampen in Parijs
bijeen om het huwelijk bij te wonen van de
katholieke Margaretha van Valois, zuster van
Karel i x , met de protestant Hendrik van Navarra. Toen een poging om Coligny te vermoorden _mislukte, wist Catharina haar zoon
ertoe over te halen om een slachting aan te
richten onder de hugenoten. Deze furie, die
in de Bartholomeusnacht (23 op 24 augustus)
van 1 572 om 3 uur begon en zich daarna over
het hele land verspreidde, kostte het leven aan
naar schatting 20.000 protestanten die weigerden hun geloof af te zweren. Ook Coligny kwam om, maar Hendrik van Navarra
bekeerde zich en werd aldus gespaard.
De Parijse Bloedbruiloft, zoals deze Bartholomeusnacht ook wel wordt aangeduid, inspireerde een protestantse dichter als de Elzasser Fischart tot gedichten die zich fel tegen
Catharina de Médicis richtten. D'Aubigné
ruimde in 16 16 een belangrijke plaats in voor
de gruwelijke gebeurtenis in Les tragiques, het
belangrijkste (satirische) werk over de Franse
godsdienstoorlogen.
Van Christopher Marlowe werd in 1 593
een toneelstuk over de slachting opgevoerd
onder de titel The Massacre of Paris. In deze
tragedie, die slechts als verminkte tekst is
overgeleverd, ligt de nadruk op de figuur van
de hertog van Guise, die (als zovele protofaustische helden bij Marlowe) zowel door
bruutheid en nietsontziende machtswellust
als door een bewonderenswaardig idealisme
wordt gedreven. In Barclay's roman Argenis
uit I62I werden de misstanden aan het hof
van Karel ix beschreven; op de vertaling van
dit werk door Opitz 1626 baseerden Flayder
1626 en Christian Weisse 1684 hun dramatiseringen. In de barokdrama's van Rodius
(Colignius, 1615) en Nathaniel Lee (The Massacre of Paris, 1690) staat de heroïsche, stoïcijnse martelaarsfiguur van de hugenotenleider Coligny centraal.

De Engelse vertaling uit 1607 van L'inventaire général de l'histoire de France van Serres en
Matthieu vormde het uitgangspunt van een
tragedie in twee delen van Chapman, onder
de titel The Conspiracy and Tragedy of Charles
Duke of Byron (16o8). In dit treurspel zet de
Franse hertog Biron een samenzwering tegen
Hendrik iv op die echter wordt ontdekt: de
koning schenkt hem gratie, maar als Biron
voor de tweede maal snode plannen smeedt,
wordt hij ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. De Franse ambassadeur tekende destijds te Londen officieel protest aan tegen het
feit dat een Engelse schrijver een nog in leven
zijnde vorst ten tonele had gevoerd. Een van
de thema's uit Chapmans toneelstuk, Hendriks grote voorliefde voor vrouwen, die
hem in Frankrijk de bijnaam `le Vert-Galant'
bezorgde, keerde terug in het toneelstuk The
Noble Spanish Soldier uit 1631, dat onder de
naam van Dekker werd uitgegeven, maar aan
Rowley moet worden toegeschreven.
Voltaire schreef een episch gedicht in alexandrijnen, La Henriade (in 1723 verschenen
onder de titel La Ligue ou Henri le Grand), en
toonde Hendrik iv als de verlichte monarch
die een einde had weten te maken aan de
godsdiensttwisten die Frankrijk zolang hadden beheerst en verdeeld. Met zijn onmiddellijke voorganger op de Franse troon, Hendrik
III , belegert hij Parijs, waar de katholieken
van de harde lijn, verenigd in de `Ligue' onder leiding van de hertog van Guise, in opstand zijn gekomen tegen hun koning die zij
te toegeeflijk vinden tegenover de hugenoten. Hendrik van Navarra wordt naar Engeland gezonden om de hulp van Elisabeth i in
te roepen. Aan haar hof doet hij het relaas van
de Bartholomeusnacht en van de gruweldaden tegen de protestanten in de jaren daarna.
De Ligisten vragen op hun beurt Rome om
hulp. Hendrik III sterft door de moordenaarshand van een dominicaner monnik. Na
vele veldslagen te hebben geleverd, slaagt
Hendrik erin de Franse troon veilig te stellen,
en als hij eenmaal (opnieuw) tot het katholieke geloof is bekeerd, ontvangt de Parijse be-
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volking hem met open armen. Een tijd van
vrede en welzijn breekt aan.
De classicistische treurspeldichter Gottsched toonde in Die parisische Bluthochzeit König Heinrichs von Navarra uit 1 746 Karel ix als
een verbeten bestrijder van de hugenoten, die
na de bloedbruiloft Hendrik van Navarra tot
bekering dwingt. Onder Lodewijk xv en
zijn opvolger werd de figuur van Hendrik iv
vele malen voorgesteld als de goedmoedige,
verlichte `volkskoning' die iedere Fransman
zijn `kip-in-het-pannetje' gunde. Voorbeelden hiervan worden geleverd door Voltaire
en zijn hierboven genoemde werk, door Collé_in het blijspel La partie de chasse de Henri IV
uit 1760 en door Sainmore in een zogenaamde 'heroïde' uit 1761 onder de titel Gabrielle
d'Estrées Henri IV. In uiteenlopende kunstvormen — van tragedie tot pantomime —
treedt Hendrik op als de weldoener van zijn
volk, die zijn tegenstanders rechtvaardig behandelt en altijd vrolijk en joviaal is (Rozoi
1774, 1775 en 1780; Klairwal 1779; Desfontames de la Vallée 1780; Bohaire-Dutheil
1780; Mercier 1782). Zijn verhoudingen met
de markiezin van Verneuil en met Gabrielle
d'Estrées kregen in 1778 hun literaire uitwerking in de tragedies van respectievelijk Irailh
en Sauvigny.
De opvoering in 1788 van de anti-monarchistische tragedie Charles IX van Chénier
werd aanvankelijk door de politie verboden,
maar eenjaar later, in augustus 1789, oogstte
het werk veel succes bij het publiek en bij
revolutionaire voormannen als Danton en
Desmoulins. Het stuk toont een krachteloze
koning Karel ix die volkomen wordt gedomineerd door zijn moeder Catharina de Médicis en door de hertog van Guise. Als zijn
kanselier hem verslag komt uitbrengen van
de gruweldaden die in de Bartholomeusnacht
hebben plaatsgevonden, krijgt de koning
spijt. Hendrik van Navarra wijst Karel op de
grote schuld die hij op zijn schouders heeft
geladen. Karel ontsteekt in hevige woede tegenover zijn raadsheren, maar valt dan bewusteloos voor de troon neer.

a
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Schi ller s opstel Bürgerliche Unruhen in
Frankreich in den Jahren 1569-1572 uit 1 793
heeft grote invloed gehad op de vele toneelstukken die in de i 9e eeuw naar de stof zouden volgen. Bovendien heeft de confrontatie
tussen Posa en Filips ii uit Schillers Don Carlos vaak model gestaan voor de confrontatie
van Coligny en Karel ix , zoals in Coligny,
Admiral von Frankreich uit 1820 van Eduard
Marschner, Die Bartholomäus -Nacht uit 1846
van Auffenberg en het anoniem verschenen
toneelstuk Coligny uit 18 S S
In de historische roman Chronique du régne
de Charles IX uit i 829 van Mérimée gaat de
jonge hugenoot Bernard de Mergy naar Parijs om zich bij de troepen van Coligny aan te
sluiten. In een duel doodt hij een beruchte
huurmoordenaar en wint zo het hart van de
katholieke Diane de Turgis, bij wie hij de
Bartholomeusnacht doorbrengt. Tevergeefs
probeert zij hem tot een bekering over te halen. Zijn broer George, een scepticus die uit
carrière-overwegingen zijn protestantse geloof heeft afgezworen, neemt in de gruwelnacht afstand van Karel ix , zonder echter zijn
functie in het koninklijke leger op te geven.
Het noodlot brengt beide broers tegenover
elkaar als Bernard naar het protestantse bolwerk La Rochelle is gevlucht, dat door de
troepen van de koning wordt belegerd. Zonder het te weten raakt Bernard zijn broer dodelij k: deze verliest in zijn stervensuur echter
niets van zijn stoïcijnse houding. Een dominee en een pastoor vechten om het zieleheil
van de stervende.
In 1843 kwam de roman Sur Catherine de
Médicis van Balzac uit. Het eerste deel beschrijft de machinaties van de Italiaanse heerseres in de tijd van Frans ii en Maria Stuart.
Het tweede deel speelt in de jaren dat zij de
feitelijke regentes was, die over het hoofd van
Karel Ix heen regeerde. Het derde deel speelt
zich af in de i 8e eeuw: een advocaat en een
chirurg vertellen elkaar de droom die ze de
nacht tevoren hebben gehad. De eerstgenoemde heeft Catharina gezien die de Bartholomeusnacht bejubelde, alhoewel de zui-
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verende werking van de slachting niet ten
volle is verwezenlijkt. Wellicht is een tweede
revolutie nodig om de bloednacht te voltooien.
De roman La reine Margot uit 1845 van
Dumas pè re speelt zich af tussen de beruchte
nacht en de dood van Karel ix op 30 mei
1574. De drie hoofdthema's zijn de hechte
vriendschap tussen twee edellieden, de grenzeloze ambitie van Catharina, en de liefde die
Margaretha van Valois, de `Margot' van de
titel, de vrouw van Hendrik van Navarra,
heeft opgevat voor Hyacinthe de la Mole. De
historische romans van Moret (Les mystéres de
la Saint-Barthélemy, 186o) en van Ramée (Les

noces vermeilles: histoire de la Saint-Barthélemy,
1877) hielden zich vrij strikt aan de feiten,
terwijl Ponson de Terrail zich in 1865 in zijn
roman La Saint-Barthélemy aanzienlijk meer
vrijheden permitteerde.
Mohr (Coligny, 1857) en Devrient (Zwei
Könige, 1867) hebben gepoogd de psychologische ommezwaai te analyseren die Karel ix
maakte toen hij van hugenotenvriend veranderde in aanstichter van hun ondergang. In
The Queen-Mother uit 186o van Swinburne
wordt met de titel verwezen naar Catharina
de Médicis: in dit versdrama is de hofdame
Denise de hoofdpersoon die van de koninginmoeder de opdracht krijgt Karel ix te verleiden om hem zo te kunnen bespioneren. In
de Bartholomeusnacht komt zij jammerlijk
aan haar einde. De novelle Das Amulett uit
1873 van Conrad Meyer werd geïnspireerd
door Mérimées roman en gaat over de katholieke Boccard, een soldaat in Duits-Zwitserse dienst, die met een amulet het leven
weet te redden van zijn protestantse vriend
Hans Schadau, secretaris van Coligny. Als
Schadau na de Bartholomeusnacht moet
vluchten, krijgt hij van zijn vriend een uniform van de Zwitserse Garde. Boccard zelf
wordt echter gedood door de kogel die voor
zijn ketterse vriend was bedoeld: hem brengt
het amulet geen geluk.
Cremers schreef in 1938 een toneelstuk
over de confrontatie tussen Catharina de Mé-

dicis en Coligny. Op doorreis in Pau, de geboortestad van Hendrik van Navarra, vatte
Heinrich Mann het plan op om een historische roman aan deze Franse koning te wijden.
In 1 93 5 en 193 8 kwamen de twee delen van
deze roman uit: Die Jugend des Königs Henri
Quatre en Die Vollendung des Königs Henri
Quatre. De streng in de protestantse leer opgevoede Hendrik leert in Parijs het corrupte
hofleven kennen. Met admiraal Coligny zet
hij zich aan het hoofd van de bevrijdingsstrijd
der hugenoten. Na enkele liefdesavonturen
trouwt hij met de zuster van koning Karel
ix . In de bloednacht ontvalt hem zijn grote
vriend en medestrijder Coligny. Mann vergelijkt de wreedheden der katholieke Ligisten
met de nationaal-socialistische terreur die op
het moment van schrijven zijn vaderland teistert. Hendrik vlucht naar La Rochelle waar
een (fictieve) ontmoeting met Montaigne
plaatsvindt: Montaigne leert hem daarbij dat
macht alleen mag worden aangewend om het
goede te verrichten.
Het tweede deel gaat over het koningschap
van Hendrik iv . Hij toont zich een strijdbaar
humanist die met het Edict van Nantes (1598)
de hugenoten een zekere vrijheid van godsdienst verschaft. De moord op zijn minnares
Gabrielle d'Estrées, met wie hij twee kinderen had, is een verwijzing naar zijn eigen einde. Zijn tweede vrouw, Maria de Médicis,
dwarsboomt hem in zijn streven naar een
volkenbond waarin de christelijke naties van
Europa moeten worden verenigd.
De titels van de romans van Uhlenbusch
(Paris ist eine Messe wert en Sonntags ein Huhn
im Topf, beide 1954) verwijzen naar Hendriks
boutades naar aanleiding van zijn (tweede)
bekering ('Paris vaut bien une messe') en naar
zijn sociale programma.
Meyerbeer componeerde in 1836 de
`grand opéra' Les Huguenots, op een libretto
van Scribe: de oorspronkelijke titel luidde
Léonore ou la Saint-Barthélemy. Margaretha
van Valois, Hendriks vrouw, wil de katholieke hofdame Valentine laten huwen met de
hugenoot Raoul om zo een brug te slaan tus-
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sen de elkaar bestrijdende geloven. Zonder
elkaars naam of status te kennen waren zij
reeds verliefd op elkaar geworden. Als Raoul
een gesprek dat niet voor zijn oren is bedoeld,
verkeerd beoordeelt, meent de hugenoot dat
zijn geliefde de voorkeur geeft aan de graaf
van Nevers, reden waarom hij het voorstel
van Margaretha van de hand wijst. Valentine's vader daagt hem daarop uit tot een duel,
met de bedoeling de brutale hugenoot te do-

den. Valentine, die inmiddels heeft ingestemd
in een huwelijk met Nevers, waarschuwt Raoul, die nu inziet dat hij zich schromelijk
heeft vergist. Ondertussen is de spanning tussen beide kampen opgelopen: Catharina de
Médicis smeedt haar plannen die culmineren
in de gruwelen van de Bartholomeusnacht.
Valentine bekent Raoul haar liefde en biedt
hem de bescherming van de koning aan,
welk aanbod hij van de hand wijst. Dan
neemt zij zijn geloof aan om samen met hem
te sterven: het vonnis wordt voltrokken door

F. Dubois, De Bartholomeusnacht,
1572, doek. Musée des BeauxArts, Lausanne.
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de compagnie die onder leiding staat van Valentine's vader.
Jean Paul Egide Martini schreef in 1774 de
opera Henri IV. Winter schreef in 1779 een
ballet Die Liebe des Heinrichs IV and der Gabriele. Rombergs `Sehauspiel' Heinrich IV von
Frankreich stamt uit i 8o6 en in 1820 schreef
Heinrich Marschner zijn opera Heinrich IV
and d'Aubigné. De Engelse componist Bishop
schreef in i 820 de opera Henry Quatre. Paris in
the Olden Times. Carl Maria von Weber
schreef in 1818 het 'Trauerspiel' Heinrich IV
von Frankreichs Tod. In 1829 werd het drama
Heinrich IV von Paris van Bierey voor het
eerst opgevoerd. De operette Heinrich IV van
Adolf Muller werd in 1865 gecomponeerd.
De komische opera van Boieldieu 1814 en de
opera van Radoux 1866 verschenen beide
onder de titel Henri IV en voyage. Uit 1874
stamt Die Bartholomäusnacht van Brandl.
Van Hendrik i v staan ruiterstandbeelden
in Nérac, Pau en Parijs (Pont-Neuf), standbeelden in Pau, Parijs en Versailles, en borstbeelden in Angers, Genève en Berlijn. Het
Louvre bezit een portret door Frans Pourbus
de Oudere. Andere portretten bevinden zich
in Montpellier, Hampton Court (Londen),
Versailles (waaronder een portret door Ary
Scheffer), op het slot Gripsholm (Zweden) en
in München. Beroemd is de Galerie Médicis
van het Louvre: deze ruimte is geheel gevuld
met schilderijen (oorspronkelijk bestemd
voor een zaal in het Palais de Luxembourg)
van de hand van Rubens, gewijd aan het leven van Maria de Médicis, Hendriks tweede
vrouw, en bevat onder andere Hendrik IV
ontvangt het portret van Maria de Médicis en De
Hemelvaart van Hendrik IV; de reeks werd begonnen in 1621 en voltooid in 1625, en zou
worden voortgezet met een vergelijkbare
reeks over het leven van Hendrik zelf, maar
Rubens is nooit verder gekomen dan enkele
olieverfschetsen. De Uffizi te Florence bezit
twee schilderijen die Hendrik voorstellen tijdens en na de slag bij Ivry. Voorts zijn er
schilderijen in Berlijn (Inname van Parijs),
Wenen (Slag bij Coutras) en Liechtenstein. De

Londense Wallace Collection bezit diverse
doeken met afbeeldingen uit het leven van
Hendrik. In de Alte Pinakothek te München
hangt een werk van Anthonie van Dyck,
waarop Hendrik staat afgebeeld tijdens een
veldslag. Ingres schilderde de koning met zijn
kinderen. In Genève hangt een tafereel met
de jeugdige Hendrik. Het Prado te Madrid
bezit een onthoofding van Johannes de Doper, waarbij de Franse koning is afgebeeld.
Voorts bestaan er gravures van Goltzius,
Gaultier, Saint-Aubain en P. Sauvage. Van
Ary Scheffer is een ruiterportret van Hendrik
iv uit 1828 aanwezig in het Louvre te Parijs.
De Bartholomeusnacht is vele malen in al
zijn gruwelijke details afgebeeld, voornamelijk echter in de vorm van gravures die kunsthistorisch van weinig of geen waarde zijn.
Een uitzondering is een fresco (ca. 1572) van
Vasari dat de muren siert van de Sala Regia in
het Vaticaan. In het Musée des Beaux-Arts
van Lausanne bevindt zich een doek van F.
Dubois, waarop de gruwelen in extenso staan
afgebeeld. In de Makins Collection hangt een
schilderij uit 1852-S3 van Millais, A Hugue-

not, on St. Bartholomew's Day, Refusing to
Shield Himself from Danger by Wearing the Roman Catholic Badge.
Koeppel 1896; Koch 1914; Brenner 193 1; Joutard
1976

JULIANUS APOSTATA (331-363), ook wel
Julianus de Afvallige, was de naam die de
christenen gaven aan de Romeinse keizer Flavius Claudius Julianus, omdat hij het christendom verzaakte. Julianus was de neef van
Constantijn de Grote en hij werd het symbool van de opstandige mens die de geest van
de nieuwe tijd bestrijdt en terugkeert naar het
verleden. In zekere zin vormt de geloofsafval
van Julianus een inversie van de bekering van
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de christenhater Saulus tot de apostel Paulus.
In 337 ontsnapte Julianus aan het bloedbad
dat de zonen van de overleden Constantijn de
Grote in Constantinopel na de dood van hun
vader onder bloedverwanten aanrichtten. Julianus, een kind nog, werd gespaard vanwege
zijn leeftijd, zijn vader en oudere halfbroer
echter lieten het leven. Constantius, de tweede zoon van Constantijn de Grote, werd door
velen als kwade genius van de slachting beschouwd. Nadien weigerde Julianus zijn redding toe te schrijven aan de genade van de
christelijke God: hij zag er liever de hand in
van de zonnegod Helios.
In Nicomedia leefde de jonge Julianus in
ballingschap. Daar en in Constantinopel en
Athene werd hij beïnvloed door de lessen van
het neoplatonisme. Hij trok zelfs naar Efeze
om daar de charlatan Maximus te ontmoeten.
Maximus van Efeze oefende met zijn magisch
neoplatonisme en initiaties in de Mithrasgodsdienst een beslissende invloed op Julianus
uit. Aan de studie van het neoplatonisme en
de ontmoeting met Maximus zou hij zijn geloofsafval danken.
In 355 benoemde keizer Constantius ii Julianus tot `caesar' (onderkeizer) van de westelijke provincies. Het was een gevaarlijke onderscheiding, zoals Julianus' halfbroer Gallus
had ervaren: Gallus was in 354 op last van de
keizer onthoofd, omdat hij de hem opgedragen bestuurlijke taken niet naar tevredenheid
had vervuld. Ammianus Marcellinus en Libianus, tijdgenoten van Julianus, veronderstelden later dat de paranoïde Constantius ii
zijn geleerde, maar militair onervaren neef
naar het Gallisch front zond om hem daar te
laten sneuvelen. Op onverwacht doeltreffende wijze bestuurde de j onge `caesar' Gallië, en
militaire successen tegen de Alamannen
(Straatsburg 3 57) en de Franken gaven hem
groot krediet bij zijn soldaten en in Rome. In
Gallië riepen Julianus' soldaten in 360 — tijdens een wellicht door Julianus gestimuleerde
muiterij tegen een troepenverplaatsing die
door de keizer was bevolen — hun legeraanvoerder uit tot nieuwe keizer. De dood van

Constantius voorkwam een openlijke confrontatie tussen Julianus en de wettige keizer.
In 361 werd Julianus in het gehele rijk als
keizer erkend.
Julianus' regeerperiode was kort maar hevig. Toen hij keizer was openbaarde zich zijn
weerzin tegen het `nieuwe' christendom pas
ten volle. Onder het bewind van Constantius
was een bekentenis tot het `heidendom' ondenkbaar geweest. Intussen had de nieuwe
godsdienst der `Galileeërs', zoals Julianus de
christenen smalend noemde, zich in voorbije
decennia gecorrumpeerd door hevige interne
twisten en de associatie met dubieuze keizers
als Constantius. Christelijke wetenschap
werd door de nieuwe keizer verboden, kerken werden gesloten, oude tempels in ere
hersteld. Dit geschiedde niet zonder slag of
stoot. Julianus, die zich door publikaties (`Tegen de Galileeërs') als filosoof afficheerde,
voerde de heidense godenverering weer in.
Het filosofisch werk van Julianus is goeddeels
bewaard gebleven, wat niet weinig bij droeg
aan zijn postume roem. In het jaar 363 sneuveldeJulianus in de strijd tegen de Perzen.
Bij het `geletterde' voortleven van keizer Julianus werd zijn controversiële positie goed
zichtbaar. De dood van de keizer werd door
de christenen bejubeld. Zelfs werd de legende
verspreid dat Julianus tot op zijn sterfbed de
hemel tergde: hij nam wat bloed uit de wond
aan zijn hand en wierp dat hemelwaarts, met
de uitroep: `Gij hebt overwonnen, Galileeër!'
Geestverwanten van Julianus werden vervolgd en de overleden keizer werd vervloekt.
Daarbij werd de toon gezet door Gregorius
van Nazianze, die gelijk met Julianus in
Athene had gestudeerd en nadien onder meer
bisschop van Constantinopel werd. Onmiddellij k na Julianus' dood herdacht Gregorius de keizer in een aantal smaadredes: op
onbarmhartige wijze werd Julianus als tiran
en goddeloze aan de schandpaal genageld. Julianus' deugden werden bespot, zijn ondeugden en lichamelijke gebreken gehekeld. Gregorius doopte de keizer 'Apostata', de Af-
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vallige. Dat Julianus vooral als `Apostata'
voortleefde, demonstreert het succes van
Gregorius' karaktermoord.
Aanhangers van Julianus en `heidense' tij dgenoten verkozen uit lijfsbehoud vooralsnog
te zwijgen. Pas vijf jaar na Julianus' dood
werd dit zwijgen voorzichtig doorbroken
door Libianus, die zijn verloren vriend herdacht in zijn Monodia, een weeklacht en lofrede. Enige jaren nadien gaven Eutropius
(Breviarium ab urbe condita, 4e eeuw: een beknopte geschiedenis van het Romeinse Rijk),
Ammianus Marcellinus (Historia, eind 4e
eeuw) en Eunapius op grond van eigen waarnemingen of van getuigeverklaringen van Julianus' intimi een uiterst vleiend portret van
de keizer als hersteller van het hellenisme en
als voorbeeldig soeverein.
Ondanks de (riskante) lofprijzingen door
de christelijke dichter Prudentius werd in de
eeuwen na Julianus' dood diens demonisering
voltooid. Behalve Gregorius' gezaghebbende
veroordeling speelden daarbij de Basilius-legende en de zogenaamde Syrische Julianus romans een rol. Met deze laatste worden
twee fragmentarisch overgeleverde Julianusromans bedoeld, die van de 6e en e eeuw
dateren en van Syrische herkomst zijn. De
invloed van Gregorius is in beide teksten onmiskenbaar. In de eerste roman is een belangrijke episode gewijd aan Julianus' conflict met
Eusebius, de legendarische bisschop van Rome. Met Gods hulp doorstaat Eusebius alle
martelingen en beproevingen, hem door de
keizer opgelegd.
In de middeleeuwen ging de legendevorming voort. In hagiografieën en in de evenmin erg kritische historiografie van de martelaren werd voor de beroemde vijand van het
christendom met genoegen een plaats ingeruimd. Zo werd Julianus onder meer verantwoordelijk gesteld voor de dood van Artemius. Aan de Afvallige werden tal van gruweldaden toegeschreven. In de hagiografie
van de heilige Basilius van Caesarea werd
verhaald hoe de heilige in een visioen de ondergang van Julianus voorzag. In de 14e

eeuw verscheen een drama waarin keizer Julianus wordt bestreden door Maria.
In 1489 werd in Florence op het feest van
de heiligen Johannes en Paulus, die wel zijn
beschouwd als slachtoffers van Julianus, een
drama opgevoerd, waarin Lorenzo de Médicis een aantal traditionele elementen van
christelijke Julianus-legenden verwerkte, zoals de vermeende laatste woorden van de keizer. Nieuw aan het drama van de geletterde,
in het neoplatonisme geschoolde Lorenzo
was dat Julianus niet langer als incarnatie van
het kwaad gold. Julianus verscheen welhaast
als een modern mens van de renaissance: hij
was een verdediger van het hellenisme en een
Romeins patriot.
De rehabilitatie van Julianus was een gevolg van de hernieuwde bestudering van zijn
geschriften en van het werk van `heidense' geschiedschrijvers: Julianus bleek weinig gelijkenis te vertonen met het monster dat de
christelijke overlevering van hem had gemaakt. De bestudering van Julianus' werk
vond doorgaans in heterodoxe kringen plaats.
Zo beschikte La Ramée over een manuscript
van de Misopogon, een van Julianus' satirische
geschriften. Pierre Martini, een leerling van
La Ramée, liet zijn belangrijke editie van Julianus' werken voorafgaan door een korte
biografie van Julianus. In die biografie wordt
korte metten gemaakt met de sinds Gregorius
populaire gruwelverhalen over de keizer. De
wetenschappelijke bestudering van Julianus'
leven en werken had op de literaire verbeelding aanvankelijk weinig vat: op de planken
bleef Julianus de duivelse afvalligheid zelve.
In het j ezuïetendrama van de ie eeuw handhaafde Julianus zich weliswaar als de vijand
van de Kerk, maar door zijn frequente optreden kreeg zijn figuur een zekere vertrouwdheid en een tragische dimensie. In
Summa der Tragédien von Keiser Juliano uit
16o8 portretteerde Drexel de keizer voor het
eerst als een door de filosofie — het instrument
van de duivel — misleide jongeling. In de drama's Julianus Apostata Tragoedia uit 1659, Julianus Pseudo-Politicus uit 1699 en Julianus
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Geertgen tot Sint Jans, Keizer Julianus laat het gebeente
van Johannes de Doper verbranden, ca. 1484, paneel.
Kunsthistorisches Museum, Wenen. In 362 n.C. gaf
Julianus de Afvallige bevel het gebeente van Johannes
de Doper te verbranden, omdat er op de plaats waar
ze waren begraven vele wonderen gebeurden.
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Apostata uit 1 708 — alle drie anoniem verschenen — werd Julianus op latere leeftijd getoond: als tragische huichelaar, vergiftigd
door de wijsbegeerte.
De wijsgeren en 'philosophes' uit de 17e en
18e eeuw reageerden met hun Julianus-studies niet zozeer op de uitdagende demonisering in het jezuïetendrama, maar bouwden
veeleer voort op de resultaten van de Julianus-filologie van Martini en van Pétau, jezuïet te Orléans en kenner van de Griekse
letterkunde. Pétau had Julianus' christenhaat
op even listige als retorische wijze gerelativeerd: waar Julianus de christenen in geschrifte attaqueerde, stelde hij volgens Pétau
in wezen hun werken ten voorbeeld aan de
heidenen. Gehoorzaamde de goddeloze Julianus daarmee in feite niet aan de christelijke
normen? Deze vraag werd door filosofen in
toenemende mate positief beantwoord. De
toevoeging `Apostata' werd steeds meer als
geuzennaam gezien: werden de belangrijkste
denkers niet altijd als godverzakers, als afvalligen gesmaad? In 1764 publiceerde de
markies d'Argens een vertaling van Julianus'
verdediging van het heidendom; die uitgave
versterkte de bewondering voor een der
meest beruchte tegenstanders van de christelij ke Kerk, Voltaire. In zijn Dictionnaire philosophique bracht Voltaire in het lemma `Julien' uitgebreid hulde aan de peetvader van
alle `philosophes': volgens Voltaire was Julianus de `tweede van alle mensen, zo niet de
eerste'. Aan het hof van Frederik de Grote
werd `Fritz', om deze te vleien, vergeleken
met de keizerlijke wijsgeer. Ook de in Engeland gezaghebbende intellectueel en wijsgeer
Cooper, Earl of Shaftesbury, putte zich in
zijn werk uit in lofprijzingen aan het adres
van de nobele, edelmoedige en milde Julianus.
De populariteit van de denker Julianus
bleef in de 18e eeuw goeddeels beperkt tot
kringen van filosofen en filologen; in de bellettrie werd de `Afvallige' nog niet vereeuwigd. Weliswaar konden Goethe en Schiller
hun sympathie voor de keizer moeilijk ver-

hullen, maar verder dan Schillers plannen in
1788 voor een epos over Julianus kwamen de
schrijvers van de `Sturm and Drang' niet.
Aan artistieke mislukkingen ontbrak het
ook in de 19e eeuw niet. Zo schreef Vigny in
zijn jeugd een drama over Julianus Apostata,
maar dat stuk overleefde de zelfkritiek van de
auteur niet. Bekend zijn ook de mislukte pogingen van Adam Muller, Hebbel en Gutzkow om de Julianus-geschiedenis een nieuwe
literaire vorm te geven. De populariteit van
Julianus in de letteren van de ie eeuw is
niettemin onloochenbaar. Vooral Duitse
tweederangsauteurs brachten de keizer op de
planken: de Afvallige werd verheerlijkt in het
dramatisch werk van Kettenburg 1812 en
Neander 1812, terwijl Molitor 1866 de keizer
traditioneel-confessioneel als christenhater
ten tonele voerde. Belangrijker is het werk
van Fouqué, die in poëzie (Legende von Kaiser
Julianus dem Abtrünnigen, 1816) en proza (Ge-

schichten vom Keiser Julianus and seinen Rittern,
1818) de keizer deugden en ondeugden gaf en
zijn lotgevallen in een zekere magische schemer bracht. Van belang is ook het epos dat
Eichendorffin 1853 aan Julianus wijdde.
In de laatste decennia van de ie eeuw
wint Julianus nog aan literaire prominentie:
belangrijke toneelschrijvers herkennen in de
afvalligheid van Julianus hun eigen moeizame verhouding tot het christendom. Ibsen
liet in zijn drama Keiser og Galilaeer uit 1873
de rebel Julianus nog tot het inzicht komen
dat het christendom over hem zegevierde,
terwijl Emants in Juliaan de Afvallige uit 1874.
Julianus als zoeker naar schoonheid en zielsverwantschap uiteindelijk een ontgoocheling
bereidde. Emants, die zich baseerde op Gibbons standaardwerk Decline and Fall of the Roman Empire uit 1776-88, herkende in Julianus
zijn eigen afkeer van een verstard christendom, terwijl de oude heidense levensvreugde
teloorgegaan was. In zijn nimmer opgevoerde drama, een jeugdwerk, moest Emants teleurgesteld erkennen dat herstel van de verloren eredienst van de zinnen een illusie was.
In 1876 portretteerde de Italiaanse dramaturg
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Cossa de afvallige Julianus als filosoof van het
liberalisme. Opmerkelijk is ook het poëtisch
drama van de Tsjechische auteur Vrchlicky
uit 18 8 . In sommige studies wordt het provocerend karakter van de Julianus-figuur in
de drama's van de laatste decennia van de ie
eeuw in verband gebracht met de `politiek'
van het Vaticaan: na de onfeilbaarheidsverklaring van de paus in 1870 en de daaropvolgende 'Kulturkampf werd artistiek en filosofisch verzet tegen de intolerantie van het
katholicisme injulianus belichaamd.
Een politieke interpretatie van Julianus
werd al in 1847 gegeven door de bekende
theoloog David Friedrich Strauss: in julianus

Apostata, der Romanticus auf dem Throne der
Cäsaren ontwierp hij een portret van Julianus
dat sterke gelijkenis vertoonde met dat van
Frederik Willem iv van Pruisen. Naar het
oordeel van Strauss waren beide `romantici'
even reactionair. Veeleer komiek is het achterhoedegevecht van de Leidse dominee Van
der Pot, die in 1852 in drie zangen (Julianus de
Afvallige, of de strijd tegen het christendom) de
keizer als vijand van het Nederlands protestantisme vereeuwigde. Interessant zijn de
houtgravures waarmee Rochussen deze uitgave verluchtigde. Een bredere bekendheid
verwierven de Julianus-romans van Dahn
(Julian der Abtrünnige, 1893) en Merezkovski
(Julian Otstupnik, 1896). In beide historische
romans verscheen Julianus als personificatie
van de oude tijd in een nieuwe tijd.
In de Zoe eeuw verliest de literaire belangstelling voor Julianus het van de wetenschappelijke interesse. Intrigerend is het perspectivisch spel dat de Amerikaanse romancier Vidal in Julian uit 1962 met de bekende stof
aanging: naast een gefingeerde autobiografie
en Julianus' dagboekfragmenten zijn er de
commentaren van Julianus' wijsgerige vrienden Priscus en Libanius. Julianus wordt bij
Vidal het slachtoffer van een christelijke samenzwering; bij hem geen deemoedige
schuldbekentenis op het sterfbed. Van Estang
verscheen in 1968 de roman L'Aposíat.
Wellicht speelt de herinnering aan Julianus

Apostata mee in het personage Julian in Tiny
Alice van Albee, althans Gerard Reve veronderstelde dat in een brief uit 1965 aan Guus
Oster (opgenomen in Reves Brieven van een

aardappeleier, 1993).
De iconografie van Julianus lijkt te verwaarlozen; een rol daarbij speelt dat het zegevierend christendom weinig behoefte had aan
verbeeldingen van de afvallige keizer. Een
zeer fraaie uitzondering wordt gevormd
door het schilderij Keizer Julianus laat het gebeente van Johannes de Doper verbranden (ca.
1484) van Geertgen tot Sint Jans.
Verfilmd werden de lotgevallen van Julianus in 1917 door de Russische cineast Kasjanov, die zich daarbij baseerde op de roman
van Merezkovski.
Forster 1905; Kite 1929; Bidez 1930; Boerwinkel
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KASPAR HAUSER was de naam van een
jongen van ongeveer 16 jaar oud, die zich in
1828 in het Duitse Neurenberg bij een ritmeester aandiende. Hij was in het bezit van
een tamelijk raadselachtige brief: het enige
dat met zekerheid uit die brief kon worden
begrepen was de naam van de jongen. Kaspar, die nauwelijks kon spreken of schrijven
en die zich slecht kon bewegen, bleek vanaf
1812 in een donkere, lage kelderruimte te zijn
opgegroeid, zonder contact met de buitenwereld. Verder onthulde de brief alleen dat
de jongen soldaat moest worden, `zoals ook
zijn vader was geweest'. Het plotseling opduiken van deze knaap ontketende een ware
sensatie. De jurist Anselm Feuerbach (vader
van de filosoof) ontfermde zich over Kaspar
en gaf hem in handen van diverse voogden.
In de navolgende j aren verschenen met name
in Duitsland, Frankrijk en Engeland talloze
verslagen van verhoren, ooggetuigeverkla-
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ringen, reconstructies, speculaties, schotschriften, juridische pamfletten, ontboezemingen van voogden en visioenen van maatschappijkritische profeten. Dergelijke publikaties dienden vooral om de schrijvers ervan
in een mooi daglicht te stellen of hun denkbeelden te etaleren. In het algemeen geldt dat
slechts weinigen erin slaagden een verhelderend licht op de mysterieuze gebeurtenissen
rond de jongen te werpen.
Al spoedig waren er twee `richtingen' te
onderscheiden: volgens de ene richting was
Kaspar Hauser het slachtoffer van duistere intriganten, die erbij waren gebaat zijn ware
identiteit — hij zou de erfprins van Baden zijn
— verborgen te houden; volgens de andere
was Kaspar simpelweg een bedrieger. Nadat
men de jongen in 1 829 al eens gewond had
aangetroffen, werd hij in 1833 door een onbekende met een dolkstoot dodelijk verwond
en stierf hij zonder dat er een tip van de sluier
was opgelicht. De beide aanslagen werden
door voorstanders gezien als een bevestiging
van hun komplottheorie en door tegenstanders als een bewijs dat de leugenachtige Hauser het slachtoffer was geworden van al te
extreme pogingen om de belangstelling voor
zijn persoon gaande te houden.
In het verhaal van Kaspar Hauser is het vondelingmotief verweven, dat inhoudt dat na
een periode van gedwongen verborgenheid
de identiteit van een belangrijk persoon aan
het licht komt, zoals in het bijbelverhaal van
Jozef en zijn broeders. Daarnaast is er het zgn.
Dümmling-motief van de in alle onschuld
opgroeiende mens die plotseling in het volle
leven wordt geplaatst en daaraan te gronde
gaat. Kaspar Hauser lijkt in dat laatste opzicht
een variant op het thema van de homoferus of
het enfant sauvage (in I 8o I publiceerde de
Franse arts E. Itard een verslag van eenjongen
die vanaf zijn prille jeugd in het wild was
opgegroeid; Francois Truffaut baseerde in
1969 zijn film L'ENFANT SAUVAGE op dit
verslag), maar er valt meer voor te zeggen
om de niet bepaald wild en ongetemd te noe-

men Kaspar te zien als een type van de natuurlijke, primitieve mens uit Rousseaus Emile ou De l'éducation uit 1762: Kaspars geest is
een tabula rasa die in conflict komt met een
overgeciviliseerde wereld en hij wordt het
slachtoffer van de pogingen hem in deze wereld op te voeden. Verwantschap is hier te
ontdekken met de figuur van Woyzeck uit
Büchners gelijknamige toneelstuk (1836;
opera uit 1925 van Berg, getiteld Wozzeck).
Het zal geen verbazing wekken dat veel
van de 19e-eeuwse literaire bewerkingen
werden gekenmerkt door een sensatiebeluste
speculatie omtrent de gebeurtenissen in de
periode vóór Kaspar Hausers ontdekking.
Wat er van de jongen werd na zijn ontdekking of wat zich in zijn geest afspeelde viel
nog geheel buiten het blikveld. Zo verscheen
in 1834 van Scoper Kaspar Hauser oder die emngemauerte Nonne, waarin de kwade genius
achter het geheel een abt is die, om zijn bezit
uit te breiden, een hele familie te gronde
richt. De geheimzinnigheid, de vermeende
criminele intenties en de geruchten rond een
adellijke afkomst versterkten de belangstelling, die enerzijds aansloot bij maatschappijkritische tendensen, anderzijds bij de modieuze belangstelling voor ontvoerde prinsen, onderaardse gewelven en monsterlijke komplotten tegen onschuldige levens, motieven
die onder meer in de `gothic novel' werden
gebruikt. Voor de aanhangers van dat laatste
genre was Kaspar Hauser de volgende in de
rij van ongelukkigen die een deel van hun
leven in onderaardse gewelven en oubliettes
moesten doorbrengen (vgl. The Monk van
Lewis, Die Räuber van Schiller en Der Turm
van Hofmannsthal) .
In Frankrijk werd de belangstelling gewekt door de theorie dat Kaspar Hauser de
(adellijke) zoon was van Stéphanie de Beauharnais. Onmiddellijk verschenen er toneelbewerkingen, zoals in 1838 Le pauvre idiot ou
le souterrain d'Heilberg van Dupeuty en Fontan, en in hetzelfde jaar Gaspard Hauser van
Bourgeois en Dennery. Later verscheen nog
een anonieme Franse sensatieroman Vie et
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Johann Georg Laminit, Kaspar

Hauser met de `Rittmeisterbrief',
1828, ingekleurde pentekening.

aventures de Gaspard Hauser, l'idiot de Nuremberg (1860). In Duitsland zette de trend van de
sensatieroman pas later door: als voorbeeld
moge gelden de `grosser Volksroman' uit
1896 van Berndt, Kaspar Hauser, der Findling
von Nurnberg.
Pas geleidelijk aan verschoof de belangstelling naar het `openbare' leven van Kaspar
Hauser. Aanvankelijk was het vooral de opvoeding van de jongen die daarin een toonaangevende rol speelde. Onder invloed van
wereldhervormers en Rousseau-aanhangers
werd het verhaal van Kaspar Hauser aangegrepen om opvoedkundige idealen aan te
vallen of te verdedigen. Feuerbachs ongelukkige idee om Kaspar bij een aantal opvoeders
van uiteenlopende signatuur onder te brengen kan met enige objectiviteit worden gezien als een belangrijke factor in de tragische
afloop van Kaspars leven. De roman Die Söhne Pestalozzis uit 1870 van Gutzkow toont
met zijn geforceerde goede afloop aan hoezeer een hervormingsgezind idealisme de feiten moest verdraaien om de eigen zaak te
kunnen bepleiten; het boek concentreert zich
dan ook meer op de opvoeder Nesselborn,
een discipel van de Italiaanse opvoedkundige
Pestalozzi, dan op de Hauser-figuur, hier
Theodor Waldner geheten.
In Wassermanns roman Caspar Hauser oder
Die Trdgheit des Herzens uit 1907-08 wordt
eenduidig de kant van de jongen gekozen.
Kaspar is hier het slachtoffer van een egocentrische wereld. Hoe meer de ongelukkige
verstrikt raakt in de complexiteiten van de
buitenwereld, hoe meer hij zijn identiteit verliest. Keerpunt in de roman is de door Kaspar
zelf voltrokken vernietiging van zijn dagboek, symbool van zijn eigen identiteit. Voor
Wassermann is de vraag wie precies de moordenaar was dan ook irrelevant: Kaspar gaat te
gronde aan de 'Trägheit des Herzens', het onvermogen van de buitenstaanders om zijn natuurlijke identiteit te respecteren.
Het motief van de teloorgang door de omgeving wordt ook gehanteerd door Handke
in zijn toneelstuk Kaspar uit 1968, alhoewel
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het accent hier meer op het (psycho)linguïstische aspect ligt. Handke spreekt van een
`Sprachfolterung', waarin de mens is gereduceerd tot een produkt van wat hem via de taal
is geleerd. Kaspar is ook hier een onbeschreven blad en kent de werkelijkheid alleen als
tastbare werkelijkheid: elke abstractie door
de benoeming van de dingen met woorden is
funest.
Ook in de dichtkunst is Kaspar Hauser als
stof gebruikt. In I 88 I publiceerde Verlaine
het gedicht `Gaspard Hauser chante' in zijn
dichtbundel Sagesse en gaf daarin een beknopt en aangrijpend beeld van een verstotene. In het `Kaspar Hauser Lied' uit 1913 van
Trakl wordt Kaspar tot een typische Traklfiguur: een eenling die door een vroege dood
nog grotere ellende bespaard blijft. Trakl baseerde zich overigens uitgebreid op Wasser
Verlaines gedicht.
-mansroep
Rilkes gedicht `Der Knabe' (geschreven
rond 1903 en opgenomen in de dichtbundel
Buch der Bilder uit 1906) maakt gebruik van de
door Kaspar Hauser geuite wens om naar het
voorbeeld van zijn vader soldaat te worden:
de puberale droomwens te worden opgenomen in een pseudo-heroïsch leven van daadkracht en geweld, die hier tot uitdrukking
komt, doet sterk denken aan Rilkes Weise

von Liebe and Tod des Cornets Christoph Rilke.
Tucholsky bediende zich lange tijd van de
naam Kaspar Hauser als pseudoniem, een besluit dat rond de eeuwwisseling mode was
geworden en door talloze mindere goden in
de literatuur was genomen: Tucholsky besloot echter in 1918 dit masker te laten vallen
en kondigde dat aan met het gedicht `Na
gedicht `Kaspar ist tot'-mensadrug'.Iht
uit 1920 van Arp (die in 193o een gipsen beeld
vervaardigde onder de titel Tête de lutin dice
`Kaspar') en in de Kaspar- Hauser-Legenden uit
1925 van Klaus Mann raakt de Kaspar-figuur
steeds verder verwijderd van de historische
werkelijkheid. Deze tendens maakte dat Kaspar Hauser kon uitgroeien tot een mythische
figuur, met meerdere dimensies. Zo werd
zelfs een satirische interpretatie mogelijk, zo-

als al in het toneelstuk Kaspar Hauser uit 1903
van Martens en in het gedicht `Kaspar Hauser: historische Ballade im Moritatenstil' uit
1927 van Lindenmeyer was geprobeerd.
Handkes kritisch-satirische behandeling van
de stof lijkt voorlopig het uiterst mogelijke te
zijn. In Nederland greep Slauerhoff de Kas
aan: in een gedicht-parHusegchidn
uit de bundel Serenade (193 0) gaf hij hem gestalte als de typisch Slauerhoviaanse onbegrepen doler en mens zonder thuishaven. In 1 973
verscheen El canto de las sirenas de Gaspar Hauser van de Spanjaard Amo. De Deen Hogsberg schreef gedichten en een toneelstuk naar
aanleiding van het Kaspar-Hauserverhaal
(resp. 1967 en 1985). In de roman Turkenvespers uit 1977 van Ferron wordt de `raadselachtige levensgeschiedenis van de meestbesproken wees aller tijden' gebruikt als rode
draad in een reconstructie van Wenen als
`proefstation der wereldondergang'. Ook in
Ferrons roman De ballade van de beul uit 198o
zijn de verwijzingen naar de vondeling legio.
In Fortes toneelstuk Kaspar Hausers Tod uit
1 979 is Kaspar opnieuw het slachtoffer, ditmaal als symbool van de onderdanen in het
Biedermeiertijdperk, die onder de grillen van
hun heersers gebukt gaan. Kaspar is overigens
in het stuk slechts aanwezig in de gesprekken
van de mensen die zijn begrafenis bijwonen,
hetgeen zijn symbolische waarde benadrukt.
In 1974 verfilmde de Duitse cineast Herzog op zijn bekende eigengereide wijze het
verhaal van Kaspar Hauser met J E D E R FUR
SICH UND GOTT GEGEN ALLE, waarbij hij
zich baseerde op de roman van Wassermann.
Eerdere verfilmingen waren DIE T R A G D I E
DES KASPAR HAUSERS uit 1915 van de
Duitse regisseur Matull, DER S P I E L V E R D E RB ER uit 1965 van Coubier eveneens uit Duits
H A U S E R' S MEMORY uit 1970 van de-lande
Amerikaan Sagal. In 1956 zag het Amenikaanse televisieminnend publiek een bewerking van Wassermanns roman met Michael
Landon als Kaspar. De veelzijdige kunstenares Oppenheim, vooral bekend geworden
door haar deelname aan surrealistische mani-
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festies, schreef rond 1942 een aanzet tot een
filmscenario, dat in 1970 geheel werd herzien
(Kaspar Hauser oder die goldene Freiheit); de
verfilming is overigens nooit verwezenlijkt.
In de moderne psychologie is het Kaspar
syndroom bekend (Mitscherlich),-Hauser
waarmee een ontwikkelingsstoornis wordt
aangeduid die is veroorzaakt door isolement
en ontbrekende sociale contacten: gevoelsarmoede en contactuele stoornissen zijn het gevolg. Daarnaast spreekt men van een KasparHauser-experiment als het gaat om gedragsonderzoek waarbij dieren worden opgevoed
in streng isolement en onder onthouding van
zo veel mogelijk externe prikkels: een dergelijk onderzoek moet uitwijzen welke eigenschappen genetisch bepaald zijn en welke
aangeleerd.
Peitler 1927; Jungmann 1 93 5; Bance 1 974/75;
Theisz 1976; Sampath 1991; Struve 1992

de wispelturige oude koning van
Engeland, die aan het eind van zijn koningschap zijn land wenst te verdelen onder zijn
drie dochters Goneril, Regan en Cordelia. In
zijn dwaasheid en ijdelheid besluit hij dat de
hoeveelheid land moet afhangen van de mate
waarin zijn dochters hun affectie voor hun
vader weten te uiten. Goneril en Regan putten zich uit in valse vleierijen, maar de j ongste, Cordelia, die hem waarlijk liefheeft, acht
dit beneden haar waardigheid en zegt Lear
dat zij zoveel van hem houdt als haar plicht
betaamt. De oude koning ontsteekt in woede, verbant Cordelia van het hof en schenkt
haar deel aan de beide anderen op voorwaarde dat hij een gevolg van honderd ridders
mag behouden en beurtelings bij een van hen
zijn intrek mag nemen. De hertog van Bourgondië, een van de edelen die om Cordelia's
hand werven, trekt zich terug en de koning
L E A R is

van Frankrijk treedt in zijn plaats en neemt
Cordelia tot vrouw, ook al moet hij van de
bruidsschat afzien. De graaf van Kent kiest de
zijde van Cordelia en moet dit met verbanning bekopen.
De harteloosheid van Goneril en Regan
komt al spoedig aan het licht als zij hun vader
niet langer toestaan om met zoveel gevolg
zijn intrek bij hen te nemen. Zij sluiten hem
tenslotte zonder zijn gevolg buiten, terwijl
een hevige storm woedt. De graaf van Gloucester toont medelijden met de oude koning,
maar moet dit bekopen met de beschuldiging
dat hij heult met de Franse koning, die zojuist
met zijn leger bij Dover is geland om Lear te
hulp te komen. De echtgenoot van Regan,
de hertog van Cornwall, steekt Gloucester de
ogen uit, maar ontvangt bij het begaan van
deze gruweldaad een dodelijke steekwond.
Gloucesters zoon Edgar, die door de valse beschuldigingen van zijn sluwe bastaardbroer
Edmund door zijn vader als een verrader
wordt beschouwd, hult zich in lompen en
doet alsof hij gek is geworden. In die gedaante verzorgt hij zijn blinde en wanhopige vader en weet op slimme wijze diens zelfmoord
te verijdelen. Lear zwerft ondertussen beroofd van zinnen over de hei, slechts bij gestaan door zijn nar en de trouwe Kent, die
door Lear niet is herkend. Hij wordt naar
Dover geleid om daar, meer dood dan levend, door Cordelia te worden ontvangen.
Goneril en Regan hebben inmiddels beiden
een heftige passie opgevat voor de onbetrouwbare Edmund. In een vlaag van bittere
jaloezie vergiftigt Goneril haar zuster Regan
en pleegt vervolgens zelfmoord. Gonerils
echtgenoot, de hertog van Albany, en Edmund trekken dan ten strijde tegen de Fransen en overwinnen. Zij treffen Lear en Cor
aan en nemen hen gevangen. Edmund-delia
geeft opdracht Cordelia door ophanging om
het leven te brengen. Als dit de verzwakte
Lear ter ore komt, sterft hij van smart. Met
deze hartverscheurende scène eindigt de meest
tragische van alle Shakespeare-tragedies.
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Shakespeare's tragedie verscheen voor het
eerst in een quarto-uitgave van í6o8 als The
History of King Lear. Twee of drie jaar later
herzag Shakespeare de tekst, die als The Tragedy of King Lear in de folio-uitgave van 1623
werd afgedrukt. Shakespeare heeft voor het
verhaal rond koning Lear en zijn drie dochters uit diverse bronnen kunnen putten: in de
Historia Regum Britanniae (ca. I I 3 S) van
Geoffrey of Monmouth en — in uitgebreidere
vorm — in de Chronicles van Holinshed uit
1577 wordt melding gemaakt van een koning
Leir en zijn wederwaardigheden met zijn
twee trouweloze dochters, Gonerilla en Regan, en een waarlijk toegewijde dochter,
Cordeilla. Het verhaal ontspint zich als in
Shakespeare's drama, met uitzondering van
het slot: Cordeilla komt haar van alles beroofde vader te hulp en verslaat met hulp van
haar man, de koning van Frankrijk, het leger
van haar zusters. Leir bestijgt opnieuw de Engelse troon en als zowel hij als de Franse koning na drie jaar overlijden, wordt Cordeilla

unkinde king' uit Sidney's Arcadia uit 1 5 81 )
wordt het ouderlijk onbegrip in een andere
gedaante herhaald.
King Lear is lange tijd weinig populair geweest en minder vaak opgevoerd dan de andere grote tragedies. Dit is voornamelijk toe
te schrijven aan het uiterst sombere en pessimistische einde. In 1681 vond het stuk opnieuw zijn weg naar het Engelse toneel in een
adaptatie van Nahum Tate: de weinig classicistische rol van de nar werd verwijderd, de
`goede' kinderen Edgar en Cordelia werden
een liefdespaar, de meest duistere passages
werden vereenvoudigd of weggelaten, en het
optimistische einde van de anonieme King
Leir verving het als wreed en onbegrijpelijk
ervaren Shakespeareaanse slot. Deze versie
heeft lange tijd het alleenrecht gehad: een poging van Colman in 1768 om de liefdesgeschiedenis uit te bannen en het tragische einde
te herstellen liep op niets uit, en pas onder
invloed van romantische critici als Lamb en
Hazlitt besloot de acteur Kean in 1823 het

tot koningin uitgeroepen. Haar bewind is

tragische einde te spelen. De volledige oor-

echter van korte duur: een neef komt in opstand en brengt Cordeilla ten val, waarop zij
in de kerker zelfmoord pleegt. Een historische grond voor het verhaal in beide kronieken is afwezig, maar de naam Leir schijnt
terug te gaan op de naam van een oude Keltische zeegod, Llyr. Een andere belangrijke
bron voor de Lear-stof was het anonieme
treurspel The True Chronicle History of King
Leir, dat in 1594 voor het eerst werd opgevoerd, maar pas in 16o in druk verscheen;
ook hier verloopt het verhaal volgens de aangegeven lijnen, met dien verstande dat het
eindigt op het moment dat Leir opnieuw de
troon bestijgt, waarmee een periode van vrede en harmonie wordt ingeluid. De figuur
van Lear komt ook nog voor in Spensers The
Faerie Queene (1590-96, 2e boek, ioe zang) .
De tragedie van Shakespeare ontleent haar
kracht aan de individualisering van de personages en aan de verscherping van het ouderkind-motief: door de nevenplot met Gloucester (naar het verhaal `The Paphlagonian

spronkelijke tekst werd in 1839 door Macready in ere hersteld. Ook op het Europese
vasteland gaf men lange tijd de voorkeur aan
een optimistisch einde, zoals in de bewerkingen van Ducis (1783; deze bewerking is ook
voor Nederlandse opvoeringen bepalend geweest: de Nederlandse vertaling uit 1786
vormde de basis voor 19e-eeuwse uitvoeringen hier te lande) en van Schroder 1778. In
18 18 schreef Keats een sonnet ter ere van Shakespeare's tragedie, `On Sitting Down to
Read King Lear Once Again'.
Uit de i9e eeuw zijn een aantal verwerkingen van de stof te noemen waarin Lear
niet als personage voorkomt, maar als type
wordt gebruikt. In Le père Goriot uit 1834/35
van Balzac is de hoofdpersoon, de oude Goriot, een `self made' miljonair die zijn dochters buitensporig liefheeft; dankzij hun vaders
kapitaal konden zij tot de hoogste kringen
doordringen, maar van enige dankbaarheid is
geen sprake. Goriot verdraagt hun ondankbaarheid zonder morren, maar als hij geheel
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verarmd op zijn sterfbed ligt — een van de
aangrijpendste scènes uit de cyclus La comédie
humaine waartoe de roman behoort — en vergeefs om zijn dochters roept, vervloekt en
zegent hij hen om beurten. Van de Lear-stof
is hier het motief van de onverstandig handelende vader en de zijn liefde onwaardige
dochters herkenbaar. Van William Morris
zijn er twee politiek getinte verhalen in dicht-

vorm, A dream of John Ball and A king's lesson
uit 1886-87, waarvan de tweede een legende
rond de Hongaarse koning Matthias Corvinus beschrijft. Met enige goede wil is in deze
maatschappelijk-idealistische vorst Shakespeare's koning te herkennen: ook Corvinus
laat zijn edelen zien wat het is geen bezit meer
te hebben en dus geen respect meer te ondervinden. Hijzelf kan aan de slechte omstandigheden van de lijfeigenen niets veranderen: dat

John Runciman, Koning Lear
in de storm, 1767, doek.
National Gallery of Scotland,
Edinburgh. De scène behoort
zich eigenlijk af te spelen op de
heide, maar terwille van het
effect verplaatste Runciman
de handeling naar een fictief,
dramatisch landschap aan de
kust van Engeland.
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is een kwestie van geleidelijke verandering en
als hij het zelf zou proberen zou het gekkenhuis zijn deel worden. In de novelle Stepnoj
korol' Lir (Een koning Lear van de steppe) uit
1870 van Toergenjev wordt Lear als type van
de bedrogen vader gezien: Toergenjev had in
zijn jonge jaren Shakespeare's King Lear vertaald en transponeerde de hem vertrouwde
dramastof naar het bekrompen milieu van
een Russische landeigenaar in de provincie.
De despotische Martyn Charlov meent in een
droom zijn eigen dood te voorzien en verdeelt zijn geld en bezittingen alvast onder zijn
dochters. Zodra de akte is getekend, keren zij
zich tegen hem en ontnemen hem alle macht.
Pas op het laatst, tot het uiterste getergd door
de aanmatigende houding van zijn dochter
Jevlampia en haar man, hervindt hij zijn oude
kracht: in een vlaag van onbeteugelde woede
laat hij het huis ineenstorten en komt daarbij
om.
In de Zoe eeuw zijn meerdere pogingen
ondernomen de tragiek en het pessimisme
van Lear opnieuw gestalte te geven. Bottomley schreef in 1915 met het toneelstuk King
Lear's Wife de voorgeschiedenis bij de gebeurtenissen uit Shakespeare's treurspel. Bot
legt de uiteindelijke oorzaak van-tomley
Lears dwaasheid bij zijn vrouw, de kille en
veeleisende koningin Hygd. De Duitse schrijver Tügel schreef in 1948 een korte roman
onder de titel König Lear aufder Mole, waarin
Lear als type wordt gebruikt. Ustinov herschreef het Lear-drama als The Moment of
Truth (i9 S I, later met de titel King Lear's Photographer). Mister Lear uit 1956 van Maugham
is een blijspel dat slechts oppervlakkig gebruik maakt van enkele elementen uit King
Lear en dat afsluit met een triviaal eind-goedal-goed. Onder de talloze theaterexperimenten die in de jaren zestig en zeventig werden
opgevoerd, bevonden zich wat de Lear-tragedie van Shakespeare betrof een nagenoeg
woordeloze Lear die in 1969 op het toneel
werd gebracht door de Italiaanse Gruppo
Sperimentazione Teatrale, en een absurdistisch Lear-drama uit 1973 dat de theatergroep

Triple Action Theatre uitvoerde onder de titel Leir Blindi. Op gezag van de bekende
Poolse Shakespeare-vorser Kott kan een invloed van Shakespeare's King Lear worden
aangewezen in het werk van Beckett, met
name in Fin de partie (Endgame, 1954/56) en in
het radiospel Embers uit 1 959.
Verreweg de belangrijkste confrontatie
met de oorspronkelijke Lear werd aangegaan
door Bond, wiens toneelstuk Lear in 1971 in
première ging: Bond houdt zich aan de grote
verhaallijn van Shakespeare's tragedie (de nevenplot rond Gloucester is nagenoeg afwezig), maar maakt van Lear een machtsbeluste,
totalitaire heerser, die zijn onderdanen onderdrukt door hen te werk te stellen bij de bouw
van een gigantische muur. Zijn twee dochters, hier Bodice en Fontanelle genaamd
(Cordelia is geen dochter van Lear, maar de
vrouw van een grafdelver die Lear later in
zijn nood zal bijstaan), evenaren hun vader in
tiranniek gedrag. Bond maakt echter duidelijk dat Lears hardvochtigheid voortvloeit uit
zijn zelfopgelegde heerserstaak, terwijl zijn
dochters uit puur sadisme handelen. Het toneelstuk ontwikkelt zich vanuit deze mythische voorstelling van zaken. In de eerste akte
zien we Lear voor de in aanbouw zijnde
muur. Zijn beide dochters keren zich tegen
hem, maar delven na een aantal wreedheden
zelf het onderspit. Lear wordt gedwongen
zijn heil te zoeken bij Cordelia en haar man.
De soldaten uit het leger van Lears dochters
doden de man en verkrachten Cordelia. Lear
ontsnapt ongezien, en Cordelia vormt samen
met een timmerman die haar redt de spil van
een verzetsgroep. In de tweede akte wordt de
kloof tussen mythe en werkelijkheid duidelijk: Lear wordt gevangen gezet door Cordelia, die bij Bond niet door liefde, maar door
haat wordt gedreven. Cordelia valt op haar
beurt aan de mythe van de blinde machtsuitoefening ten prooi, als zij de voortgang van
de bouw van de muur verordonneert. Lear
wordt gemarteld en blind gemaakt, maar ziet
in dat hij Cordelia moet tegenhouden. In de
derde akte spreekt Lear, die inmiddels is vrij-
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gelaten, zich voor eenieder die het wil horen
uit tegen Cordelia's machtsmisbruik. Cordelia komt naar hem toe om hem onder dreiging van de doodstraf van verder verzet af te
houden, maar faalt. In de laatste scène zien we
Lear opnieuw bij de muur, maar ditmaal met
de intentie het symbool van machtsmisbruik
af te breken. Hij komt niet ver in zijn poging
en wordt door een van de te werk gestelde
arbeiders gedood.
In 1974 ging het toneelstuk The Royal Fool
van Rony Robinson in première: van dit ongepubliceerde drama verscheen in 1979 een
romanversie met als titel A Time of Bears. Robinson greep niet alleen terug op Shakespeare, maar ook op het anonieme treurspel over
Leir uit 1594 en gaf uitgebreid aandacht aan
de nevenfiguren — met name de nar en Cor
uit de oorspronkelijke stukken. De-delia—
schrijfster Van Dullemen schreef in 1986 haar
roman Het gevorkte beest rond een groep acteurs die onder leiding van een veeleisende
Duitse regisseur een eigenzinnige visie op
Shakespeare's drama trachten te verwezenlijken. In i990 verscheen het toneelstuk Seven
Lears van Howard Barker.
Van de verfilmingen van de Lear-stof zijn
er drie van meer dan gemiddeld belang: de
verfilming van Brook uit 1970, met Scofield
als Lear, de verfilming van de Rus Kosintsjev
uit 1970 onder de titel K A R O L L I R, die door
sommigen als de beste wordt beschouwd, en
de verfilming van de Japanner Kurosawa,
RAN uit 1985, die de handeling transponeerde
naar de wereld der samoerais. Ook Godard
verfilmde de stof (1987) .
In de muziekgeschiedenis is Lear onderwerp geweest van diverse opera's, onder
meer van Séméladis (Cordélia, 1854), Cagnoni (Re Lear, ca. i 86o), Reynaud (Le roi Lear,
i888), Cottrau (Cordelia, 1913), Ghislanzoni
(Re Lear, '937) en Frazzi 1939. Verdi heeft
schetsen gemaakt voor een opera. De meest
recente muziekdramatische bewerking van
de stof is van Reimann, wiens Lear. Oper in
zwei Teilen nach William Shakespeare op 9 juli
1978 in première ging. De librettist was Hen-

neberg. Orkestrale muziek bij de stof werd
geschreven door Haydn (toneelmuziek),
Granville Bantock (ouverture), Berlioz (ouverture), Balakirev (ouverture en toneelmuziek), Felix Weingartner (symfonisch gedicht), Dukas (ouverture), Sjostakovitsj (filmmuziek) en Schulz-Beuthen (Zesde Symfonie
naar King Lear). Ook Debussy heeft zich met
Lear beziggehouden. Zijn Le roi Lear uit 1904
is echter onvoltooid gebleven: van de zeven
delen werden er twee `Fanfare d'ouverture',
`Le sommeil de Lear' voltooid en in 1926 georkestreerd door Roger-Ducasse. Liederen
werden geschreven door Bridgewater en
Castelnuovo-Tedesco.
In de beeldende kunst is Shakespeare's drama uitvoerig aan de orde gekomen. De romantische en heroïsche behandeling van Lear
in het schilderij King Lear Weeping over the
Body of Cordelia (I774, Tate Gallery, Londen)
van Barry toont diens invloed op Lear and
Cordelia van Blake. Het schilderij Lear and
Cordelia (1784, Huntington Library and Art
Gallery) van Benjamin West werd vervaardigd in opdracht van de Russische tsarina Catharina ii . De dood van Cordelia was het
onderwerp van een schilderij van Falconer
Poole (18 50, Victoria & Albert Museum,
Londen) . Ford Madox Brown schilderde
Cordelia's Portion in 1 867 (voltooid 1875,
Southampton Art Gallery) en Cordelia at the
Bedside of Lear (1849, Tate Gallery, Londen) .
Het schilderij King Lear in the Storm (1767,
National Gallery of Scotland, Edinburgh)
van Runciman is een onconventionele voorstelling, die in haar realisme los staat van de in
die tijd gebruikelijke theateruitbeeldingen,
zoals Benjamin Wilsons Garrick as Lear uit
1 762 of Bleecks Mrs. Libber as Cordelia in Nahum Tate's Adaptation of `King Lear' uit 1755.
Andere bekende kunstenaars die zich met
Lear hebben beziggehouden zijn Füssli, Joshua Reynolds (Lear in the Storm), Boulanger
(Episode du Roi Lear) en Romney. Van de
Victoriaanse fotografe Pattle Cameron is er
een kunstfoto met als onderwerp Lear die zijn
rijk verdeelt onder zijn drie dochters. Boek-
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illustraties zijn bekend van Thurston 1830,
John Gilbert 1858/60, Kampf 1925 en Kokoschka 1963.
Perrett '903; Kott 1964; Kermode 1969; Cohn
1976; Priessnitz 1980; Steiger 1990

L 0 R E L E I, de Sirene van de Rijn, dankt haar
naam aan Brentano. In zijn roman Godwi uit
18o i zong het personage Violette het hartverscheurende lied 'Zu Bacharach am Rheine' over de betoverende Lore Lay. Deze Lore
Lay vertoont een sterke gelijkenis met de
echo-nimf uit de Metamorfosen van Ovidius,
zoals in Brentano-studies overtuigend is aangetoond. Het hart van Brentano's Lore Lay
was gebroken door de ontrouw van een man.
Ongewild oefende zij vervolgens een noodlottige aantrekkingskracht uit op mannen:
dezen vielen voor haar charme en stortten
zich daarmee in het ongeluk. Zelfs de bisschop die haar hiervoor moest veroordelen
en drie ridders die haar naar een klooster wilden voerden, vielen aan haar ten prooi. Om
deze vloek te verbreken, sprong Lore Lay
van een hoge en steile rots in de Rijn, terwijl
haar naam driemaal achtereen weerklonk,
telkens minder luid. Dit laatste verschijnsel
werd nadien ook door Rijnreizigers gehoord. Zo verbond Brentano het literaire
motief van de ongelukkige femme fatale, die
ooit begon als `gevallen' meisje, met de
volksoverlevering die een magische echo toeschreef aan de majestueuze rots bij de Rijn,
ter hoogte van St. Goarshausen.

In zijn Rheinmärchen (in 1846-47 verschenen,
maar reeds kort na I 8 I o geschreven en in
vriendenkring bekend) varieerde Brentano
op zijn eigen Lorelei-verhaal, gebruik makend van sagen die met de echo-berg waren
verbonden. Lorelei ('Lurelay') was niet lan-

ger een ongelukkig meisje dat per ongeluk
onheil verspreidde, maar een beeldschone fee
of meermin. Brentano's sprookje, dat van
grote invloed is geweest, verhaalt hoe spotlustige jongelingen verdrinken in de Rijn
omdat zij hun ogen niet kunnen afhouden
van een Lorelei die wenend haar blonde haren kamt.
Eichendorff liet in 18 I S in zijn gedicht
`Waldgespräch' Lorelei als slachtoffer van
mannelijke list en bedrog optreden in een gesprek met een ridder die de bossen doorkruist: zij herinnert de ridder aan haar fatale
positie op de Rijnrots en kondigt dreigend
aan dat de ridder het woud niet levend zal
verlaten.
In 1821 verscheen de novelle Loreley, eine
Sage vom Rhein van Loeben, een vriend van
Brentano en Eichendorf . In dit verhaal is Lorelei een tragisch bedrogen meisje, dat de
trekken aanneemt van een gevoelloos natuurwezen en een gevaarlijke verleidster: Lorelei
gelooft dat zij bedrogen is door de zoon van
de paltsgraaf en wreekt zich op hem door
hem de Rijn in te lokken.
De grootste bekendheid kreeg Lorelei in
de gestalte die Heine haar in 1827 in het gedicht `Ich weiss nicht, was soll es bedeuten'
schonk: de bekoorlijke elf die zonder scrupules degenen die de Rijn bevaren lokt en in het
verderf stort. De mannelijke slachtoffers verlustigen zich al stervend in een erotische extase.
Het Lorelei-verhaal vond bijzonder snel
een plaats in de reisgidsen en bijgevolg in reis
eeuw volgde geen-beschrijvng:d19
reiziger de Rijn of hem werd de geschiedenis
van Lorelei gemeld. Met de populariteit van
de Rijn als romantisch reisdoel bij uitstek
won ook de Lorelei-geschiedenis aan bekendheid. Opvallend is dat er in de reisliteratuur
steevast van wordt uitgegaan dat de oorsprong van de Lorelei-geschiedenis in een ver
en duister verleden ligt. Weliswaar zijn al
sinds de middeleeuwen (Libri amorum uit r 502
van Celtis en veel specifieker nog in Topo-

graphia Palatinatus Rheni et Vicinarum Regio-
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num: das 1st Beschreibung and eigentliche Abbildung der vornemsten Statte and Pldtze der Untern
Pfaltz am Rhein and benachbarten Landschaften

Eduard von Steinle, Lorelei,
1864, doek. Schackgalerie,
Munchen.

uit 1645 van Zeiller) wonderlijke geschiedenissen verbonden met de echo van de Rijnrots — wat de Lorelei-geschiedenis de schijn
van ouderdom schonk — maar de verbinding
van de rots met de geschiedenis van het meisje Lorelei komt voor i8oi niet voor.
De Groninger hoogleraar Lulofs heeft in
1834 aandacht voor de `Lurlei-rots'; op ironische wijze constateert hij dat de `puikmooije,
maar booze Dame, eene zoogenaamde Ondine of Waternimf, die de reizigers tot zich
lokte, om ze dan in het verderf te storten' die
dag slecht bij stem was, want het echo-effect
viel tegen: `Misschien was zij wat verkouden
van 't gure wêer des morgens.' Lulofs acht de
sage een wat overbodige variant op de Sirenen-episode in de Odyssee. In 183 5 dist Robidé van der Aa in De Rijn, in afbeeldingen en
tafereelen geschetst na een etymologische exercitie — waar komt de naam `Lurley' vandaan?
— een complete legende van `de maagd van
Lurley' op. Die legende, duidelijk geïnspireerd door het verhaal van Loeben, wordt
afgesloten met een scène waarin de zoon van
de paltsgraaf op miraculeuze wijze aan verdrinking ontsnapt.
In Frankrijk drong de Lorelei-geschiedenis
buitengewoon snel door: in toenemende mate werd Lorelei het wachtwoord van de
Duitse Rijn-romantiek. De spottende toon
die Hugo zich in 1842 in Le Rhin bij de beschrijving van de Rijnrots en de ermee verbonden legende veroorloofde, is onder Franse romantici een uitzondering. Nerval achtte
het in 1852 gepast om zijn herinneringen aan
zijn reis door Duitsland uit te geven onder de
titel Lorély. De Vlaamse auteur Tony situeert
zijn `reisnovelle van den Rijn', Fräulein Louize uit 1868, aan de boorden van de rivier,
waar de echo van Lorelei kan worden gehoord.
Door Brentano geïnspireerd is Lorrain, die
in 1897 zijn novelle Loreley wijdde aan de
geschiedenis van een meisje dat wordt ver-
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dacht van de moord op vele mannen en daarom naar een klooster wordt verwezen, maar
nog eenmaal de stad van haar jeugd wenst te
zien. In het gedicht `La Loreley' uit 1904 van
Apollinaire is mannelijke ontrouw de oorzaak van de wraakzucht van `la belle dame
sans merci', die bij Apollinaire vooral betoverende ogen heeft.
In de roman Gentlemen Prefer Blondes uit
1925 van Loos is de hoofdrol weggelegd voor
Lorelei Lee, een avontuurlijke blondine die
het geluk najaagt en op de boot naar Europa
en later in een Parijse nachtclub de hoofden
van mannen op hol brengt. Beroemd werd
het boek door de verfilming in 1953, in de
regie van Hawks en met Marilyn Monroe als
de verleidelijke Lorelei Lee. Hoogtepunt in
deze film is Monroe als zij het lied `Diamonds
are a Girl's best Friend' zingt.
Vroman schreef ergens tussen 1942 en
'945, tussen Java en Nagaoka, het gedicht
`De Lorelei': de noodlotssprong wordt daarin
gewaagd door verteller en luisteraar. Laurey
werd door haar eigen achternaam, die zo assoneerde met de naam van de Rijnnimf, tot
identificatie verleid in haar dichtbundel Loreley uit 1952. In de roman De getatoeëerde Lorel ei uit 1968 verplaatst Harten de scène naar
het decadente Berlijn van voor de Tweede
Wereldoorlog. Een van de hoofdpersonen is
de Lorelei, een getatoeëerde zigeunerin van
Hongaarse komaf die in het verleden een ware liefdesattractie op de kermis en in bed
vormde. Van de betoverende werking is niet
veel meer over. Het opkomend nationaal-socialisme werpt een zware schaduw over de
gebeurtenissen. Wellicht kan de stad Berlijn,
bij Harten bevolkt met zigeuners, homoseksuelen, hoeren, travestieten, nazi's en Rinus
van der Lubbe, worden beschouwd als een
gevaarlijke dame die velen aantrekt en beschadigt. De Franse romancier Genevoix, in
1925 winnaar van de Prix Goncourt, publiceerde in 1978 zijn roman Lorelei. In het toneelstuk De redders uit 1984 trekt Komrij alle
registers van de moderne mythologie open
en hij arrangeert een ontmoeting tussen de

noodlottige Lorelei en een Hamlet die maar
al te graag wil sterven. Een huwelijk van
Hamlet en Lorelei lijdt voortijdig schipbreuk.
Brentano's vriend, de Oostenrijkse schilder Steinle, ontwierp omstreeks 185o-6o tekeningen die als illustraties dienden bij de
Rheinmärchen: de tot de verbeelding sprekende figuur werd in aquarellen (Heylshof,
Worms; Schack-Galerie, München) en in
olieverf (Schack-Galerie, München) vastgelegd. Een uitgebreide Lorelei-iconografie
ontbreekt.
De gedichten van Eichendorff en Heine
zijn vooral door Duitse componisten tot liederen verwerkt: terwijl Kinkel 183 8, Bronsart von Schellendorf, Wöhler, Liszt 1841 en
Silcher Heine volgden, waagde Schumann
zich in 1840 aan een verklanking van het Lorelei-gedicht van Eichendorff (Liederkreis, op.
39, nr. 3) . De meest populaire verklanking
van het gedicht van Heine was ongetwijfeld
die van Silcher. Zijn Loreley werd door Nes
omgewerkt tot `Loreley-Paraphrase',-vadb
een muziekstuk voor de meest exotische bezettingen. Dit werk van Nesvadba werd in
1991 door Van Delft als uitgangspunt genomen voor een nieuwe Lorelei paraphrase, een
compositie voor twee trompetten en harmonie- of fanfareorkest. Bij Chopin, in zijn Ballade op. 47 in As, spelen behalve Heine ook
de Poolse dichter Mickiewicz en zijn gedicht
over de Litouwse meermin van Switez een
rol van betekenis. Mendelssohn liet een opera
naar de Lorelei-stof onvoltooid: alleen de finale van de eerste akte en een `Ave Maria'
werden gecomponeerd. Het libretto van Geibel werd in 1863 door Bruch benut om een
opera Loreley het licht te doen zien. De Ierse
componist Wallace, die veertien jaar van zijn
leven in Duitsland doorbracht, schreef in
I 86o de opera Lurline op een libretto van Fitzball. Catalani wijdde in 1919 de opera Loreley
aan de kammende Sirene als een gereïncarneerd weesmeisje.
De Rijnnimf schonk met haar naam inspiratie aan het Lurelei-cabaret (196o-68) van
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Eric Herfst en Jasperina de Jong. Opmerkelijk is de in 1993 verschenen Suske-en-Wiskestrip (Vandersteen; auteur: Geerts), getiteld
De snikkende Sirene: een Lorelei op jaren
zoekt een vervangster en op wonderlijke wijze raakt juist tante Sidonia besmet met het
tovermiddel van de lieflijke fee Lorelei.
Wolf 1951; Derche 1962; Tummers 1968; Kolbes
1976; Bellmann 1980; Metzner 1992

Martin LUTHER (1483-1546) was de Duitse
hervormer wiens ideeën het grootste schisma
in de geschiedenis van de christelijke Kerk
veroorzaakten. Zijn vader had dankzij de
mijnbouw een zekere welstand bereikt en
kon zijn zoon rechten laten studeren. In i So 1
werd Luther student aan de universiteit van
Erfurt, maar hij brak in 1 Sos zijn studie op
dramatische wijze af: een hevig onweer dat
hem met doodsangst had vervuld, bewoog
de jonge Luther ertoe de gelofte die hij had
gedaan om kloosterling te worden, in daden
om te zetten. Nog geen twee weken later trad
hij in het augustijner klooster van Erfurt in.
In 1507 werd hij tot priester gewijd en begon
hij aan een studie theologie. Na een kort verblijf te Rome (1510-11) werd hij bij terugkomst naar het klooster in Wittenberg overgeplaatst, waar hij, na zijn promotie tot doctor in de theologie, de vicaris-generaal Johann von Staupitz opvolgde als hoogleraar in
de bijbelexegese.
Luther werd sterk bewogen door de overtuiging dat de mens een zondig wezen is, dat
niet op eigen kracht en ook niet door kerkelijke middelen de staat van genade kan bereiken. Een tweede geestelijke crisis — ook wel
aangeduid als de 'Turmerlebnis', een verwijzing naar zijn torenkamer in het klooster van
Wittenberg — rond een citaat uit de Brieven
van Paulus aan de Romeinen ('Die gerecht-
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vaardigd is door het geloof zal leven', Rom.
1,17) leidde tot de overtuiging dat genade en
gerechtigheid slechts aan God zijn voorbehouden en dat de mens deze in deemoed heeft
te aanvaarden. De ommekeer in zijn theologisch denken was daarmee een feit, maar het
zou nog tot 1517 duren voordat de uiterste
consequentie van zijn stellingname zichtbaar
werd. In heftige oppositie tegen de voortwoekerende aflaathandel — die gestalte kreeg
in de opportunistische dominicaan Johann
Tetzel — bevestigde Luther zijn 95 stellingen
aan de deur van de slotkerk van Wittenberg.
Hij moest zich voor deze aanval op onder
meer de scholastieke theologie verantwoorden op een ketterproces, dat op voorspraak
van zijn beschermheer Frederik van Saksen in
Augsburg in plaats van in Rome kon worden
gehouden. In 1520 reageerde Rome met de
pauselijke banbul 'Exsurge, Domfine' op Luthers uitlatingen dat het pauselijk ambt
slechts een menselijke institutie was. Niet langer beschermd door de keurvorst en gedreven door een verlangen zijn overtuiging voor
eens en altijd kenbaar te maken, verbrandde
Luther de bul: het schisma in de Kerk was een
feit.
Nadat Luther op de Rijksdag van Worms
(1521) de gelegenheid om zijn ideeën te herroepen bewust had genegeerd, liet Frederik
hem voor de schijn gevangen zetten op de
Wartburg. Zijn verblijf aldaar benutte Luther om te werken aan zijn beroemd geworden vertaling van het Oude en Nieuwe Testament in de volkstaal. De rest van zijn leven
zou in het teken staan van felle verdediging
van zijn nieuwe theologie, onder andere tegen Erasmus, met wie hij in discussie trad
over de vrije wil. In 15 24 legde Luther de
monnikspij af en hij trad in 1525 in het huwelijk met de voormalige non Katharina von
Bora. Op latere leeftijd, toen de Reformatie
al een (wankel) feit was, moest Luther nog
altijd strijd voeren, ook met aanvankelijke
medestanders als Zwingli en Melanchton.
Dat hij zijn scherpte nog niet had verloren
bewezen pamfletten als Wider das Papsttum zu
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Rom, vom Teufel gestiftet uit 1545. Een jaar
later overleed hij in Eisleben, waar hij, ondanks zijn slechte gezondheid, voor een bemiddelingspoging naar toe was gereisd. Zijn
laatste woorden zouden hebben geluid: `Wij
zijn bedelaars, dat is waar.'
Luthers dramatische ontwikkeling van augustijner monnik tot grondlegger van het
protestantse geloof heeft van meet af aan de
inspiratiebron gevormd voor een groot aantal kunstuitingen, waarbij in de letterkunde
het drama en in de kunstgeschiedenis de gravure de kroon spant. In verreweg de meeste
gevallen hebben daarbij het feitelijke leven en
werk van Luther als historisch personage centraal gestaan. Pas in de ie eeuw zijn op bescheiden schaal pogingen ondernomen om
tot een verdichting van de Lutherstof te komen, zoals in Werners Martin Luther oder die
Weihe der Kraft uit 1807 en in Strindbergs
Ndktergalen i Wittenberg uit 1900. Gezien de
omstreden positie van Luther is het weinig
verwonderlijk dat de uitbeelding van zijn
theologie en persoon niet altijd even afgewogen of onbevooroordeeld is geweest. Zo lag
het voor de hand dat in de i 6e tot en met de
18e eeuw onder tegenstanders het beeld van
Luther als de baarlijke duivel of als een vleesgeworden Antichrist overheerste. De felste
tegenstanders toonden zich de auteurs van de
jezuïetendrama's: deze barokke toneelwerken moeten behalve als oefeningen in de retoriek vooral als antireformatorische propaganda worden gezien.
Ook tijdens Luthers leven waren de min of
meer kunstzinnige uitingen uitsluitend voor
of tegen diens godsdienstige denkbeelden gericht, terwijl de mens Luther nog buiten het
gezichtsveld bleef. Naast vele volksballaden
verschenen in 1522 een satirisch gedicht van
Murner, Von dem grossen lutherischen Narren,
waarin stelling werd genomen tegen de Hervorming, en in 1523 een gedicht van de beroemde Sachs, Wittenbergisch Nachtigall, dat
pro-Luthers van aard was. Het toneelstuk
Pammachius uit 1538 van Naogeorg (Thomas

Kirchmair) is echter het eerste drama in een
lange rij van toneelbewerkingen van het leven van Luther.
Voor zover men het leven van Luther tot
leidraad nam, richtte men zich vrijwel uitsluitend op de theologisch belangrijke episoden , zoals in het Latijnse drama Phasma uit
I 592 van Frischlin. Vanaf de i9e eeuw gingen
de persoon Luther (bijvoorbeeld Devrient
1883) en de belangrijke historische gebeurtenissen uit zijn leven tot de inspiratiebron behoren. Toneelstukken die zich concentreren
op één historisch aspect zijn bekend van Lienhard (Luther auf der Wartburg, 1906)
en Lissauer (Luther and Thomas Münzer, 1929) . De
Boerenopstand, het bevestigen van de 95 stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg, de
Rijksdag van Worms en het verblijf op de
Wartburg zijn aangegrepen om Luthers betekenis voor de geschiedenis van Duitsland en
voor het ontstaan van de Duitse eenheid te
schilderen. In het bijzonder bij de heropleving van het Duits nationalisme is dankbaar
gebruik gemaakt van de figuur van Luther.
Wellicht is de basis voor dit romantische, positieve beeld van Luther gelegd door Goethe.
In het toneelstuk Götz von Berlichingen mit der
eisernen Hand, het stuk uit 1773 waarmee
Goethes roem werd gevestigd en dat bovendien duidelijk de sporen draagt van Luthers
taalgebruik, wordt Luther niet met name genoemd maar treedt hij op in de gedaante van
de monnik Augustin. Zo ontstaat een nationalistisch getint Lutherbeeld dat in de Zoe
eeuw kon worden geperverteerd tot een
`Blut and Boden'-Luther, bijvoorbeeld in het
hoorspel Wende in Worms uit 1933 van Buchhorn. In het bekende toneelstuk Luther uit
1961 van de Engelsman Osborne wordt Luther op geheel andere gronden, namelijk een
rebellerende, socialistisch getinte overtuiging, tot grondlegger van de Duitse eenheid
gepromoveerd en spelen machtspolitieke
manipulaties een belangrijkere rol dan de
theologische vernieuwingen. Daartegenover
staat de visie op Luther als speelbal of vertegenwoordiger van de gevestigde macht, die
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mogelijk kan worden teruggevoerd op de
novelle Michael Kohlhaas (definitieve versie
181 o) van Kleist. In deze eeuw hebben onder
meer Lask (Thomas Münzer, 1925) en Forte

(Martin Luther and Thomas Munzer oder die
Einführung der Buchhaltung, 1971) zich van dit
Lutherbeeld bediend. Met name het laatstgenoemde theaterstuk heeft veel aandacht ge-

trokken vanwege de provocerende marxistische toon.
Buiten Duitsland is verhoudingsgewijs
amper van een literaire Lutherreceptie sprake
geweest; het meest illustere voorbeeld is het
hierboven genoemde drama van Osborne.
Tegelijk is vast te stellen dat de vele Duitstalige bewerkingen van de Lutherstof vaak nauwelijks het niveau van maakwerk en dilettantisme te boven gingen. Een verdere opsomming van grotendeels onbekende Duitse au-

Hugo Vogel, Luther predikt
op de Wartburg, 1882, doek.
Hamburger Kunsthalle.
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teurs blijft hier dan ook achterwege. Zelfs
Werners romantisch-dweperige drama ontleent zijn bekendheid meer aan de succesvolle, in 1814 anoniem verschenen parodie Die
Weihe der Unkraft dan aan de eigen literaire
verdiensten.
Het beeld van Luther als krachtige persoonlijkheid is in een aantal psychologische
uitwerkingen uit deze eeuw al even krachtig
aangevallen. In Osborne's toneelstuk is Luther ondanks zijn politieke betekenis een weifelaar. Osborne baseerde zich daarbij op de
opzienbarende Jungiaans georiënteerde studie uit 1958 van Erikson, Young Man Luther.
In dit opzicht is het beeld van Luther bij Osborne te vergelijken met het negatieve beeld
van de kerkhervormer in Fortes toneelstuk.
Een meer menselijk beeld werd neergezet
door Molo in zijn roman Mensch Luther uit
1928 en door Ahlsen (Der arme Mann Luther,
hoorspelversie 1965, toneelversie 1967), terwijl het faustische element in Luther gestalte
is gegeven in Luther and Faust uit 1950 van
Herbst. Thomas Mann heeft zich vrijwel zijn
hele leven met wisselende intensiteit beziggehouden met de figuur van Luther, maar zijn
plannen voor een toneelstuk, onder de werktitel Luthers Hochzeit, zijn nooit gerealiseerd.
Vermeldenswaard is dat in het ambitieuze
meesterwerk Doktor Faustus uit 1947 de duivels zich van een op Luther geïnspireerde taal
bedienen. Recente romans waarin Luther figureert zijn geschreven door Elizabeth Charles (Luther, 1983), Helga Schutz (Martin Luther, 1983) en Charles Ludwig (Queen of the

Reformation, 1986) .
De invloed van Luther op de wereld na
hem is zowel breed als diepgaand geweest. In
de representatie van de figuur Luther is het
een opvallend verschijnsel dat meestal is gekozen voor slechts één van de aspecten van
zijn persoonlijkheid, zijn leer of zijn invloed.
Behalve de voor de hand liggende religieuze
dimensie van zijn optreden, zijn er ook een
duidelijke (en naarmate de tijd vorderde in
belang toenemende) maatschappelijke en politieke en een brede cultuurhistorische dimen-

sie. Wat dat laatste betreft hoeft alleen maar
te worden gewezen op de invloed van Luther
als taalvernieuwer dankzij zijn bijbelvertaling, Duitse catechismus en kerkliederen.
Dat laatste is overigens ook van groot belang geweest voor de (kerk) muziek van de
volgende eeuwen. Luther is een kundig componist geweest, met name van kerkliederen,
en was goed bekend met composities van
tijdgenoten als Desprez en Senfl. Hij stelde de
muziek op dezelfde hoogte als de theologie
en getuigde in zijn dichterlijke werk van een
uitstekend gevoel voor ritme en metrum.
Een van de bekendste melodieën van zijn
hand is het gezang Ein fester Burg ist unser
Gott. Deze melodie is onder meer door Bach
gebruikt in zijn cantate B w v 8o uit 1 724 en in
een tweetal koralen. Talloze muziekwerken
zijn op Luthers voorschriften gebaseerd; hij
schreef behalve een Theologie der Musik
(1530) met regelmaat over muziek in zijn
Tischreden en in voorredes bij diverse uitgaven van kerkmuziek. Als hieraan en aan de
enorme invloed die Luther ook op de (kerk)
muziek na hem heeft gehad wordt voorbij gegaan, blijft slechts een verrassend klein aantal
werken uit de muziekgeschiedenis over die
Luther zelf als onderwerp hebben. Van Meinardus is een oratorium bewaard gebleven
(Luther in Worms, 1 872) . Van Schumann is
bekend dat hij rond 18 5 I plannen heeft gehad
voor een Luther-oratorium op tekst van
Pohl. Luthers teksten, met name zijn beroemde bijbelvertaling, hebben velen geïnspireerd, zoals Brahms, wiens Ein deutsches
Requiem uit 1866-69 niet is gebaseerd op de
liturgische Latijnse tekst van de dodenmis,
maar op een eigenzinnige keuze uit genoemde bijbelvertaling. Van Burkhard is er een
oratorium Musikalische Ubung uit 1 934 op
tekst van Luther.
Afbeeldingen van Luther en van episoden
uit zijn leven zijn buitengewoon talrijk: de
catalogus Kruse 198o bevat alleen al meer dan
zeshonderd beschrijvingen. In de meeste gevallen zijn de afbeeldingen puur illustratief,
zodat hier slechts enkele kunsthistorisch be-
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langrijke afbeeldingen moeten worden vermeld. Nog tijdens Luthers leven zijn er portretten van hem gemaakt door Lucas Cranach de Oudere (1520, 1526 en 1543), Peter
Vischer (1524, Luther afgebeeld als Hercules),
Hans Burgkmair de Oudere en Baldung
Grien. Spangenberg beeldde Luther af in de
schilderijen Luther en zijn gezin (1866, Museum der Bildende Kunst, Leipzig) en Luthers
intocht in Worms (1873, Konigsberg). Lindenschmit vervaardigde een uitbeelding van
het religieuze twistgesprek te Marburg (1874,
Neue Pinakothek, München). Van Hugo
Vogel is het schilderij Luther preekt op de
Wartburg (1882, Hamburger Kunsthalle) en
van Kaulbach zijn vier pentekeningen bekend waarin leven en werk van Luther worden verbeeld. Barlach beeldde Luther af in de
litho Und wenn die Welt voll Teufel wire
(1915, Hamburger Kunsthalle, Kupferstichkabinett) .
Verfilmingen van Luthers leven en werk
zijn gemaakt door de Duitse regisseurs Wustenhagen 1923 en Kyser (1927 en 193 1), en er
is een anonieme Amerikaanse verfilming uit
1924 bekend onder de titel MARTIN LUTHER, HIS LIFE AND TIMES. In 1953 leidde
de Amerikaan Pichel de verfilming van
MARTIN LUTHER , naar een filmscenario van
Sloane en Lothar Wolff. Het toneelstuk van
Osborne werd in 1974 in Amerika verfilmd
onder regie van Guy Green: Stacy Keach
speelde Luther en Judy Dench zijn vrouw
Katharina.
Brunnemann 1917; Kuhlhorn 1917; Aland 1 973;
Kruse 1980; Van Ingen/Labroisse 1984

is een van de meest vooraanstaande Schotse edelen in het gevolg van koning
Duncan. Als hij zijn moed en trouw heeft
getoond in een bloedige slag, wordt hij door
Duncan met een nieuwe titel beloond en
wordt zijn kasteel uitverkoren als plaats van
overnachting. Macbeth ziet hierin een bevestiging van een voorspelling, die hij eerder die
dag te horen kreeg van een drietal heksen, dat
hij het zelf tot koning zal brengen. Als hij dit
zijn ambitieuze vrouw meedeelt, vlak voor
de komst van de koning, wordt hij er door
haar toe gedreven Duncan in zijn slaap te vermoorden. Hij wordt daarop door de nietsvermoedende Schotse edelen tot nieuwe koning uitgeroepen, waarna hij een kortstondig
regime vol terreur en moord voert. Lady
Macbeth bezwijkt ondertussen aan wroeging
over haar daad. Macbeth wordt door opstandige edelen in zijn kasteel belegerd en uiteindelijk gedood. In dit bloedigste van alle
Shakespeare-tragedies woedt het conflict tussen loyaliteit en machtswellust op bijna teugelloze wijze. De scènes zijn vrijwel zonder
uitzondering doortrokken van geweld.
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The Tragedy of Macbeth (16o6) was het laatste
treurspel van Shakespeare. De voornaamste
bron was — zoals voor een groot aantal andere
Shakespeare-drama's — Holinsheds Chronicles
of England, Scotland and Ireland uit 1587. In
deze kroniek werd de moord op een koning
Duncan beschreven: deze Duncan was een
zwakke leider die door een groep opstandige
edelen werd vermoord. Daarnaast vermeldde
Holinshed de moord op een andere Schotse
koning, Duff, door diens adellijke onderdaan
Donwald, die zijn snode plan beraamde in
overleg met zijn vrouw en het in zijn eigen
kasteel ten uitvoer bracht. Shakespeare combineerde beide verhalen en bracht een aantal
nieuwe elementen aan, waardoor een buitengewoon sinistere sfeer van verraad en valsheid ontstond. De onbetekenende koning
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Johann Zoffany, De acteurs

Garrick en Mrs. Pritchard als
Macbeth en Lady Macbeth, 1768,
doek, privé-collectie.

Duncan werd een wijs en rechtschapen heerser en zijn moord een schandvlek op de geschiedenis van Schotland. De historische
Macbeth, die van 1040 tot 1057 over Schotland heerste en dat met succes en zelfs met een
blijk van oprechte godsvrucht schijnt te hebben gedaan, werd nu een onbetrouwbaar en
wankelmoedig mens, een speelbal van eigen
driften en andermans ambities. Heksen en
geestverschijningen zorgden voor een bovennatuurlijk panorama (andere bronnen
voor Shakespeare waren Discoverie of Witchcraft uit 1584 van Scot en de Daemonologie uit
'597 van Jacobus I) . Bloedige moordpartijen
en een in waanzin ronddolende kasteelvrouwe versterkten de indruk van tegennatuurlij kheid en chaos.
In de kritiek is wel verbinding gelegd tussen Macbeth en Oidipous, vanwege de tegenstelling tussen natuurlijkheid en onnatuurlijkheid, en vanwege het feit dat de beide personages meer worden bewogen door wat
zich buiten hen bevindt dan door hun eigen
emoties en gedachten. Misschien is het beter
te stellen dat beiden als het ware slachtoffer
zijn van de driften in zichzelf die zij niet kunnen of willen kennen. Ook is wel beweerd
dat Shakespeare's stuk eigenlijk twee hoofdrolspelers kent, Macbeth en Lady Macbeth:
zij vormen een fataal duo, waarin een wisseling van mannelijke en vrouwelijke gedragspatronen zichtbaar wordt. Macbeth is ondanks zijn heldhaftige optreden op het slagveld een gemakkelijk te beïnvloeden mens,
hetgeen onder meer blijkt uit de mate waarin
hij zich aan de voorspelling van macht en
roem door de heksen vastklampt. Zijn vrouw
heeft met haar blinde eerzucht vrij spel, al
beseft zij te laat wat zij daarmee teweegbrengt. Men zou kunnen stellen dat voor
Macbeth de twijfel aan de rechtmatigheid
van zijn handelen te vroeg, voor Lady Macbeth te laat komt. In sommige christelijk georiënteerde interpretaties is een vergelijking
met Adam en Eva naar voren gebracht.
Macbeth is een van de meest opgevoerde
stukken van Shakespeare. In de ie en 18e
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eeuw ging het daarbij echter om adaptaties
van het oorspronkelijke werk. De belangrijkste bewerking was die van Davenant uit 1674

(Macbeth: a tragedy. With all the alterations,
amendments, additions, and new songs). In deze
opera-achtige versie zijn de meest gewelddadige en demonische elementen uit het oorspronkelijke stuk verwijderd, zijn de rollen
van de koningsgetrouwe Macduff en zijn
vrouw terwille van de symmetrie uitgebreid,
zodat ze volwaardige tegenspelers vormen
van Macbeth en zijn vrouw, en is Shakespeare's originele en heftige taalgebruik sterk gekuisd. Daarnaast is een aantal liederen en dansen ingevoegd, die meehelpen het demonische drama Macbeth om te vormen tot een
speels theaterspektakel. Ook beroemde acteurs en theatermakers als Garrick (1744 première, in 1773 in druk verschenen), Macklin
1773, Kemble 1803 en Kean 1814 voerden het
stuk op met corrupte teksten. Verdere bewerkingen zijn bekend van onder andere
Aulnoy 1741, Ducis (verschillende versies,
o.a. 1790, waarin de eenheid van plaats wordt
geëerbiedigd en Macbeth in een beter daglicht komt te staan doordat de kwalijke rol
van Lady Macbeth sterk is aangezet) . Northall (Macbeth Travestie, ca. I 8 I 3) en Fitzhugh
(The murder of Duncan, King of Scotland; or,
The history of Macbeth and Banquo: founded on
Shakspeare's play of `Macbeth', ca. 1820). Bijzondere aandacht verdient de voor Duitsland
zeer invloedrijke bewerking van Shakespeare's tragedie door Friedrich Schiller, die
de vrije wil van Macbeth tegenover de heksen accentueerde en de dubbelzinnige en
kluchtige scène met de poortwachter wijzigde in een vrome ochtendzang.
Gezien de moeilijkheid om de figuur van
Macbeth te reduceren, bijvoorbeeld tot het
type van de gewetenloze tiran, is het niet verwonderlijk dat er pas tegen het eind van de
19e en in de Zoe eeuw pogingen zijn ondernomen van de tragische held een van Shakespeare onafhankelijk beeld te creëren. Voor
de figuur van Lady Macbeth lijkt een dergelijke reductie minder problematisch: Leskov

Johann Heinrich Fussli maakte
van dezelfde acteurs ca. 1 766 een
aquarel, Kunsthaus, Zürich.
Beide beelden het moment uit
dat Macbeth de moord op
koning Duncan heeft gepleegd:
verlamd door het besef van zijn
gruweldaad moet hij worden
gered door de onnatuurlijke
zelfbeheersing van zijn vrouw.
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beschouwde haar als het type van een hartstochtelijke en ambitieuze vrouw en schreef in
1 846 zijn Ledi Makbet Mtsenskogo uezda (Lady
Macbeth uit het district Mtsensk) : in deze novelle zijn de gebeurtenissen getransponeerd
naar de woeste steppen van Rusland. In de
voortrazende handeling volgen echtbreuk,
moord en zelfvernietiging elkaar in ijltempo
op. Katerina Lvovna — de Lady Macbeth uit
de titel — is getrouwd met een dertig jaar oudere koopman. Het huwelijk heeft haar niets
gebracht van wat zij had gedacht en als zij
hartstochtelijk verliefd wordt op haar bediende Sergej, betekent dat het einde van heel
haar kleinburgerlijke wereld. Wie tussen haar
en haar liefde staat, wordt uit de weg geruimd. Zij vergiftigt haar schoonvader en
vermoordt haar echtgenoot op nog gruwelijker wijze. De enige andere erfgenaam wordt
gewurgd, maar dit blijkt een moord te veel.
Beide geliefden worden op transport naar Siberië gezet. Als zij elkaar weerzien, blijkt de
hartstocht van Sergej ernstig bekoeld: Katerina kan hem niets meer bieden en hij bedriegt
haar met een medegevangene. Razend van
jaloezie stort Katerina zich bij het oversteken
van een rivier op haar rivale en beiden verdrinken. Leskovs vertelling is van een ongeevenaarde wildheid en een bewijs van zijn
oppositie tegen een schrijver als Toergenjev,
die hij gebrek aan vitalisme verweet. De personages van Leskov worden zonder uitzondering voortgedreven door buitengewone
omstandigheden en onbeteugelde passies.
Sjostakovitsj benutte Leskovs novelle als basis
voor een gelijknamige opera (1930-32, première 1934), op een libretto van Preis en de
componist zelf. Tweejaar na de enthousiaste
ontvangst door pers en publiek werd de opera echter als decadent ('Gemodder in plaats
van muziek', luidde de kop in de Pravda) betiteld en verdween hij geruime tijd van het
repertoire. Sjostakovitsj herschreef de opera
in 1958 (première 1963 te Moskou) tot een
aanzienlijk zwakker werk, dat onder de titel
Katerina Izmailova werd uitgegeven.
Shaw bewerkte in 1916 een aantal scènes

uit Macbeth tot een burleske onder de titel
Macbeth Skit. In het toneelstuk Gruach uit
1921 van Bottomley wordt ons een blik gegund op de gebeurtenissen die aan het Shakespeare-drama vooraf zijn gegaan. De Schotse
koning Malcolm ii wil die tak van de familie
uit de weg ruimen die bedreigend is voor zijn
opvolger Duncan. Gruach ontspringt als enige de dans en zij huwt met ene Macbeth, die
weliswaar niet tot de Schotse adel behoort,
maar via Gruach wel aanspraak kan maken
op de troon.
In The Rehearsal uit 1926 van Baring repeteert een aantal acteurs uit Shakespeare's tijd,
onder wie de beroemde Richard Burbage,
het drama, maar van lieverlee raken hun rollen zo verward dat Shakespeare zelf eraan te
pas moet komen om alles weer in het gareel
te krijgen. Het toneelstuk Shakespeare in Wall
Street uit 1 929 van Warren is een eigentijdse
parodie, waarin de Bard zelve en vele van zijn
personages uit zijn werk (onder wie Macbeth
en Falstaff) het slachtoffer worden van een
beurskrach, die wordt voorspeld door de drie
heksen. Shakespeare's nuchtere vrouw Anne
Hathaway treedt op als reddende engel.
Garson wekte in 1966 grote beroering met
haar toneelstuk Macbird!: met de moord op
koning John Ken O'Duncan door MacBird
suggereerde Garson dat de toenmalige Amerikaanse president Lyndon B. Johnson de
hand zou hebben gehad in de moord op Kennedy (het toneelstuk werd in eigen beheer
uitgegeven door de Grassy Knoll Press, een
verwijzing naar de plek in Dallas van waaraf
Kennedy zou zijn vermoord). In Duitsland
ging in 1971 het toneelstuk Macbeth (nach
Shakespeare) van Heiner Muller in première:
Muller volgt het handelingsverloop van Shakespeare's stuk op de voet (er werden slechts
enkele korte scènes toegevoegd), maar in deze vrije bewerking van de tekst is het accent
verschoven naar gewelddadigheid en ontmenselijking. Dezelfde reductie tot zinloze
wreedheid wordt tentoongespreid in Macbett
uit 1972 van Ionesco: in deze `tragikomedie'
wordt de morele twijfel die in Shakespeare
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nog doorklinkt, geheel terzijde geschoven.
Ionesco schreef zijn stuk uit fascinatie met de
verloedering die optreedt als een in aanleg
trouw en deugdzaam mens met onbegrensde
macht wordt beloond. De Macbett in dit stuk
is een militaire marionet die zijn koning
slechts gehoorzaamt omdat hem een beloning wacht. Zonder mededogen ziet hij de
slachting aan die Duncan onder een groot
aantal gevangen rebellen aanricht, tot aan het
moment dat hem de voorspelling van zijn
koningschap wordt gedaan en Duncan zich
bovendien niet aan zijn belofte dreigt te houden: dan grijpt Macbett zijn kans en wordt de
machinerie van moord en wedermoord onstuitbaar in gang gezet. Ionesco's stuk eindigt
weliswaar met de dood van de tiran Macbett,
maar de woorden van zijn beul en opvolger
kondigen een zo mogelijk nog gewelddadiger regime reeds aan.
Het toneelstuk Dogg's Hamlet, Cahoot's
Macbeth uit 1979 van Stoppard bestaat uit
twee delen die oorspronkelijk werden geschreven voor het toneelgezelschap Inter-Action. Volgens Stoppard dienen beide stukken
achter elkaar te worden gespeeld om de verwantschap en wederzijdse interactie te benadrukken. Cahoot's Macbeth is een sterk bekorte versie van Macbeth, waarin hij de maatschappijkritische lijn voortzet van een aantal
voorafgaande stukken. Stoppard werd geboren in Tsjechoslowakije en het thema van het
individu tegen het totalitaire regime beheerst
zijn werk. Het stuk is opgedragen aan de
Tsjechische regisseur Kohout, die door een
verbod van de autoriteiten gedwongen was
zijn theaterprodukties, zoals een ingekorte
versie van Macbeth, letterlijk tussen de schuifdeuren op te voeren. Cahoot's Macbeth speelt
rond een groep acteurs die gedwongen zijn
Macbeth in een woonkamer op te voeren: een
lid van de geheime politie mengt zich onder
hen en forceert aldus verminkingen van het
spel en de taal van de acteurs, een gewelddaad
die een commentaar vormt op de frustrerende verbodsmanie van de communisten.
Voorts zijn nog bewerkingen te noemen

van de hand van Brecht, die in 1927 een radiobewerking van Macbeth maakte die (op
enkele fragmenten na) niet bewaard is gebleven, Marowitz (A Macbeth, 1969, waarin
de gespletenheid van Macbeth wordt weergegeven door hem door drie acteurs te laten
spelen), Croce-Spinelli (Macbeth negre, 1972),
Delves (The Real Lady Macbeth, 1982 en Macbeth Possessed, 1985: beide in Edinburgh voor
het eerst opgevoerd en nog ongepubliceerd)
en van de Filippijn Espino (Lady Macbeth: a
black symphony, 1983). In 1970 bewerkte Galli
de tekst van de oorspronkelijke tragedie en
liet die voor het voetlicht brengen door het
Parijse toneelgezelchap Groupe N onder de
titel Autopsie de Macbeth. Drie jaar later ondernam Galli een tweede poging onder de
titel Supermaclady Ltd.. In beide gevallen
werd de tekst uiteengerafeld en ontleed om
de inwendige ziekte van de hoofdpersonen
bloot te leggen. Galli is een Peruviaan die in
eigen land werd vervolgd om zijn theaterstukken tegen het dictatoriale bewind: zijn
keuze voor de tirannieke Macbeth is dan ook
niet vreemd. In 1983 trad een Italiaans toneelgezelschap, de Compagnia del Collettivo di
Parma, in Londen op met het stuk Progetto
Shakespeare (1979-82), een geheel volgens de
wetten van de dialectiek geschreven trilogie
die gebaseerd is op Hamlet, Macbeth en beide
delen van Henry IV: het eerste deel speelt
rond een Hamlet die alleen nog maar treurend kan terugblikken op een betere wereld,
het tweede deel toont een Macbeth die de
neergang voortzet door uitsluitend lege rituele handelingen uit te voeren, en het derde
deel voert een prins Hal ten tonele die de
belofte in zich draagt van een nieuwe wereld.
In Nederland schreef Claus in 1993 het pasticherende Onder de torens: een gelegenheidsstuk
waarin een korte disco-versie van Macbeth
voorkomt, en de cabaretier Finkers schreef
een dwaze tekst bij een stripverhaal onder de
titel Macbeth: zeer vrij naar Shakespeare (i).
In de muziekgeschiedenis wordt de opera
van Sjostakovitsj voorafgegaan door verscheidene muziekdramatische werken, die ge-
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baseerd zijn op Shakespeare. De belangrijkste
daarvan is ongetwijfeld Verdi's Macbetto. uit
1847 op een libretto van Piave; in 1865 werd
een herziene Franse versie op tekst van Nuitter en Beaumont in het Parijse Theatre Lyrique opgevoerd. Dit vroege werk wordt in
toenemende mate gewaardeerd als een voorafschaduwing van het rijpe werk van Verdi,
met name door de slaapwandelscène. Andere
muziekdramatische bewerkingen zijn bekend
van Asplmayr 1777, Chélard 1827, Taubert
1857, Rossi (Biorn, 1877), Collingwood 1 934
en Koppel 1970. Ernst Bloch schreef in 1910
een opera op een libretto van Fleg. Andersoortige muziek werd gecomponeerd door
Richard Strauss (symfonisch gedicht i 890) en
Malipiero (Preludio e morte di Macbeth voor
bariton en orkest, 1958). Toneelmuziek werd
geschreven door Locke, Purcell, George
Bantock en Milhaud; Walton en Ibert schreven filmmuziek, en Grieg (Lied van de poort
en Smetana (Macbeth en de heksen)-wachter)
gebruikten Shakespeare's tragedie als inspiratiebron voor pianomuziek.
Verfilmingen zijn gemaakt door Blackton
19o8, Calmettes 1909, Schall 1922, Sabinski
(KATERINA IZMAJLOVA, 1926, naar Leskov), Bradley 1946, Schaefer 196o, Barsacq
(CE SOIR, ON JOUE MACBETH, 1952) en
Wajda (SIBIRSKA LEDI MAGBET, 1962, naar
Leskov). Orson Welles regisseerde in 1948
een zeer eigenzinnige M A C B E T H op een scenario dat een samenraapsel was uit Macbeth en
andere stukken van Shakespeare. Welles zelf
speelt een pathetisch-duistere Macbeth in een
bizar verhaal waarin christendom en beschaving worden bedreigd door heidense chaos;
prominent aanwezig is het volledig nieuw
geïntroduceerde personage van een priester.
In 1957 tekende Kurosawa voor een verfilming van de naar Japan overgebrachte gebeurtenissen rond Macbeth, onder de titel
K U M O N O S U- D J O (Het kasteel in het woud
van spinnewebben; ook bekend onder de titel
THE THRONE OF BLOOD). In 1971 volgde
Polanski met een redelijk nauwgezétte verfilming van Shakespeare's toneelstuk. Het was

tevens de meest realistische en gewelddadige
verfilming, gevolg van de poging van Polanski om de gewelddadige dood van zijn
vrouw, de actrice Sharon Tate, te verwerken.
In de beeldende kunst zijn Macbeth en zijn
vrouw vele malen uitgebeeld, allereerst in de
vorm van illustraties bij de talloze Shakespeare-uitgaven, en in de vorm van portretten
van beroemde Shakespeare-vertolkers. Een
interessante vergelijking is te maken tussen
een schilderij van Zoffany ( 1768, privé-collectie) en een aquarel van Füssli (1766, Kunsthaus, Zürich): in beide gevallen is dezelfde
scène uitgebeeld met de acteurs Mrs. Pritchard en Garrick in een Macbeth-produktie
uit 1766 van Garrick, maar met zeer uiteenlopende stijlmiddelen. Een schilderij van de
Deen Abildgaard (ca. 178o, Nasjonalgalleriet, Oslo) stelt Macbeth voor op het moment dat hij naar de zwevende dolk grijpt.
Uit Duitsland zijn te noemen: Kaulbach
18 S S, Cornelius, Slevogt 1927 en Hegenbarth
1 957. Ryder (Phillips Collection, Washington) beeldde Macbeth en de heksen uit; dezelfde scène werd uitgebeeld door onder
meer Dawes, Füssli, Zuccarelli, Maclise en
Reynolds. In het Parijse Musée d'Orsay bevinden zich illustraties bij Macbeth van Merson. Lady Macbeth is het onderwerp geweest
van schilderijen van Chalon, Füssli (I 812,
British Museum, Londen), Harlow (twee scènes met de actrice mrs. Siddons als Lady Macbeth) en Sargent (de actrice Ellen Terry als
Dali illustreerde een Amerikaanse uitgave
van Macbeth uit 1946.
Kroger 1904; Spangenberg 1967; Cohn 1976;
Priessnitz 1980; Wheeler 1990
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(1542-1587), koningin der
Schotten, keerde na een huwelijk van nog
geen j aar met de i6-jarige Frans ii van Frankrijk, die aan een oorontsteking was bezweken , naar Schotland terug en trouwde daar
met haar neef Henry, Lord Darnley. Diens
enige verdienste bestond eruit dat hij de vader mocht worden genoemd van Maria's enige kind, de latere Jacobus vi van Schotland.
Darnley bewerkstelligde zijn eigen dood
door opdracht te geven hun secretaris en huwelij ksarrangeur David Rizzio te vermoorden, omdat deze een verhouding zou hebben
gehad met Maria. Om zich te wreken zou de
koningin hebben samengespannen met een
van haar ministers, James Hepburn, Earl of
Bothwell, die Darnley vermoordde. Het bewijs voor deze samenzwering werd gevormd
door een achttal brieven, de zogenaamde `casket letters', die Maria aan Bothwell schreef.
De authenticiteit van die brieven is echter
omstreden en aangezien ze na 1 S 84 zijn verdwenen , is er nooit opheldering mogelijk geweest. Bothwell liet Maria schaken en hield
haar gevangen tot zijn eigen huwelijk was
ontbonden. Zij huwde hem, naar al te spoedig bleek nadat zij zich voor de schijn daartegen had verzet. De Schotse adel kwam tegen
Maria in opstand en zette haar gevangen op
het eiland in Lochleven. Ze wist van dit eiland te ontsnappen en zocht haar toevlucht
bij haar nicht Elisabeth i van Engeland.
Elisabeth zag in Maria echter een gevaarlijke rivale, vooral omdat Maria nog altijd
aanspraak kon doen gelden op de Engelse
troon, en hield haar achttien jaar lang gevangen op het slot Fotheringay. Bovendien
speelde in de rivaliteit de religieuze controverse tussen katholicisme en protestantisme een belangrijke rol. De 'Babington conspiracy', een tegen Elisabeth gerichte samenzwering waar Maria echter geen deel aan
had, werd door de Engelse koningin aangegrepen om haar nicht ter dood te veroordeMARIA STUART

len. De executie verliep niet zonder problemen: een zaag moest eraan te pas komen om
Maria, halsstarrig tot op het laatst, het hoofd
van de romp te scheiden.
Een eerste echo van deze gebeurtenissen horen we in Spensers The Faerie Queene, een
groots opgezet werk uit 1590-96 dat uit
twaalf boeken had moeten bestaan, maar
waarvan er slechts zes werden voltooid. Het
bestaat uit een lange reeks historische en religieuze allegorieën waarin Mary Stuart voorkomt als Duessa, de tovenares die zowel de
Schotse koningin als, in bredere zin, de katholieke Kerk personifieert. De tovenares
wordt voorgesteld als een verleidelijke en
verraderlijke verschijning en de dichter,
trouw onderdaan van Elisabeth, maakt het
afkeurenswaardige karakter van Duessa nadrukkelijk kenbaar.
De tegenstelling tussen de katholieke Maria Stuart en de protestantse Elisabeth van Engeland is door de eeuwen heen een belangrijk
thema gebleven. In dit perspectief moeten de
vele jezuïetendrama's uit de 16e tot en met
het begin van de 18e eeuw worden gezien,
een reeks die wordt geopend met het drama
Stuarda Tragoedia van Roulers uit 1593 en
eindigt met Maria Stuarta van Lang uit 1727.
L'Ecossaise ou le désastre uit i 6o i , een tragedie in vijf bedrijven van Montchrestien, ontwikkelt zich traag en draait om de vraag of
Maria daadwerkelijk ter dood zal worden
veroordeeld. Talrijk zijn de monologen en de
lamento's en commentaren van het koor. Een
jaar later toont de Italiaan Ruggiero de
Schotse koningin in La reina di Scotia als een
strijdbare gelovige. Omringd door een
groepje trouwe volgelingen wacht zij het
doodvonnis af en laat zij zich er niet toe verleiden haar geloof af te zweren. Het drama
met dezelfde titel van Della Valle uit 1628 is
nauw verwant aan het toneelstuk van Ruggiero. Maria Stuart wordt, als in een middeleeuws mirakelspel, voorgesteld als een standvastige martelares die bereid is haar leven
voor het katholieke geloof te offeren.

i6 MARIA STUART
Ook het narratieve gedicht in vijf boeken
en achtregelige strofen Corona trágica, vida y

muerte de la serenissima reyna de Escosia, Mária
Estuarda uit 1627 van Lope de Vega, die zich
baseerde op de Latijnse apologie Vita Mariae
Stuardae Scotiae Reginae van de Schotse kanunnik Conn, is een verheerlijking van de
katholieke leer tegen de achtergrond van de
godsdienststrijd in het i 6e-eeuwse Engeland.
Regnault introduceert in zijn Marie Stuart,
reine d'Ecosse uit 1639 de figuur van graaf
Norfolk die door Elisabeth wordt bemind.
Als zij echter ontdekt dat zijn liefde uitgaat
naar haar rivale en hij met Maria samenzweert tegen Elisabeths leven en troon, is de
catastrofe een feit. Diamante neemt dit personage in 166o over in zijn La reina Mária Estuarda en Celli maakt de ongelukkige liefde
tussen Norfolk en Maria tot onderwerp van
zijn drama La Maria Stuarda regina di Scotia e
d'Inghilterra uit 1665. Bij Boursault treedt het
personage van de graaf zozeer op de voorgrond dat voor Maria nog slechts een passieve rol is weggelegd.
De tragedie Carolus Stuardus uit 1649 van
Gryphius over Karel i van Engeland, waarin
de geest van Maria Stuart rondwaart, is beïnvloed door Vondels Maria Stuart of Gemartelde majesteit uit 1646. In dit treurspel, dat Vondel schreef vlak nadat hij zich tot het katholicisme had bekeerd, wordt de laatste dag van
de Schotse koningin beschreven; hij volgt
hier strikt de regels van het renaissance-toneel, met name door de drie aristotelische
eenheden van tijd, plaats en handeling te
handhaven. Ook hier wordt Maria Stuart getoond als martelares van het katholieke geloof: over de puriteinen wordt slechts in smadelij ke bewoordingen gesproken. Een zekere
eenzijdigheid kan het stuk niet worden ontzegd, ook al gezien het feit dat Elisabeth i,
toch de voornaamste tegenspeelster, er in het
geheel niet in voorkomt.
Behalve Gryphius inspireerde Vondel ook
Kormart (Maria Stuart oder gemarterte Majestat, 1673), Haugnitz (Schuldige Unschuld oder
Maria Stuart, 1683) en Riemer, die zowel een

drama wijdde aan Maria's mislukte huwelijk
met Lord Darnley (Von hohen Vermdhlungen,
1679) als aan haar noodlottige levenseinde
(Vom Staatseifer, 1681) . Banks zag in The Island Queens uit 1684 af van het politiek-religieuze debat en concentreerde zich op het
psychologisch duel tussen beide koninginnen. Bij Tronchin 1734 is Maria Stuart niet de
martelares of de liefhebbende vrouw, maar
een trotse en onkreukbare heerseres.
Maria Stuarda uit 1789 van Alfieri, door de
auteur zelf als een van zijn zwakste scheppingen beschouwd, behandelt de episode waarin
Maria Stuart haar tweede echtgenoot, Lord
Darnley, laat vermoorden: zij is hierbij niet
zozeer de aanstichtster als wel een werktuig
in de handen van haar minister en latere echtgenoot Bothwell. Tegen het slot van de tragedie worden haar het einde van haar heerschappij en haar boetedoening voorspeld. Uit
hetzelfde jaar stamt Mary Queen of Scots van
St. John, enige tijd later gevolgd door toneelstukken van Mary Deverell 1792 en Graham
1807.
Een vooraanstaande plaats wordt ingenomen door het drama Maria Stuart uit 18o6
van Schiller. In plaats van de conflicten te
schilderen die twee karakters met elkaar in
botsing brengen, laat de dichter zien hoe de
romantische heldin vanwege haar idealen
wordt geconfronteerd met een vijandige buitenwereld, waardoor ieder compromis is uitgesloten. Het stuk begint wanneer Maria
Stuart ter dood veroordeeld is, op grond van
de valse beschuldiging dat zij deel zou hebben
aan een samenzwering tegen Elisabeth. Mortimer, een neef van de gevangenbewaarder,
raakt gefascineerd door Maria's schoonheid
en haar standvastigheid in het geloof. Hij
probeert Leicester, een vertrouweling van
Elisabeth die tevergeefs naar haar hand heeft
gedongen en nu zijn geduld heeft verloren,
voor zich te winnen. Het plan is om met
Franse hulp het slot Fotheringay te bestormen en Maria te bevrijden. Elisabeth aarzelt
intussen het doodvonnis te ondertekenen, en
om nog meer tijd te winnen arrangeert Lei-
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David Neal, Maria Stuart en Rizzio,
ca. 1865, doek. Privé-collectie.
Maria Stuart ziet voor het eerst
de jonge Rizzio.

cester een ontmoeting tussen beide koninginnen. Aanvankelijk weet Maria zich deemoedig op te stellen en vraagt zij om genade. Als
Elisabeth haar echter met onbuigzame arrogantie bejegent, verliest de Schotse alle zelfbeheersing: in scherpe bewoordingen beschuldigt zij haar rivale ervan een onwettige
erfgename te zijn, die de troon onrechtmatig
bezet. Als Mortimers komplot wordt ontdekt, kiest Leicester, die door te zwijgen had
toegestemd, weer partij voor Elisabeth. Mortimer pleegt zelfmoord. Het volk komt in
opstand en eist het hoofd van Maria Stuart.
Na opnieuw lang aarzelen tekent Elisabeth
het doodvonnis. Gesterkt door haar geloof
wacht Maria de terechtstelling af, die .zij beschouwt als boetedoening voor de moord op
Darnley. In plaats van vreugde om de overwinning op een gevreesde vijandin voelt Elisabeth slechts eenzaamheid en onrust in haar
hart.
Reeds voor Schiller schreef Spiess in 1784
een toneelstuk waarin de rechtmatigheid van
Maria's aanspraken op de Engelse troon aan
de orde wordt gesteld. Navolgers van Schiller zijn onder anderen d'Oigny du Ponceau
18o5, Lebrun 182o en Merle, die samen met
Rougemont in 1829 het toneelstuk Marie
Stuart schreef. De enige navolger die erin
slaagde het Schilleriaanse evenwicht tussen
beide koninginnen te behouden was de Spanjaard Campo-Arana (Maria Stuardo, 1879).
In Walter Scotts The Abbott uit 1820 krijgt
een page, Roland Graeme, bij wijze van opleiding de opdracht Maria Stuart te bewaken
op het kasteel van Lochleven. Hij raakt echter
diep onder de indruk van haar majesteitelijke
voorkomen en van de spirituele gaven van
haar hofdame; in plaats van haar cipier wordt
hij haar redder in nood als hij de Schotse koningin naar Engeland helpt ontvluchten. Het
toneelstuk L'évasion de Marie Stuart, ou Le
chateau de Lochleven uit 1822 van Guilbert de
Pixérécourt is op Scotts roman gebaseerd.
Ook W. Murray nam drie jaar later Scotts
roman als voorbeeld in zijn toneelstuk Mary

Queen of Scots or The Escape from Lochleven.

158 MARIA STUART
De Poolse schrijver Slowacki behandelt in
zijn versdrama Maria Stuart uit 183o het
tweede huwelijk van de Schotse vorstin met
Lord Darnley, die de page Rizzo (Rizzio) uit
de weg wil ruimen. Maria, die inmiddels liefde heeft opgevat voor haar minister Bothwell, wil Rizzo redden en raadt hem aan het
land te verlaten. Voordat hij kan vluchten
wordt hij echter voor de ogen van Maria gedood. Zij neemt wraak: als het plan om
Darnley te vergiftigen mislukt, wil Bothwell
hem in zijn slaapkamer om het leven brengen. Maria krijgt gewetenswroeging en wil
verhinderen dat de fanatieke Bothwell zijn
snode plan uitvoert. Het volk komt uiteindelijk in opstand en eist dat het recht zal zegevieren.
Koster 1840 en Rehbinder 1849 behandelden in hun drama's het Rizzio-thema; Bamme 186o, Schneegans 1868, Wartenegg 1871
en Grosse 1881 richtten zich meer in het bijzonder op de driehoek Maria-Darnley-Bothwell. De Noor Björnsen heeft zich in zijn
toneelstuk Maria Stuart i Skotland uit 1864
sterk door zijn lutheranisme laten leiden: hij
stelt de katholieke Maria Stuart tegenover de
onbuigzame Schotse hervormer John Knox,
voor wie de koningin tenslotte zal moeten
buigen. De Engelsman Moncrieff liet zich in
Mary Queen of Scots uit 1872 stilistisch door
Shakespeare leiden. Aytoun maakte Bothwell in 1856 tot onderwerp van een historisch
gedicht.
Swinburne wijdde zelfs een dramatrilogie
aan het thema. In Chastelard uit 1865 gaat de
gelijknamige held in zijn liefde voor de koningin zo ver dat hij er niet voor terugdeinst
zijn leven voor haar te offeren. Bothwell uit
1874 behandelt de episode van de moorden
op Rizzio en Darnley en het huwelijk met
Bothwell. In het laatste bedrijf wordt Maria
op het slot van Lochleven gevangen gezet
voordat zij naar Engeland weet te ontkomen.
Mary Stuart verscheen in 1881; het hoofdthema wordt gevormd door de wraakgevoelens van Mary Beaton, Maria's hofdame, die
haar meesteres verantwoordelijk acht voor de

dood van Chastelard, op wie zij zelf verliefd
was. Zij is nog altijd in het bezit van een
compromitterende brief. Als Maria niet bereid blijkt enig berouw te tonen over de dood
van Chastelard, geeft de hofdame de fatale
brief aan Elisabeth, waarmee Maria's lot is
bezegeld.
Toneelbewerkingen van de Maria-Stuartstof zijn, zoals uit bovenstaand overzicht
blijkt, in de meerderheid. Daarmee vergeleken heeft zich slechts een klein aantal dichters
met de Schotse koningin beziggehouden: de
Schotse dichter par excellence Burns heeft over
haar geschreven, maar ook Wordsworth, Béranger en Fontane beschreven episoden uit
haar leven in versvorm.
Ook 20e-eeuwse auteurs hebben zich met
Maria Stuart beziggehouden. Onder hen bevinden zich Hewlett The Queen's Quair, roman 1904), Drinkwater (Mary Stuart. A Play,
1921), Oman (The Royal Road, 1924), Marfond 1929, Baring (In My End Is My Beginning, roman 193 I) en Zweig (biografie,
1935). In het toneelstuk Mary of Scotland uit
1933 van Maxwell Anderson staan beide koninginnen tegenover elkaar als in een wedstrijd in fysiek en moreel uithoudingsvermogen. Verder schreven Tullins 1921, Petithuguenin '930 en Hildesheimer (Mary Stuart.
Eine historische Szene, 1971) over haar. Eveneens in 1971 verscheen Vivat! Vivat Regina!
van Bolt, waarin opnieuw de fanatieke John
Knox stelling neemt tegen Maria Stuart en de
strijd tussen beiden ook nu weer in zijn voordeel wordt beslist. De Russische dichter
Brodski schreef in 1974 Twintig sonnetten aan
Mary Stuart. Van de Italiaanse schrijfster Maraini verscheen in 198o een toneelstuk Donna
in guerra, dat een door het feminisme geïnspireerde kijk biedt op de verhouding tussen
Elisabeth en Maria Stuart. Maraini verzet
zich tegen Schillers toneelstuk en toont uitsluitend beide vrouwen op het toneel, in een
poging hun krachtige persoonlijkheden uit te
laten komen tegen een achtergrond van onontkoombaar (mannelijk) geweld. Recente
verwerkingen van de stof worden aangetrof(

MARIA STUART 1 59

fen in 1989 in het toneelstuk Mary Queen of
Scots Got Her Head Chopped Off
ff van Lochhead en in 1992 in de roman Mary Queen of
Scotland and the Isles van George.
De oudste opera over de Schotse vorstin
dateert van 1663: La Maria Stuarda van Savaro di Mileto. Een anoniem oratorium, Maria
Stuarda, regina di Scozia, werd in 1690 in Lucca voor het eerst opgevoerd, enige j aren voor
het werk van Pioselli 1706. Twee jaar later
werd Barratts Mary Queen of Scots in Londen
uitgevoerd. De opera van Trost is bekend onder twee verschillende titels: Maria Stuart: die

bestürzte (/enthauptete) Königin in Schottland.
Daarna blijft het enige tijd stil, totdat Elsner
in 1797 zijn `Trauerspiel' laat opvoeren.
De ie eeuw laat een ware stortvloed van
operabewerkingen zien. Uitzonderlijk is de
parodie Maria Stuttgart uit 18 I S van Wenzel
Muller. Daarnaast zijn er opera's van talrijke
Italiaanse componisten, zoals Casella 1812,
Sogner 1814, Mercadante 1821, Coccia 1827
en Palumbo 1874. Donizetti's opera, die onder de titel Maria Stuarda als een van de weinige op het repertoire is blijven staan, werd
aanvankelijk opgevoerd onder de titel Buondelmonte (1834). Niedermeyer 1844, Vogel
1853 , Piccini en Lavello 189 S gaven hun muziekdramatische werk de Franse titel Marie
Stuart. Duprato baseerde in 1863 een operette, Marie Stuart au chateau de Lochleven, op het
werk van Scott en Pixérécourt. De opera Marie Stuart en Ecosse van Fétis dateert van 1823.
Wagner componeerde in i 840 het lied Maria
Stuarts Abschied. In 18 6 schreef Vierling een
ouverture. Uit het Engelse taalgebied noemen we de cantate Mary Queen of Scots uit
1894. van William Hume, en Mary Queen of
Scots in the Prison ofFotheringay uit 1875 van
Zoeller. Radzwill schreef een sonate voor
cello en piano met als titel Complainte de Maria Stuart. Noordraak baseerde zijn muziekdrama Maria Stuart in Schottland op het toneelstuk van Bj örnsen, die het libretto
schreef. Van de Engelse componiste Thea
Musgrave is de opera Mary, Queen of Scots uit
1977, op een eigen libretto.

Verfilmingen van het veelbewogen leven
van de Schotse koningin zijn bekend van de
Amerikaan D.J. Searle (MARY STUART ,
1913), Greenwood (MARY, QUEEN OF
SCOTS , 1 922) en Jarrott 197 I . Uit 1 925 stamt
de komedie MARY, QUEEN OF TOTS van
Roach. Verfilmingen van Schillers drama
zijn gemaakt door Dvorsky 1921, Féher 1927
en Stager en Lindberg 1959. De meest bekende verfilming is van de hand van regisseur
Ford: in zijn MARY OF SCOTLAND uit 1936
speelt Katherine Hepburn de Schotse vorstin,
Fredric March haar echtgenoot Bothwell en
Florence Eldridge Elisabeth van Engeland.
De regisseur koos bij wijze van experiment
voor een afwijkende cameraopstelling en belichting waar het beide vorstinnen betrof, om
aldus hun verschillen in karakter te demonstreren.
Maria Stuart is door haar zoon, Jacobus i
van Engeland, begraven in de Londense
Westminster Abbey, waar zij liggend op haar
grafmonument is afgebeeld; voor de gelaatstrekken is gebruik gemaakt van haar dodenmasker. Het Haagse Mauritshuis is in het bezit van een borstbeeld van de koningin, gemaakt door Verhuist; ook in het Louvre is
een borstbeeld van Maria te bewonderen.
De meeste afbeeldingen van Maria Stuart
zijn anoniem: er hangen portretten van haar
in Londen, Oxford en Windsor Castle, in
Glasgow (het zogenaamde Dalmahoy-portret) en Edinburgh, op het slot Gripsholm
(Zweden), in Antwerpen, Heidelberg, SintPetersburg en Madrid. Maria Stuart was een
favoriet onderwerp van een aantal Franse
schilders uit de periode 1814 tot 1833, zoals
Pierre Henri Révoil en Richard, wiens uitbeeldingen grensden aan het sentimentele en
huiselijke, en Dévéria, die in zijn schilderijen
liever voor de momenten van grote emotie
koos. Maria Stuart gaf deze Fransen de mogelijkheid de turbulente contemporaine gebeurtenissen rond de Bourbons indirect (en
dus zonder risico) gestalte te geven; met name Marie-Caroline, de hertogin van Berry,
werd met de Schotse Maria vereenzelvigd.
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Portretten van de hand van Clouet bevinden zich in Londen, op Hampton Court en in
Windsor Castle; tekeningen van zijn hand in
Parijs en Chantilly. Voorts zijn er portretten
bekend van Netscher (Brussel), Oudry (Londen) en Mij tens (Hampton Court en SintPetersburg). Voor de Franse koningin werd
een portretje van de 9-jarige Maria gemaakt.
Elstrake maakte een schilderij ter gelegenheid
van het tweede huwelijk van Maria met Lord
Darnley. Tijdens haar Engelse gevangenschap werd van Maria een portret ten voeten
uit gemaakt. Er bestaat een tekening die
toont hoe een menigte edellieden getuige is
van haar executie op slot Fotheringay. Op
een postuum portret is in het klein haar executie afgebeeld. Neal legde haar eerste ontmoeting met haar secretaris Rizzio vast. Oudry toont haar als gevangene op Sheffield
Castle. Herdman schilderde in i 867 het dramatische moment als Maria het schavot betreedt (Glasgow Art Gallery and Museum) .
Ook Ford Madox Brown 1840-41 en Ary
Scheffer 1856 wijdden een schilderij aan de
laatste momenten van Maria Stuart.
Kipka 1907; Phillips 1964; Brandwein 1 9 8 9

Ivan Stepanovitch M A Z E P P A , geboren omstreeks 164o als telg van een adellijke familie
in het vorstendom Kiev, bracht zijn jeugd
door als page aan het hof van de Poolse koning Jan Kazimierz. Naar verluidt zou de
jongeman, mooi en intelligent, zich daar
gaandeweg belangrijke militaire en diplomatieke vertrouwensposities hebben verworven. Na een tiental jaren keerde hij terug naar
zijn vaderland, de Oekraïne, waar hij als `hetman' (kozakkenaanvoerder) vervolgens jarenlang een machtspositie bekleedde. Naar
het schijnt heeft hij de Oekraïne willen losmaken van het Russische oppergezag, althans

zijn eigen machtspositie willen versterken,
door zich lange tijd voor te doen als een
trouw onderdaan van tsaar Peter i , maar tegelijk geheime verbonden aan te gaan met
Polen en met de op expansie in Noord-Europa gerichte koning Karel xii van Zweden.
Uiteindelijk koos hij openlijk de kant van
Zweden. De confrontatie tussen enerzijds
Karel xii en Mazeppa en anderzijds Peter i
liep uit op de Slag bij Poltava (1 709), die eindigde in een overwinning van de tsaar. Kort
hierna overleed Mazeppa in Moldavië.
In de Russische literatuur en geschied
wordt Mazeppa uiteraard vrijwel-schrijvng
steeds gezien als een verrader, in overeenstemming met de banvloek die de tsaren over
hem hebben uitgesproken. In de Oekraïense
of pro-Oekraïense literatuur wordt hij veelal
opgevoerd als een patriot, maar onderkent
men toch ook Mazeppa's nietsontziende opportunisme en verraderlijkheid. Zo deinsde
Mazeppa er niet voor terug om oprechte Oekraïense patriotten aan de tsaar te verraden
wanneer hij zich door hen bedreigd voelde.
Hij slaagde er zelfs in om enkele tsaar-getrouwen die verdenkingen koesterden omtrent de loyaliteit van Mazeppa jegens de
tsaar, door deze zelfde tsaar te laten executeren. Tot de slachtoffers behoorden de kozakkenhoofdman Kotchoebey, met wie Mazeppa na een langdurige vriendschap in onmin
was geraakt toen hij Kotchoebey's dochter
Marija tot zijn minnares had gemaakt.
Waarom hij als jongeman Polen verliet en
terugkeerde naar de Oekraïne, wordt in de
geschiedschrijving niet eenduidig verklaard.
De meeste berichten wijzen op botsingen met
de Poolse koning. Maar er zijn ook berichten
waarin het vertrek in verband wordt gebracht met een van de vele liefdesgeschiedenissen waarin Mazeppa verstrikt raakte. Zo
vertelt een rivaliserende Poolse hoveling, Jan
Pasek, in zijn memoires met enig genoegen
een voor Mazeppa smadelijk verhaal.
Volgens het verhaal van deze Pasek werd
Mazeppa eens betrapt door een bedrogen
echtgenoot, Falbovski. Hij werd door de die-
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Louis Boulanger, Mazeppa bestraft, 1827, doek.
Musée des Beaux-Arts, Rouen.
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naren van Falbovski afgeranseld en vervolgens naakt, met de handen op de rug, op zijn
paard gebonden, het hoofd bij de achterhand
en de voeten onder de borst van het paard.
Het dier werd wild gemaakt met zweepslagen en geweerschoten en draafde op volle
snelheid door het woeste terrein naar het huis
van zijn meester. Mazeppa schreeuwde daar
met zijn laatste krachten om hulp, maar zijn
dienaren herkenden hem niet en hielden zich,
angstig geworden door het geschreeuw en de
gruwelijke aanblik, schuil in het huis. Ze
waagden zich pas naar buiten toen van Mazeppa, overmand door uitputting en koude,
geen geluid meer was te vernemen.
Het verhaal van deze woeste rit krijgt in de
Oekraïense en Russische literatuur nauwelijks weerklank; het gaat daar om het handelen van Mazeppa in de politieke verwikkelingen in Oost-Europa. Ten vervolge op vermeldingen in de Oekraïense literatuur toont
de Russische auteur Rylejev, een sterk antitsaristisch gezinde liberaal, in enkele gedich
ten tussen 1820 en 1830 sympathie voor de
rebel Mazeppa. Deze interpretatie wordt `beantwoord' in Poesjkins epische gedicht Poltava, waarin de kwestie rond Kotchoebey en
zijn dochter Marija wordt behandeld. Aan de
hand daarvan wordt geschetst hoe verraderlijk Mazeppa is: hij verraadt met evenveel gemak zijn vriend, zijn land en zijn vorst. De
enige Mazeppa-opera die een zekere bekendheid heeft behouden, is het werk uit 1884 van
Tsjaikovski, op een libretto van Burenin dat
in hoofdlijnen het gedicht van Poesjkin
volgt. De rol van Marija wordt echter breder
uitgewerkt: na de ontdekking dat Mazeppa
de executie van haar vader beraamt, vervalt
zij in waanzin. Voorts is er een rol weggelegd
voor de kozak Andrej, die verliefd is op Marija en uiteindelijk in een duel met Mazeppa
het onderspit delft.
Een heel eigen benadering van de Mazeppa-figuur is te vinden in een toneelstuk uit
1839 van Slowacki, een in West-Europa verblij vende, tegen de Russische overheersing

van Polen en de Oekraïne agerende Poolse
banneling. In het toneelstuk, een merkwaardige kruising tussen farce en tragedie, is Mazeppa aan het decadente en corrupte, en daardoor tot verzet tegen de tsaar onmachtige
Poolse hof, samen met de Poolse koning verwikkeld in liefdesavonturen. Uit de verwikkelingen, die een tragische wending nemen,
komt een gelouterde Mazeppa te voorschijn,
superieur aan zijn omgeving, gereed om de
strijd met de tsaar aan te binden.
Voltaire toont in zijn Histoire de Charles
XII uit 173 I , waarin hij de strijd tussen Karel
XII en tsaar Peter i beschrijft, sympathie voor
de anti-tsaristische patriot Mazeppa. Het
werk is echter voor het optreden van Mazeppa in de kunst van het Westen vooral van
belang wegens de introductie van het verhaal
van de rit te paard. De grote opgang van dit
verhaal in de westerse kunst, die nog een tijd
op zich laat wachten, is te danken aan Byron,
die in zijn Mazeppa-gedicht uit 1818 een oudere Mazeppa, die de nederlaag bij Poltava
achter de rug heeft, het verhaal laat vertellen
als een jeugdherinnering. Paard en `ruiter'
worden tijdens de wilde tocht belaagd door
wolven, steken een woeste rivier over en ontmoeten troepen wilde paarden. Het paard bezwijkt uiteindelijk, en raven cirkelen al boven een halfdode Mazeppa, die zijn einde
voelt naderen. De jongeman komt echter tot
bewustzijn in een kamer waar hij wordt verpleegd door een kozakkenmeisje.
Het gedicht van Byron, die hiermee opnieuw een specimen van de `Byronic hero'
opvoerde — de held die vóór alles gepassioneerd wenst te leven en daarvoor bestraffing
en dood onder ogen ziet —, gaf binnen_ de
kortste keren aan het verhaal een grote bekendheid, die nog toenam toen Hugo de rit
evoceerde in een gedicht dat werd opgenomen in de bundel Les orientales uit i 829. De
bewerking van Byron leidde tot een hele
reeks werken in de beeldende kunst. Géricault 1823, Vernet (onder meer 1826) en Delacroix 1826 schilderden Mazeppa op het
voortjagende (of, zoals bij Géricault, voort-
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strompelende) paard; Boulanger beeldde in
zijn doek uit 1827 (inspiratiebron voor het
gedicht van Hugo) uit hoe Mazeppa op het
paard wordt gebonden. Chassériau deed dit
in 18 S 1 en liet in een ander doek zien hoe de
halfdode Mazeppa door het kozakkenmeisje
wordt gevonden. Tot diep in de tweede helft
van de vorige eeuw bleef de rit een geliefd
thema in de grafiekproduktie.
Het gedicht van Byron werd rond 18 So
door een anonieme auteur bewerkt tot een
`romantisch drama' met als titel Mazeppa, or
The Wild Horse of Tartary, en rond dezelfde
periode ontstond het drama Mazeppa van
Milner. Voorts kreeg het gedicht een curieus
vervolg, doordat het in Engeland, Frankrijk
en de Verenigde Staten werd geadapteerd
voor het in de ie eeuw gedurende enige tijd
geliefde genre van theaterstukken met circuselementen — of circusnummers met theaterelementen — waarin paardrijders en -rijdsters
hun kunsten konden tonen. Zo maakt de
theatergeschiedenis melding van opvoeringen van een 'drame équestre' van Léopold en
Cuvelier in 1825 in het Theatre du Cirque
Olympique te Parijs. Er is zelfs een cinematografische herinnering aan deze theatertraditie: Sophia Loren speelt in de film HELLER I N
PINK TIGHTS van Cukor uit 196o een amazone die deel uitmaakt van een in het Wilde
Westen rondreizend theatergezelschap en te
paard de rol van Mazeppa vertolkt.
Moderne letterkundige bewerkingen van
het Mazeppa-thema zijn zeldzaam, maar nog
in 1981 verscheen de roman Mazeppa, prince
de l' Ukraine van Stecyk, over de liefdesrelatie
van Marija met haar peetvader Mazeppa.
Het gedicht van Hugo kreeg in de muziekgeschiedenis weerklank in het zesde symfonisch gedicht uit 1854 van Liszt en in een van
zijn Etudes d'exécutions transcendantes uit 18 S 1.
In 1862 componeerde Balfe een wereldlijke
cantate naar het Mazeppa-thema. In 1872
schreven Chabrillat en Dupin een `opéra
bouffe', op een libretto van Pourny.
Babinski 1974; Mazeppa 1978; Marciuk i9
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M U N C H H A U S E N,

voluit Hieronymus Karl
Friedrich Freiherr von Münchhausen, werd
op 11 mei 1720 in Bodenwerder (Westfalen)
geboren als telg van een roemrucht adellijk
geslacht. Op 13-jarige leeftijd kwam hij als
page aan het hof van hertog Karl von
Braunschweig in Wolfflenbuttel. Met Braunschweig vocht hij aan Russische zijde tegen
de Turken. Hij nam — aanvankelijk als kurassier in het Russisch leger, later als officier en
ritmeester — deel aan twee Russisch-Turkse
oorlogen. In de annalen van die oorlogen
heeft Münchhausen zich geen plaats van betekenis weten te verwerven. In 1752 trok hij
zich terug op zijn landgoed in Bodenwerder,
om er te jagen en zijn vrienden te trakteren
op vrolijke herinneringen en sterke verhalen.
Al bij zijn leven genoot hij de reputatie van
onderhoudend causeur, die de waarheid
graag opofferde voor een amusante geschiedenis. Die reputatie verschafte hem ook buitenshuis en buiten Bodenwerder enige bekendheid. Münchhausen overleed in 1797,
toen de zaden van zijn onsterfelijkheid al waren ontkiemd.
Al vóór 1797 was Münchhausen de legendarische leugenbaron geworden, die op een kanonskogel de vijandelijke linies bereikte en
zichzelf en zijn paard uit een moeras wist te
redden door zich aan zijn pruikestaartje omhoog te trekken, waarbij hij zijn paard stevig
tussen de benen klemde. In 1781 en 1783 verschenen in Berlijn het achtste en negende deel
van het Vade Mecum fur Lustige Leute met
daarin anoniem enige bizarre avonturen onder de titel 'M-h-s-nsche Geschichten'. Zonder veel moeite kon in `Von M-h-s-n', die
een aantal van zijn belevenissen mocht verhalen, de fabulerende ex-militair uit Boden
worden herkend. In 1 786 publiceerde-werd
Raspe in Londen Baron Munchhausen's Narrative of His Marvellous Travels and Campaigns
in Russia. Er is wel gesuggereerd dat hij ook
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verantwoordelijk was voor de 'Geschichten'
in het Vade Mecum. Raspe, wiens leven in
wonderlijkheid wedijverde met dat van zijn
held, putte voor zijn verhaal uit het Vade Mecum, uit Lucianus, Swift en eigentijdse anekdotenverzamelingen en kluchtboeken. Het
anoniem uitgegeven Münchhausen-boek van
Raspe kende een enorm succes, wat leidde tot
supplementen. In die toegevoegde verhalen
sneed Münchhausen niet slechts op over zijn
jachttrofeeën en zijn militaire successen, maar
maakte hij ook de maan en de zeebodem onveilig. In Engeland werd Münchhausen vanaf
de vierde druk van Raspes Narrative beschouwd als een `herrezen Gulliver'. Deze associatie, die elders in Europa werd overgenomen, maakt duidelijk dat de avonturen van
Münchhausen werden gelezen als een imaginair reisverhaal èn dat de avonturen van Gulliver als leugens werden beschouwd. Door de
Münchhausen-vertellingen werd in de kritiek op reisverhalen een nieuw begrip geïntroduceerd: dat van `haardreiziger' ('fireside
traveller'), dat wil zeggen een verteller die,
veilig thuis gezeten, nimmer gemaakte reizen
verzint. Raspe dreef in zijn Münchhausen
en in de vervolgen waar hij de hand-verhal
in had, duidelijk de spot met dergelijke haardreizigers. Mikpunt van deze spot was Bruce,
die over Abessinië (Ethiopië) zulke bizarre
verslagen had gepubliceerd dat hem voornamelijk ongeloof ten deel was gevallen. Zo
werd het werk van Raspe in de kringen rond
de invloedrijke Walpole niet ten onrechte beschouwd als een parodie op het `sterke' reisverhaal in het algemeen en de deels mondelinge, deels op schrift gestelde reisverslagen
van Bruce in het bijzonder.
In 1786 bewerkte Bürger het werk van
Raspe in het Duits, onder de titel Wunderbare
Reisen zu Wasser and Lande, Feldzüge and lus -

tige Abentheuer des Freyherrn Von Munchhausen, wie er dieselben bey der Flasche im Cirkel
seiner Freunde selbst zu erzählen pflegt. Bürger
maakte Münchhausen klassiek. Raspe en
Bürger hebben van Münchhausen een literaire figuur gemaakt, die nog slechts in naam en

in de verte leek op de historische Hieronymus
Karl Friedrich. Münchhausen als literair personage is vooral familie van de burleske leugenaars en schelmen in de literatuur, zoals die
te vinden zijn bij Lucianus, in het volksboek
over »Tijl Uilenspiegel en in het werk van
Rabelais en Swift.
De episodische structuur van het Miinchhausen-verhaal verbindt de geschiedenis, zoals Raspe en Bürger die vastlegden, met de
tradities van de orale literatuur: het is opvallend dat bij Raspe en Bürger ook een duidelijk oraal verhaalkader wordt geschapen.
Die episodische structuur nodigde niet slechts
uit tot vervolgen, maar ook tot navolgingen.
Een eindeloze reeks `Munchhausiaden' was
het resultaat, zoals de Nachtrag zu den wunderbare Reisen uit 1789 van Schnorr en Der Lu genkaiser uit 1833 van Alvensleben. De laatste
voerde de zoon van Münchhausen ten tonele,
een ingreep die Rebmann (Leben and Taten
des jongeren Herrn von Münchhausen) reeds in
1795 had uitgevoerd. Van de satirische mogelijkheden van de Münchhausen-stof werd onder andere gebruik gemaakt door Immer
(Münchhausen, 1838-39). In de ie en-man
Zoe eeuw werd Münchhausen verder gepopulariseerd en zijn belevenissen werden in diverse genres naverteld, zoals in romans
(Scheerbart 1906, Haensel 1933) en toneelstukken (Keim 1899, Lienhard 1900, Eulenberg 1900, Gumppenberg 1901) . De leugenbaron en vertellende fantast werd bovendien
tot stripfiguur en held van de kinderkamer
gepromoveerd.
In Hongaarse volkssprookjes komt Háry
Janos voor, een soort Münchhausen, die de
meest dwaze verhalen weet te vertellen: Janos
en Münchhausen werden na verschijning van
de laatste steeds vaker met elkaar geïdentificeerd. In 1926 componeerde Kodály zich
naar de bekendheid met een Háry Janos-opera, op een libretto van Paulini en Harsány,
gebaseerd op een gedicht van Garay: de vindingrijkheid van de held wordt geëvenaard
door die van de componist, die zelfs een niesbui muzikaal wist uit te drukken. Uit de mu-
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ziek stelde Kodály een zeer populair geworden suite samen.
Sinds 179 I heet de Franse tegenhanger van
Münchhausen `monsieur de Crac', een opschepper uit de Gascogne (Harleville 1791,
Stahl 1877). In Nederland schiep Gerard Revers — pseudoniem van G. J. M. van het Reve, vader van de schrijver Gerard Reve — met

jonkheer Stribbel een moderne Münchhau
-senvorkid.
Tot de roem van Münchhausen is niet weinig bijgedragen door vertalers en illustratoren van naam en faam. Gautier vervaardigde
een Franse vertaling, Bomans en Brouwers
vertaalden respectievelijk Raspe en Burger in
het Nederlands. Schrödter tekende in 1840
Münchhausens ergötzlicher Entenfang en in 1 842
volgde op een reeds door Immermann bewonderde voorstudie het schilderij Munch-

Adolph Schrödter,

Münchhausen als verteller van
zijn jachtavonturen, 1837, doek.
Kunsthalle, Hamburg.
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hausen, seine Abenteuer erzählend (Kunsthalle,
Hamburg). De grootste betekenis voor de
popularisering van de Münchhausen -stof had
ongetwijfeld Doré. Zijn illustraties uit 1853
zijn in talloze edities overgenomen: zij bepaalden het beeld van Mü nchhausen. Bijzonder zijn ook de illustraties van Rowlandson,
George Cruikshank en Rochussen. In de illustraties van de expressionist Kubin uit 1 947
verschijnt de baron welhaast als een personage van Kafka, vol levensangst. In Bodenwerder staat een beeld van de baron, dat hem
toont op zijn gehalveerde viervoeter: verbaasd constateert Münchhausen dat het water
dat zijn paard drinkt op de plaats van de
breuk weer wegvloeit.
Sinds 1951 bestaat Münchhausen ook in de
medische literatuur: het `syndroom van
Münchhausen' duidt op een stoornis van patiënten die bij herhaling ingrijpende operatieve behandelingen wensen, terwijl een medische reden daarvoor ontbreekt. In de sfeer
van de kindermishandeling bestaat een andere variant: ouders die voorwenden dat hun
kind ziek is en zo ver gaan hun kind te verwonden of te vergiftigen, opdat medische
hulp echt noodzakelijk wordt.
De avonturen van Münchhausen werden
verfilmd door Baky 1943, Zeman (BARON
PRASIL, 1963) en Gilliam 1989. De UFAverfilming uit 1943 stond onder supervisie
van Goebbels, het scenario was van Kästner
en de titelrol werd vertolkt door Albers. In de
film heeft Münchhausen een affaire met Catharina de Grote, in Venetië volgt een ont
moeting met »Cagliostro. In de recente film
van Gilliam wordt het absurdisme van het
Monty-Python-team, dat het fabuleren van
Münchhausen in `The Flying Circus' een moderne vorm en inhoud gaf, gecombineerd
met de meest verfijnde trucage. Bij Gilliam
wordt de `echte' Münchhausen geconfronteerd met zijn reputatie als leugenaar, wanneer hij in een vaudeville zijn verhalen verbeeld ziet: de `echte' Münchhausen protesteert en maakt het nog fantastischer. De Franse Münchhausen verscheen in een animatie-

film van Cohl (LES AVENTURES DU BARON
DE CRAC, 1913).
Münchhausen leeft als leugenbaron in verschillende gedaanten voort. Hij blijft uitdagen tot nadere beschouwing: in 1951 wijdde
Hermans een essay aan de zwarte humor van
de baron; daarin wees hij onder meer op het
mythische, `goddelijke' element in de `Lugendichtung'. In 1959 vond Rodenko in De
sprong van Münchhausen een metafoor voor de
moderne poëzie. Münchhausen blijft de patroon van de literatuur en de stamtafel: waar
verteld wordt, wordt gelogen.
Schweizer 1969; Doderer 1975-82; Adams 1980;
Brouwers 1987; Ligthart 1989; Van Minnen 1992

23Cí
Bonaparte (1769-I 82 I) werd
op Corsica geboren als Napoleone Buonaparte. Zijn vader had bij de annexatie van
Corsica de Franse zijde gekozen en werd
daarvoor zodanig beloond dat hij zijn zoon
een uiterst gedegen opleiding kon geven. De
jonge Napoleon blonk uit in wiskunde en
had een hevige belangstelling voor de letterkunde en voor (militaire) geschiedenis. Zijn
militaire loopbaan verliep zeer voorspoedig,
ondanks het feit dat hij aanvankelijk de zijde
van de Corsicanen had gekozen in hun bevrij dingsstrij d tegen Frankrijk. Hem werd
hiervoor gratie verleend, een beslissing die
van inzicht getuigde omdat Napoleon er later
met een briljant aanvalsplan in slaagde Toulon van de Engelsen te bevrijden. Reeds op
24-jarige leeftijd bereikte hij de rang van generaal. Een succesvolle militaire expeditie
naar Italië markeerde het begin van een
roemrijke carrière, die ook een streven naar
politieke almacht omvatte. In 1796 huwde
Napoleon met Joséphine de Bea uharnais,
waardoor hij toegang kreeg tot de hoogste
kringen. De volgende stap was het terugdrinNAPOLEON I
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gen van de macht van Engeland: daartoe
werd de beroemde expeditie naar Egypte
( 1 79 8- 99) georganiseerd, die meer dan alleen
militair-strategische successen opleverde, zoals de geruchtmakende ontdekking van de
steen van Rosetta bewijst.
De expeditie gaf Napoleon de vereiste
steun om een staatsgreep te plegen: in 1 799
werd hij tot eerste consul benoemd en kreeg
hij vrijwel onbeperkte macht. Verdere hoogtepunten waren de Vrede van Amiens met de
Engelsen, het Concordaat met paus Pius vii
en de benoeming van Napoleon tot consul
voor het leven in 1802. In 1804 nam Napoleon, tot verbijstering van alle aanwezigen,
de keizerskroon uit handen van Pius vii en
kroonde zichzelf tot keizer: het Empire was
geboren met een daad van ongeremde grootheidswaan.
Nadat ook Italië en Duitsland in de invloedssfeer van Frankrijk waren getrokken,
begonnen de vijandelijkheden met Engeland
opnieuw. In i 8o5 verenigden Engeland, Oostenrijk, Rusland en Zweden zich tegen
Frankrijk. Later sloot Pruisen zich met de
stichting van de Rijnbond bij de geallieerden
aan. Veldslagen tegen de geallieerden volg-

Napoleon groeide, vanaf het moment dat hij
aan boord ging van het schip dat hem naar
Sint-Helena zou brengen, uit tot een ware
legende. Tot aan zijn definitieve ondergang
na de Slag bij Waterloo gold hij in de door
hem bezette landen doorgaans als tiran en
despoot. In Frankrijk zelf verwerd de literatuur met betrekking tot Bonaparte tot `hofpoëzie': slechts weinigen hadden de moed
zich te verzetten en een kritisch geluid te laten
horen. De liberale Madame de Staël was een
van de uitzonderingen en heeft de consul en
de keizer haar hele leven in haar geschriften
bestreden (De l'Allemagne, 181o), zelfs tot na

den elkaar in snel tempo op (Austerlitz 18os,

haar dood, getuige het postuum in

Jena i 8o6) en resulteerden in het vredesverdrag van Tilsit (1807). Het tij begon echter te
keren: in Spanje en Portugal leden de Fransen
hun eerste gevoelige nederlagen. De scheiding van Joséphine de Beauharnais en het
nieuwe huwelijk met de aartshertogin Marie
Louise van Oostenrijk in 1810 betekenden
voor Napoleon complicaties op het persoonlijke vlak. De grote campagne tegen Rusland
in 1812 verliep desastreus en een Russische
overgave bleef uit. Het gedecimeerde Franse
leger werd in november in de ijzige kou over
de rivier de Berezina teruggejaagd. In 1813
volgde een verpletterende nederlaag in de
Volkerenslag bij Leipzig, maar Napoleon gaf
zich nog altijd niet gewonnen. In 1814 werd
Parijs door de geallieerden bezet, waarop de
keizer werd gedwongen afstand te doen van
de troon. Hij werd verbannen naar Elba,

publiceerde Dix années d'exil. Chateaubriand
brak met Napoleon na de executie van de
Duc d'Enghien in 1804 (door de Italiaan Leoni in 18 I S aangegrepen voor het anti-Napoleontische toneelstuk Ii duca d'Enghien) en publiceerde in 1 814 een pamflet waarvan de titel
op zich reeds een politiek programma inhield: De Buonaparte et des Bourbons. In zijn
Mémoires d'outre-tombe uit 1848-50 zou hij zijn
ideeën over de keizer nuanceren.
Kon de opkomst van de `petit caporal'
aanvankelijk nog een dichter als Hölderlin tot
enthousiasme verleiden (het fragment gebleven 'Dem Allgenannten' en de ode Buonaparte uit 1798), al snel werd de zelfgekroonde
keizer in het door Pruisen gedomineerde
Duitsland in de zwartste kleuren afgeschilderd door de meeste lyrische dichters van de
bevrijdingsoorlogen, zoals Ruckert, Körner,

maar keerde een jaar later terug en organiseerde een triomfantelijke intocht in de Franse hoofdstad. Deze nadagen van zijn heerschappij, aangeduid als de Honderd Dagen,
eindigden op 18 juni 181 S, na het wellicht
beroemdste militaire treffen in de geschiedenis, de Slag bij Waterloo, met de definitieve
deportatie naar Sint-Helena. Daar stierf Napoleon na een verblijf van zes jaar. In 1840
was zijn roem voldoende blijvend gebleken
om zijn stoffelijk overschot over te brengen
naar de Dome des Invalides te Parijs.

1821

ge-
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Goerres, Kleist en Moritz Arndt. Kotzebue
werd de felste tegenstander van deze `satan',
die hij zelfs met een krant, Die Grille, te lijf
ging. Kleist riep in i 8o8 in zijn toneelstuk Die
Hermannsschlacht op tot verzet tegen de Napoleontische tirannie. In veel toneelstukken
uit die tijd werd een historische episode gebruikt om de kwestie Napoleon te behandelen (Werner, Attila, 18o8; Foscolo, Aiace,
I 8 I I; Arnault, Germanicus, 18 I 6; Nicolini,

Nabuco, 1819).
De naar Engeland geëmigreerde Goldsmith publiceerde aldaar in 18 io een Histoire
secrète du Cabinet de Napoléon Bonaparte, die de
belangrijkste thema's leverde voor latere verwoordingen van haat jegens de tiran. Byron
schreef in 1 814 zijn beroemde Ode to Bonaparte tegen de Franse knevelarij, waarin de vrijheidsliefde van de dichter tot uiting komt.
Van een vergelijkbare afkeer vervuld was een
aantal gedichten van de hand van Wordsworth. De zeer jonge Italiaanse dichter Leopardi mengde zich in 1814 met zijn `Oda a
Bonaparte' in het koor van degenen die de
val van Napoleon bezongen. De Zweedse
dichter Tegnér toonde zich daarentegen in
zijn gedichten (Hjälten, 1813; Den vaknande
Orne, I8I5) en in een toneelstuk (De adelaar
ontwaakt, 181 S) een enthousiast bewonderaar
van de keizer, die de moed had opgebracht
om tegen de gemeenschappelijke vijand Rus
strijde te trekken.
-landte
Al snel na de definitieve ondergang van
het Empire vervaagde het beeld van de tiran
die heel Europa onder de voet heeft gelopen.
Het maakte plaats voor een Napoleon als
mythologische grootheid die strijd heeft geleverd met het noodlot. Reeds in 1814 legde
Senancour in een open brief aan onder anderen Chateaubriand het accent op de man
die het lot aan zichzelf trachtte te onderwerpen alvorens er zelf door te worden overwonnen.
Delavigne was de eerste die, in een van zijn
`Messéniennes', de catastrofe van Waterloo
betreurde. Byron liet tweejaar na de vij andige ode zijn Childe Harold een pelgrimage

naar Waterloo maken. De held kan zijn bewondering voor de gevallen keizer nauwelijks onderdrukken: Napoleon ging alle menselijke maat te boven, in het goede zowel als
het slechte. Hoewel hij heer en meester over
de wereld was, heeft hij zichzelf niet in de
hand weten te houden. In The Age of Bronze
uit 1 823 vergeleek Byron hem met de aan een
rots geketende Prometheus.
In 1819 dichtte Heine reeds `Die beiden
Grenadiere', dat echter pas in 1844 in Das
Buch der Lieder werd gepubliceerd: het toont
de ontroerende blinde trouw aan de Franse
keizer van twee soldaten in de `Grande Armée' .
Op Napoleons dood volgde een stortvloed
van gedichten die over het algemeen meer
aandacht hebben voor de grote daden van de
politieke reus dan voor de knevelarijen van
de dictator. Napoleon is dood, zijn mythe
begint een lang leven. Grillparzer bezong in
zijn ode naar aanleiding van de dood van de
keizer in 1821 de held die een duizelingwekkende energie wist te ontwikkelen. Alessandro Manzoni drukte in zijn beroemde ode `I1
cinque maggio' uit 1821 het gevoel uit dat
met de dood van Napoleon een wezenlijk
element van deze wereld verloren was gegaan: Napoleon was voor hem de `Massimo
Fattor', de grote regisseur en uitvoerder van
de ondoorgrondelijke plannen van de Voorzienigheid. Zelfs Lamartine moest, ondanks
zijn monarchistische overtuiging, in een gedicht ('Bonaparte') eer betuigen aan de man
in wie een hele eeuw is gesymboliseerd. Ook
Poesjkin legde zijn bewondering in een gedicht (1821) vast, evenals Chamisso en Lor
-quet.
De onvermijdelijke tendens naar verafgoding heeft ook een andere kant: het ongenoegen richtte zich tegen de kleine geesten die
deze titaan gevangen hebben gezet op een
eilandje in de grote oceaan. Auteurs als Biadelli, Isaac da Costa, Pellico, Wergeland,
Zedlitz en Bilderdijk (die twee versies van
een ode op Napoleon schreef) gaven in de
periode na Napoleons dood lucht aan hun
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verontwaardiging over zoveel miskenning
en bekrompenheid. In Engeland bleef de
stemming daarentegen opvallend negatief,
op het haatdragende af, zoals onder andere
valt af te leiden uit de biografie The Life of
Napoleon Buonaparte van Walter Scott uit
1826. Scott kon weliswaar niet ontkennen dat
de Fransman een strategisch genie was ge-

weest, maar wenste voor de rest alleen de
oude beschuldigingen van despotisme en antidemocratisch gedrag te herhalen.
Van kapitaal belang was de uitgave van
Napoleons memoires, het op Sint-Helena geschreven Mémorial, dat in 1823 verscheen.
Napoleon verdedigt zich hierin door zich
voor te doen als zoon van de Franse Revolutie, liberaal en democraat. Het boek had tot
gevolg dat de visie op Napoleon als despoot

Antoine Jean Gros, Napoleon
bezoekt het pesthuis te Jaffa, 1 804,
doek. Louvre, Parijs. Een van
de vele propagandistische
uitbeeldingen van Napoleon,
hier door baron Gros, de
`hofschilder' van de keizer,
die werd vereerd door
jongere schilders uit die tijd,
zoals Delacroix.
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naar de achtergrond werd gedrongen: het
was de politiek-revolutionaire boodschap die
veel indruk maakte op de jonge generatie
Romantici, die immers in de letterkunde hun
eigen revolutie hadden uit te vechten. De
hoofdpersonen uit Confession van Vigny en
Le rouge et le noir van Stendhal zagen in Bonaparte de romantische held bij uitstek, de soldaat afkomstig van een afgelegen eiland die
op eigen kracht de miltair-politieke ladder
had beklommen en tot een wereldheerser was
uitgegroeid. Ook de maatschappij in La comédie humaine van Balzac is doortrokken van de
legende van Napoleon: zelf wordt hij slechts
eenmaal in persoon opgevoerd (in Une ténébreuse affaire, 1841), maar zijn geest is voortdurend aanwezig in de personages die terugverlangen naar de tijd van de Franse grandeur,
die zo schril afsteekt tegen de materialistische
burgermaatschappij die op de puinhopen van
het Empire is gegroeid.
Hugo, die aanvankelijk nog vijandig tegenover de keizer had gestaan ('Buonaparte',
1822, en `Lui' in Les Orientales, 1829), gebruikte hem enige jaren later als het lichtend
voorbeeld tegenover de hypocriete tirannie
van de Juli-monarchie. Hugo's enthousiasme
was niet gering toen het stoffelijk overschot
van de keizer in i 84o naar de Dome des Invalides in Parijs werd overgebracht. Zeer bekend is ook het gedicht `L'expiation' in Les
Chatiments (1853), waarin het mikpunt van
Hugo's politieke spot, Napoleon iii, door
hem bijgenaamd `le Petit', de zwaarste straf
blijkt te zijn die het Franse volk na de zegeningen van Napoleon `le Grand' krijgt opgelegd.
Onder invloed van de populaire literatuur
en met name de chansons van Béranger,
waarin een verlangend terugblikken naar de
tijd van heldendaden hoogtij viert, ontstaat
het beeld van de volkskeizer, de door de gewone man op handen gedragen `petit caporal' met zijn karakteristieke steek en de in de
tuniek gestoken hand. In dit kader passen een
vertelling van Hauff 1828, balladen van Heine 1 827, Zedlitz en Gaudy 1835, de poëzie

van Barthélemy en Méry (`Napoléon en
Egypte', 1828) en Quinet 1836, het epos van
Ballerini (Scoria di Napoleone, 1841) en een
cyclus van Nerval (Napoléon ou la Franceguerrière, 1826). In Napoleon oder die Hundert Tage
uit 1831 van Grabbe klinken de echo's door
van de opstanden die het jaar daarvoor in
Duitsland waren ontstaan: de aanstichters
hadden zich over de landsgrenzen heen beroepen op de grote Bonaparte. Grabbes toneelstuk werd in 1936 door Keiser tot roman
omgewerkt.
Ook in de tweede helft van de ie eeuw
bleef er sprake van een bonte verscheidenheid
van invalshoeken ten aanzien van de Napoleon-stof. Veel navolging kreeg de dramatisering van Dumas père (Napoléon Bonaparte,
1831), met name in Duitsland waar een menigte (voornamelijk tweederangs) toneelschrijvers de Franse keizer op de bühne tot
leven trachtten te wekken, zonder tot de kern
van zijn persoonlijke of publieke leven door
te dringen. De inmiddels tot cliché geworden
tegenstelling in de verbeeldingen van Napoleon — de goddelijke keizer tegenover de wrede tiran — ontbrak uiteraard niet. Ook in een
andere vorm kon deze tegenstelling worden
aangetroffen: er werd onderscheid gemaakt
tussen de jonge idealist, naar het voorbeeld
van Stendhals Vie de Napoléon (dat pas in 1876
verscheen), en de latere keizer met hoogmoedswaan.
Zowel in katholieke kringen (Schaepman
schreef in 1 873 een groot gedicht `Napoleon',
dat uiterst ultramontaans is te noemen; verder Barbi-Cinti i 890 en Bonsignore-Cutroni
1901) als in het protestantse milieu (bij voorbeeld Buchanan 1871) viel het oordeel over
Napoleon uiteindelijk negatief uit, ook al
bleef men oog houden voor zijn politieke en
militaire capaciteiten. Voor Leo Tolstoj, een
voorvechter van geweldloosheid, die zich al
in 1857 had geërgerd aan de ereplaats die
voor de tiran in de Dome des Invalides was
ingeruimd, was diens grootheid maar schijn.
In Vojna i mir (Oorlog en vrede) uit 1869
schetste hij een weinig flatteus portret van de
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keizer, in wie hij slechts een werktuig in handen van het noodlot zag.
Ongetwijfeld geïnspireerd door Nietzsches bewondering voor Napoleon, schreef
Bleibtreu in 1896 een treurspel met de Nietzscheaanse titel Der Übermensch, waarin de
scheiding van Joséphine werd gezien als het
keerpunt in Napoleons carrière. Die visie
keerde later terug in het drama Bonaparte uit
1927 van Unruh.
Op het toneel van rond de eeuwwisseling
werd Napoleon nu eens opgevoerd als sentimentele dweper (Voss, Wehe dem Besiegten,
1888), dan weer als een tragisch mens (Emil
Ludwig, 1906) of een eenzame ziel (C.
Hauptmann, Burger Bonaparte en Kaiser Napoleon, beide drama's 191 i) . Het driedelige
episch drama The Dynasts. A Drama of the
Napoleonic Wars uit 1903-08 van Hardy begint met de Slag bij Trafalgar en eindigt met
de Slag bij Waterloo; de Napoleon die hier
wordt getoond gaat niet alleen aan zijn eigen
zwakheden te gronde, maar ook aan bepalende factoren als achtergrond en milieu, een determinisme dat karakteristiek is voor Hardy.
In 1914 bewerkte Granville Barker het ambitieuze `leesdrama' voor het toneel. Ook Shaw
prikt in The Man of Destiny uit 1898 de mythe
door en toont ons een Napoleon die een
speelbal is in handen van een vrouw.
In dezelfde periode werd Napoleon in
Frankrijk gebruikt ter ondersteuning van een
opkomend nationalisme en revanchisme. In
dit kader passen de komedie Madame SansGêne uit 1893 van Sardou en Emile Moreau,
waarin weer een sympathieke volkskeizer
wordt opgevoerd, die tevens de reïncarnatie
van de Franse kracht is, en het historisch drama L'aiglon uit 1900 van Rostand. Het laatstgenoemde drama gaat over de zoon van Napoleon (de benaming 'aiglon' is van Hugo),
die grootheidswaan en lethargie in zich verenigt. Rostand deed met dit drama een poging Shakespeare's Hamlet te evenaren, maar
sentimentaliteit en oppervlakkigheid zijn te
promiment aanwezig om een vergelijking
met deze tragedie te kunnen doorstaan. De

geest van Napoleon is voorts alom aanwezig
in Les déracinés uit 1897 van Barrès, de roman
van een generatie die eerherstel voor Frankrijk in de wereld nastreefde en Napoleon als
`professeur d'énergie' tot groot voorbeeld
had.
Een mystieke dimensie komt naar voren in
het essay L'áme de Napoléon uit 1912 van
Bloy. In de duizelingwekkende dialectiek
van Bloy is Napoleon zowel een armzalig en
onbegrijpelijk menselijk schepsel, als de belichaming van de derde persoon van de Drieeenheid en daarmee de voorloper van Gods
Rijk, `la face de Dieu dans les ténèbres'.
De Italiaanse dichter Pascoli stelde in zijn
cyclus Napoleone uit 1913 de eenzame generaal op Sint-Helena tegenover de reus Atlas
en de geweldenaar Prometheus. Het Italiaanse fascisme meende voldoende overeenkomst
te mogen zien met het Franse Keizerrijk om
de lijn naar Italië door te trekken, hetgeen in
1932 tot uitdrukking kwam in een toneelstuk
van Mussolini en Forzano, Campo di Maggio.
In Nederland schreef Slauerhoff een reeks
gedichten over Sint-Helena, waarin de carrière van Napoleon wordt overzien (Sint-Helena verscheen als onderdeel van de postume
bundel Al dwalend, die in 1941 voor het eerst
in het verzameld werk was opgenomen).
Kouwenaar voerde in het titelgedicht uit de
bundel Sint Helena komt later uit 1964 Napoleon op als onmens bij uitstek.
In het Franse boulevardtoneel was Napoleon een geliefd onderwerp (Bouhélier 1933
en Raynal 1934). In La foire d'empoigne uit
196o, dat tijdens de Honderd Dagen na de
terugkeer van Elba speelt, behandelde Anouilh de Franse bijltjesdagen van 1944. De
naam Napoleon is spreekwoordelijk geworden voor machtswellustelingen en andere gefrustreerde zielen, meestal gehandicapt door
een geringe afkomst of lichaamslengte. In de
roman The Napoleon of Notting Hill uit 1904
van Chesterton neemt de ernstige, maar naïeve Adam Wayne het plan Londen te verdelen
in zelfstandige deelgemeenten zo serieus dat
hij een heuse veldslag ontketent om een van
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de kleinste straatjes in zijn territorium te kunnen behouden. In 1918 verscheen de verhalenbundel Chronik von des zwanzigsten Jahrhunderts Beginn van Sternheim; het verhaal
`Napoleon' daaruit handelt weliswaar niet
over de historische Napoleon, maar de ironische parallellen in de opkomst en ondergang
van deze te Waterloo geboren Napoleon (die
de status van alom bewonderde meesterkok
verliest en als hulpkelner in obscuriteit eindigt) zijn overduidelijk.
Biografen zijn altijd zeer verdeeld geweest
over het onderwerp van hun beschouwing.
Faure verwekte in 1921 een schandaal door
Napoleon met Christus te vergelijken. In Rusland verschenen de apologieën van Vallentin
1923 en Merezkovski 1928. In Duitsland veroordeelde Hegemann de keizer in zijn Napoleon oder der Kniefall var dem Heros uit 1927.
Bainville, Léon Daudet en Maurras vertegenwoordigden de afkeer van de monarchistische Action Française jegens de Napoleonmythe. In '937 bepaalde de Russische historicus Tarle de positie van het marxisme ten
aanzien van Napoleon. In Nederland toonde
Presser slechts een minimum aan eerbied en
ontzag voor het onderwerp van zijn biografie
(Napoleon, historie en legende, 1946); in hetzelfde jaar verscheen de historische studie Napoleon: voor en tegen in de Franse geschiedschrijving van Geyl. In de roman De hotelier doet
niet meer mee uit 1967 van Vestdijk raakt een
Duitser in Grenoble betrokken bij een complot van Bonapartisten die Napoleon van
Sint-Helena weg willen halen en in ere herstellen.
Beethoven wilde zijn Derde Symfonie uit
1804 opdragen aan de eerste consul Bonaparte, die voor hem het ideaal van vrijheid en
democratie vertegenwoordigde. Zijn teleurstelling was hevig toen hij vernam dat deze
consul zich tot keizer had laten uitroepen (`Is
die dan ook al niet anders dan een gewoon
mens?'): hij verscheurde het oorspronkelijke
titelblad met opdracht en doopte de compositie om tot Sinfonia eroica. De choreograaf
Lifar zou de muziek van deze symfonie in

1946 gebruiken voor een ballet. Later betuigde Beethoven met De slag bij Vittoria (1813:
Napoleons troepen werden in Spanje verslagen) en Wellingtons Sieg uit 1814 opnieuw
zijn steun aan de geallieerden. Op deze plaats
moet worden gewezen op de Napoleon Symphony van de schrijver en componist Burgess.
Deze roman is in opbouw en uitwerking
sterk op de klassieke symfonie geënt, met name op Beethovens Derde Symfonie. De vier
delen ('Egypt', `Moscow', `Waterloo' en `St.
Helena') beschrijven, met gebruikmaking
van uiteenlopende stijlmiddelen, het leven
van een tot menselijke proporties teruggebrachte Napoleon: wat de keizer doet, doet
hij ter compensatie van zijn geringe lengte,
en de rest van het boek behoort toe aan de
verbale (en muzikale) virtuositeit van de
schrijver, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de
dichtregels in het tweede deel, die met hun
langzame marsritme de 'marcia funebre' uit
de Eroica imiteren.
Het Empire heeft een brede stroom (populaire) chansons tot gevolg gehad: Debraux en
vooral Béranger vonden een gewillig oor bij
een groot publiek voor hun nostalgische liederen over de tijd dat de hele wereld nog
sidderde voor het machtige Frankrijk. LeSueur eerde de keizer in i 8o8 met de opera Le
triomphe de Trajan. Het gedicht `Die beiden
Grenadiere' van Heine werd zowel door
Schumann als door Wagner op muziek gezet.
Berlioz gebruikte in 183 5 teksten van Béranger voor Le cinq mai ou la mort de Napoléon.
In 1843 publiceerde Ortlepp een bloem
Duitse gedichten en liederen die-lezingva
aan Napoleon waren gewijd (Napoleonlieder).
Tsjaikovski's Ouverture 1812, geschreven
voor de inwijding van de Verlosserskerk te
Moskou in 18 8 I , is een reminiscentie aan Napoleons veldtocht tegen de Russen, toen de
door een vurig patriottisme bezielde Russen
standhielden tegenover de Franse indringer.
Adolf Muller componeerde in 1869 een
`Schauspiel' Napoleon op teksten van Dumas
père en Grabbe. De klucht Napoleon van Rab
is van 1875. Vitalini is de componist van de
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Jean-Dominique Ingres,

Napoleon als consul,
1804, doek. Museum
van Schone Kunsten, Luik.

operette Napoleone I in sentinelle uit 1887.
Twee pantomimes zijn er van respectievelijk
Speulé (Bonaparte au siège de Toulon, 1895) en
Bonnamy (Bonaparte en Egypte, 1894). In 1912
interesseerde Heinrich Reinhardt zich voor
Napoleon and die Frauen en componeerde Lacaze het drama Napoleon.
Kipling schreef in 1910 een St. Helena Lullaby over het leven van de keizer. Naar de
hierboven genoemde komedie van Sardou en
Moreau werd in 1915 een opera gecomponeerd door Umberto Giordano, op een libretto van Renato Simoni. In 1937 ging in
Monaco L'aiglon in première: Honegger en
Ibert hadden op basis van het drama van Rostand een muziekdrama in vijf bedrijven gecomponeerd. In 1942 ging de opera Napoleon
van Borck in première: het libretto van de
componist zelf was gebaseerd op Grabbes toneelstuk uit 183 I. Schonberg zette in zijn Ode
to Napoleon uit 1943 het gedicht van Byron
op (seriële) muziek: voor Napoleon dient
men Hitler te lezen en Wellington staat voor
Roosevelt. Prokofjev componeerde in 1 955
de opera Oorlog en vrede naar Tolstoj.
Van de uitermate uitgebreide iconografie
rond Napoleon Bonaparte kunnen slechts enkele van de belangrijkste werken worden genoemd. Zelden heeft een verliezend veldheer
zoveel eerbetuigingen in de vorm van standbeelden gekregen en ook zijn graf in de Dome des Invalides te Parijs mag een waar monument worden genoemd. Op de Place Ven
staat hij als Caesar op de door hem zelf
-dome
opgerichte Austerlitz-zuil. Canova maakte
een Napoleon als imperator (Londen), waarvan
kopieën staan in Milaan en Napels. Tevens
vervaardigde hij borstbeelden (Possagno en
Florence). In Ajaccio, Napoleons geboorteplaats, en in Brienne, waar hij zijn eerste militaire opleiding ontving, staan eveneens standbeelden. Andere (borst)beelden bevinden
zich in Angers, Dijon, Lille, Marseille, Parijs
(Barye, Napoleon te paard, 1856), Versailles en
in het buitenland: Kassel, Leipzig, München,
Oxford, Como, Venetië en Faenza.
Het Musée de l'Armée (Parijs) bezit een
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serie beeldhouwwerken van Napoleon,
waaronder een ruiterstandbeeld. Viollet-leDuc maakte voor Ajaccio een monument
met de keizer en zijn broers. Rude beeldhouwde in 1845 een tot onsterfelijkheid ontwakende Napoleon (Louvre, Parijs). De National Gallery in Washington bezit een standbeeld van Thompson.
Greuze heeft portretten geschilderd van
Napoleon als artillerieluitenant en als consul.
Zeer bekend zijn de doeken van Gros die hem
afbeeldde in De brug bij Arcole uit 1798, in de
Syrische veldtocht (De pestlijders van Jaffa,
1804), in Egypte (twee doeken) en na de slag
bij Eylau (1807) . Jacques-Louis David toonde
in 18o i Bonaparte op de Sint-Bernard, maar zijn
meesterstuk is het door Napoleon bestelde
schilderij van gigantische afmetingen, waarop Napoleon zijn vrouw Joséphine tot keizerin kroont, terwijl paus Pius vii slechts een
bijrol vervult (Le Sacre, 1804). Ingres beeldde
Napoleon in 1803 af als consul en in i 8o6 als
keizer, en schilderde in 18 S 3 De apotheose van
Napoleon (in 1870 verloren gegaan).
Scènes uit de Napoleontische oorlogen
zijn vastgelegd door Géricault (Le cuirassier
blessé) en Goya (El dos de mayo), en voorts in
litho's van Charlet, op schilderijen van Vernet en tekeningen van Raffet en Caran d'Ache. Toulouse-Lautrec maakte in 1895 een affiche met Napoleon te paard. Eugène en
Jean-Baptiste Isabey schilderden vele episoden uit het leven van Napoleon. Van Bree
legde zijn intocht in Amsterdam vast; van
Wiertz (Brussel) bestaat een Napoleon in de
onderwereld. Opmerkelijk is de uitbeelding
van de Engelse schilder Allan van de Slag bij
Waterloo vanaf de Franse zijde! Op het schilderij vanJ.P. Ward, A Conference in the Shades
(1837, verloren gegaan), zet Napoleon zijn
politieke motieven uiteen, terwijl Walter
Scott en Byron toehoren. Ary Scheffer vervaardigde in de periode 1823-26 diverse portretten en uitbeeldingen van veldslagen.
In de omvangrijke filmografie neemt het
werk van Gance een belangrijke plaats in.
Reeds in 1927 maakte hij een epische verfil-

ming met de techniek van de `triple écran',
waarbij op drie schermen drie verschillende
films worden geprojecteerd. De hoofdrol
werd vertolkt door Dieudonné. In 1 93 5
maakte hij nog een NAPOLEON BONAPARTE , in 196o gevolgd door A U S T E R L I T Z. Zijn
BONAPARTE ET LA REVOLUTION uit 1971
is een bewerking van zijn eerste N A P O L E O N.
Van de komedie van Sardou en Moreau zijn
maar liefst acht verfilmingen bekend, de laatste uit 1961 in de regie van Christian-Jaque.
Guitry wijdde in 1954 een film aan de keizer.
Charles Boyer gaf hem gestalte in zijn buitenechtelijke verhouding met de Poolse MARIE W A L E W S K A (vs, 1937) van Clarence
Brown; met Rod Steiger beleefde hij zijn
WATERLOO in de Brits-Russische verfilming uit 1971 van Bondartsjoek. Marlon
Brando was Napoleon in de film DESIREE
van Koster uit 1 954•
Andere verfilmingen zijn van Gontsjarov
en de Deen Larsen (beide uit 1910), Pick
1929, de Brit Merzbach 1935, de Argentijn
Amadori Luis 1941 en de Italianen M. Simoni
1 943 en Borghesio 195I. Vidor maakte in
1 956 een WAR AND PEACE met Herbert
Lom als Napoleon.
Schumann 1930; Lehmann 193 T; Kreihanzl 1 953;
Descotes 1967; Savant 1987

bijnaam van de Zwitserse arts en alchimist Theophrastus Bombastus
von Hohenheim (1493-1541). Hij was de
zoon van een Duits scheikundige en genoot
zijn onderricht onder meer in de `Bergschule', een der eerste opleidingsinstituten voor
mijnbouwingenieurs, gesticht door het bankiersgeslacht Fugger. De kennis die hij aan dit
instituut opdeed van de metallurgie en scheikunde vormde de basis voor zijn levenslange
belangstelling voor de alchimie. Vanaf I Sol
P A R A C E L S U S is de
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zwierf hij door Europa en hij bezocht een
aantal universiteiten. Op deze omzwervingen kon hij zijn kennis vermeerderen zonder
zich te storen aan wetenschappelijke of maatschappelijke grenzen. Zijn leergierige en rebelse natuur bracht hem regelmatig in conflict met de trouwhartige aanhangers van de
traditionele wetenschap, en de kritische houding van zijn leraren aan de universiteit van
Ferrara tegenover de gezaghebbende opvattingen van Galenus, de Griekse arts en filosoof uit de 2e eeuw, en tegen de geneeskundige ideeën van de Arabische arts Avicenna,
was een verademing voor hem. In I 16 studeerde hij af en hij trok als praktizerend arts
verder door Europa. Uit deze tijd stamt zijn
recalcitrante benaming Paracelsus (letterlijk:
Celsus — de gevierde Romeinse arts uit de ie
eeuw — voorbij). In 1524 werd hij op basis
van zijn inmiddels verworven roem als arts
aan de universiteit van Basel benoemd, waarna hij als hoogleraar studenten vanuit heel
Europa aantrok. Door zijn onverbloemd liberale opvattingen viel hij echter in ongenade
en in 1529 moest hij aftreden.
Tegenover Galenus' theorie van de vier
humores, de vier levenssappen die de mens in
geest en lichaam bepaalden, stelde Paracelsus
de chemische trias, bestaande uit de elementen kwik, zwavel en zout. Daarmee legde hij
de basis voor de moderne farmaceutische industrie. Paracelsus werd gedreven door het
verlangen boekgeleerdheid te vervangen
door kennis die was gebaseerd op directe bestudering van de natuur, met inbegrip van
wetenschappelijk minder geaccepteerde fenomenen als chemie en alchimie. Hij is daardoor te boek komen te staan als een serieus,
maar onconventioneel en controversieel geleerde, zoals blijkt uit de contemporaine aanduiding: de `medische Luther'. Zijn ontslag
als hoogleraar te Basel luidde een nieuwe periode van omzwervingen in, ditmaal in grote
stijl, dankzij de publikatie in 1536 van het
boek dat zijn reputatie definitief vestigde, Die
grosse Wundartzney. Hij stierf in 1541 onder
mysterieuze omstandigheden in een herberg

te Salzburg, gevierd en gehaat als een van de
grootste geneeskundigen van zijn tijd.
Paracelsus' faam berust echter slechts voor
een deel op zijn serieuze geneeskundige werk
(hij vond als een der eersten een afdoend geneesmiddel tegen syfilis) : hij vestigde vanaf
het begin de aandacht op zijn persoon door
zijn zonderlinge ideeën en zijn geëxalteerde
levenswijze. Talloze legenden deden over
hem de ronde: zo zou hij in het gevest van
zijn zwaard een klein duiveltje bewaren en hij
zou erin geslaagd zijn het alchimistische ideaal van de homunculus te verwezenlijken (hij
beschreef in zijn De natura rerum hoe uit menselijk sperma op kunstmatige wijze een mens
kan worden gemaakt). In zijn vele geschriften hield hij zich niet altijd aan de tastbare

realiteit: zijn Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris et de caeteris spiritibus
vormde een volledige catalogus van alles wat
aan respectievelijk water-, lucht -, aard- en
vuurgeesten en andere bovenaardse wezens
kon worden waargenomen. Aan dit werk is
een reeks van nieuwe benamingen te danken
(nimfen, undines, gnomen, sylfen en salamanders). Paracelsus' Liber de nymphis heeft
diverse (sprookj es) schrij vers geïnspireerd. Zo
komen met name in de Mummelsee-episode
van Simplicius simplicissimus uit 1669 van
Grimmelshausen diverse aan Paracelsus ontleende waterwezens voor. Ook The Rape of
the Lock (tweede versie 1712) van Pope bevat
verwijzingen naar de paracelsische sylfen en
sylfiden. In Wielands Die Geschichte des Prinzen Biribinker, voor het eerst in 1764 verschenen als onderdeel van Der Sieg ober die
Schwärmerei, later apart in 1769, spelen vele
bovennatuurlijke wezens uit Paracelsus' Liber
de nymphis een hoofdrol. Bij Achim von Arnim, die zich intensief met de geschriften van
de Zwitserse arts heeft beziggehouden, komt
een homunculus-achtig wezen voor, Golem Bella genaamd, met name in de novelle Isabella von Agypten uit 1812. En uiteraard speelt
het waterwezen »Undine de hoofdrol in Undine van Fouqué. De ballade `Le Sylphe' uit
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1825 van Hugo was zonder Paracelsus niet
denkbaar geweest en bevat naast de sylfe ook
gnomen, salamanders en undines.
Paracelsus zelf is in het letterkundige Nachleben vooral blijven voortbestaan in zijn meer
bizarre hoedanigheden als alchimist en wonderdokter. Hij is als zodanig wel uitgebeeld
als een 'proto-Faust' en als het voorbeeld van
de visionaire, maar waanzinnige geleerde,
een lot dat hij deelt met andere omstreden
geleerden als Nostradamus en Swedenborg.
Een van de eerste belangrijke letterkundige
teksten rond zijn persoon is Flemings Latijnse
gedicht Theophrasti Bombasti Paracelsi etc. encomium, dat vermoedelijk rond 1640 in Leiden is geschreven. Paracelsus wordt hier nog
de rol van geneeskundig heilsprofeet toegedicht.
In Engeland maakten de diverse ideeën van
Paracelsus grote opgang, zodat van een wijde
verspreiding van het zogenaamde paracelsisme kon worden gesproken: voorbeelden van
Paracelsus' invloed zijn te vinden in Donsons
The Alchemist uit 1612 en in de Songs and
Sonnets uit 1633 van Donne, waarin met name de controverse tussen Paracelsus en Galenus tot onderwerp wordt genomen (Donne
had zich reeds rond I S y,i tegen de oude vierelemententheorie van Galenus gekeerd). De
belangstelling in de volgende i So jaar richtte
zich vooral op de (pseudo-)wetenschappelijke prestaties en ideeën van Paracelsus; literaire en kunstzinnige verwerking vond slechts
bij uitzondering en indirect plaats, bij voorbeeld bij de genoemde Pope en Wieland.
Vooral in de Romantiek trad een hernieuwde belangstelling voor de persoon van
Paracelsus naar voren. Voor een echte verwerking van diens persoonlijkheid moet echter worden gewacht tot 1830; tot die tijd
richtte de belangstelling van romantische
dichters en kunstenaars zich vooral op de
meer bizarre kanten van de Zwitserse geleerde. In Goethes Faust zijn in de hoofdfiguur
weliswaar veel trekken te herkennen van de
historische Paracelsus, maar een directe verbinding blijft speculatief: ook Faust bezocht

vele universiteiten, hield zich met magie en
alchimie bezig, bekleedde een hoogleraarspost terwijl hij de wereld in wenste te trekken
om zijn boekenkennis te overstijgen, en ook
Faust verkeerde voor dat doel met het gewone volk. In de schetsen voor de onvoltooide
roman Heinrich von Ofterdingen uit 18o2 van
Novalis duikt Paracelsus op als inspiratiebron
voor de schildering van de hoofdpersoon:
hier is geen sprake van een historisch nauwkeurig portret, maar van een puur romantische verwerking van een kunstenaarsgeest a
la Paracelsus, die leeft in een geëxalteerde,
magisch-mythische wereld. Novalis schreef
de roman dan ook als een reactie op Goethes
realistische 'Bildungsroman' Wilhelm Meis

-ter.
In 1830 verscheen in Frankrijk de eerste
werkelijke Paracelsus-roman, Un médecin
d'autrefois. La vie de Paracelse uit 1830 van Fabre d' Olivet, zonder dat daarbij van enige
historische nauwkeurigheid sprake was: Paracelsus wordt als een avontuurlijke held en
onweerstaanbare minnaar afgeschilderd. Een
nog minder eerbiedige voorstelling van zaken bood de klucht Der base Geist Lumpazivagabundus (1833, op muziek gezet door
Adolf Muller) van Nestroy, bijgenaamd de
`Weense Aristophanes': Paracelsus treedt in
het tweede deel op als een weinig effectieve
wonderdokter.
Een van de belangrijkste 19e-eeuwse verwerkingen van de Paracelsus-stof werd geschreven door Robert Browning, in wiens
dramatisch gedicht Paracelsus uit 1835 Paracelsus voor het eerst — geïnspireerd op Goethes Faust — ondubbelzinnig als een faustisch
mens wordt getypeerd: een waarheidszoeker
zonder ziel, een intellect zonder hart. De details in het gedicht missen iedere historische
grond, alhoewel de handeling is verbonden
aan enkele belangrijke momenten in het leven van de historische Paracelsus. In Duitsland schreef Conrad Meyer in 1871 de gedichtencyclus Huttens letzte Tage: de cyclus
gaat over Ulrich von Hutten, de rijksridder
en humanist uit de tijd van Luther, die in zijn
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Kopie naar Quinten Matsys (?),
Paracelsus, z j., doek.

Bibliotheca Carolina, Uppsala.
Veel is onzeker aan dit portret,
maar als het al Paracelsus moet
voorstellen, toont het de `fameuze doctor' in zijn hoogtijdagen:
de voor authentieke portretten
doorgaande gravures van
Paracelsus laten een aanzienlijk
magerder geleerde zien.

verbanningsoord op sterven ligt en terugkijkt
op zijn leven en tijd; de gedichten 51 en 52
gaan over Paracelsus en bieden een overwegend negatief beeld. De meeste andere 19eeeuwse bewerkingen gaan mank aan een al te
anekdotisch en volks beeld van Paracelsus.
Aan het eind van de vorige en het begin
van deze eeuw wordt een omslag in de beeldvorming rond Paracelsus zichtbaar: Schnitzlers eenakter Paracelsus: Versspiel uit 18 99
biedt nog een a-historisch en zelfs licht erotisch Paracelsus-beeld, geheel in overeenstemming met de geest van het decadente finde-siècle. Schnitzlers versdrama toont de
hoofdpersoon als rondzwervend geneesheer
en de voorvallen die hij meemaakt zijn deels
historisch, deels aan Schnitzlers eigen ervaringen als arts ontleend. Schnitzler is mogelijk
tot het schrijven van zijn eenakter aangespoord door Hofmannsthal, in wiens nalatenschap zich een schets bevond met als titel Paracelsus and der Dichter. Pounds gedicht 'Paracelsis in excelsis' in de bundel Personae van
1909 toont de Zwitser als godzoeker die zich
reeds aan het aardse bestaan heeft weten te
ontrukken en zelf tot etherisch wezen is getransformeerd. Pound geeft daarmee een van
de eerste voorstellingen van Paracelsus als
mythisch-magisch visionair wezen. Hiermee
vergelijkbaar is Billingers Paracelsus. Ein
Salzburger Festspiel uit 1943. Het toneelstuk
laat Paracelsus zien in zijn laatste levensfase,
omringd door symbolisch en mythisch geladen personages. Dat de populaire mythe van
Paracelsus als lachwekkende charlatan niet
helemaal verdween, wordt aangetoond door
Crome-Schwienig in zijn klucht Die Wunderkur uit 1898, Kralik in Theophrastus Paracelsus. Ein Volksspiel uit 1925 en Keim in Paracelsus von Hohenheim. Lied uit 1912, een
drinklied met een volslagen belachelijk gemaakte Paracelsus.
Later in deze eeuw wordt, met het bestuderen van de historische werkelijkheid, het
beeld van Paracelsus aanzienlijk positiever en
ernstiger: zijn belang voor de ontwikkeling
van de medische wetenschap wordt allerwe-
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gen erkend. Kolbenheyer schreef in 19 17-25
de romantrilogie Paracelsus, die de delen Die
Kindheit des Paracelsus, Das Gestirn des Paracel sus en Das dritte Reich des Paracelsus omvat. De
auteur ziet in het faustische karakter van Paracelsus het 'ingenium teutonicum' : de geleerde wordt ditmaal als representant van de
Duitse geest voorgesteld, met alle vanuit het
huidige perspectief gevaarlijke trekken vandien. Van al deze beladenheid verstoken is de
novelle-achtige roman van Schuder, Paracelsus. Eine historisch -biographische Erzahlung uit
1 955, die direct op de historische Paracelsus is
toegesneden. In dat opzicht kan een vergelijking worden gemaakt met andere biografische romans uit de periode vlak voor en na de
Tweede Wereldoorlog (Hagen 1939, Peternell 1941, Gabele 1942, Hargrave's The Life
and Soul of Paracelsus, 1951, Harms 1961), met
een aantal toneelstukken (Gustav Müller
1925, Geilinger 1938, de Finse schrijver Waltan i 1943) en met de gedichten van Mell 1950,
Beer 1 941 en Hofer 1930.
In het verhaal `La Rosa de Paracelso' van
Borges in zijn verhalenbundel Rosa y azul uit
1977 spreekt Paracelsus met een leerling over
de geheime krachten die achter de stoffelijke
werkelijkheid schuilen.
In 1916 werd in Duitsland een film over
Paracelsus geregisseerd door Delmont, onder
de titel DAS EWIGE LEBEN. In 1942 verfilmde Pabst het leven van de arts in PARACEL s u s , met een scenario van Heuser. Muzikale
verwerkingen van de Paracelsus-stof zijn
eveneens betrekkelijk zeldzaam: naast de toneelmuziek van Adolf Müller bij het eerder
genoemde werk van Nestroy, is een komische opera van Ditters von Dittersdorf bekend, Doktor and Apotheker uit 1786, waarin
een van de hoofdrolspelers, de apotheker,
zich beroept op de grootspreker Paracelsus.
Ook in Millöckers opera Die sieben Schwaben
uit 1888 treedt Paracelsus op. Hermann
schreef in 1943 een opera Paracelsus, die echter verloren is gegaan; Hermann componeerde later, in 1953, zijn Vierde Symfonie die de
Paracelsus- symfonie wordt genoemd. In 1 959

schreef Bresgen de opera Paracelsus, op een
eigen libretto in samenwerking met Gartner.
De vele portretten van Paracelsus gaan
meestal terug op twee contemporaine gravures uit 1538 en 1540 door Hirschvogel. Anekdotische afbeeldingen van Paracelsus tijdens
saillante momenten van zijn leven lijken te
ontbreken: wel zijn er illustraties in uitgaven
van zijn eigen werk, maar die stellen zeer algemeen de arts voor tijdens de uitoefening
van zijn beroep. Aandacht verdient een kopergravure van Paracelsus (naar Hirschvogel)
van De Bry in Icones quinquaginta virorum illustrium (1597-98) van Boissard. Er is een indrukwekkend olieverfportret van Paracelsus
bekend, vermoedelijk een kopie naar een origineel van Matsys (Bibliotheca Carolina,
Uppsala). Er is ijverig gespeculeerd over de
vraag of Rembrandts bekende ets Alchimist
aan het werk uit 1651 wellicht is geïnspireerd
op de figuur van Paracelsus; de veronderstelling dat het Faust is, wordt in kunsthistorische kring afgedaan als een romantisch verzinsel, vooral op grond van het afgebeelde
instrumentarium dat veeleer in de richting
van een alchimist wijst. In het portret van
Holbein de Jongere, Man met hoed uit 1 528,
heeft men pas later een portret van Paracelsus
gezien, maar het vertoont geen enkele gelijkenis met Hirschvogels gravures. Er bestaat
een kopergravure uit i68 door Chaveau dat
naar een verloren gegaan portret van Paracelsus door Tintoretto zou zijn gemaakt. De
kunstenaar Dobner vervaardigde in 1912 een
buste en in 1943 een plaquette van Paracelsus
voor diens geboortedorp Villach. Het gedicht van Browning inspireerde twee Engelse
kunstenaars tot de uitbeelding van Paracelsus:
Scott in 18 39 en Redgrave in 1840.
Muller '935; Reclam 1938; Weimann 1961;
Domandl 1975; Goldammer 1980; Braun 1988
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felachtige interpretaties van minder goed
verklaarbare fenomenen zijn. Zo was de
straat waar het drama zich zou hebben volPAUSIN JOHANNA is volgens de overleve-

ring de enige vrouwelijke paus geweest in de
geschiedenis van de christelijke Kerk. De legende rond pausin Johanna gaat uit van een
vrouw, geboren in Engeland of in Mainz uit
Engelse ouders, van meer dan gemiddelde
begaafdheid, welbespraaktheid en schoonheid. Haar ouders zouden haar naar het
klooster hebben gezonden, alwaar zij zich
voor het eerst in mannenkleren zou hebben
gehuld, waarschijnlijk omdat dit de enige
manier was voor een vrouw van haar intelligentie om in contact te komen met de juiste
leraren. Haar intrede in het klooster betekende het begin van een voorspoedige loopbaan.
Nadat zij in de hoogste kerkelijke kringen
was doorgedrongen en men nog altijd niet
had ontdekt dat zij een vrouw was, werd zij
vanwege haar allerwegen geroemde kennis
en vroomheid in het j aar 8 5 5 tot het hoogste
kerkelijk ambt toegelaten: als Johannes Anglicus of Johannes viii nam zij op de zetel
van Petrus plaats. Daar ook zijzelf van haar
kwaliteiten overtuigd was, heeft zij geen belemmering gezien het hoogste ambt van Stedehouder Gods te aanvaarden. Haar ontmaskering geschiedde — nog steeds volgens de
overlevering — toen zij twee jaar na haar benoeming tot paus in hoogzwangere toestand
een processie leidde naar de Sint Jan-van-Lateranen. Te midden van de haar omringende
prelaten en het Romeinse volk overvielen
haar de barensweeën en schonk zij het leven
aan een kind. De woedende menigte stortte
zich op haar en doodde haar en het kind.
Over de vraag of de legendevorming een
grond van historische waarheid in zich heeft,
is reeds eeuwen gestreden. In een recente studie (Morris 1985) worden nog bewijzen aangevoerd voor Johanna's daadwerkelijke bestaan, maar zeker is dat veel van de tot dan toe
gebruikelijke `bewijzen' voor het bestaan van
een pausin in de 9e eeuw niet meer dan twij-

trokken sinds lange tijd bij pauselijk decreet
verboden terrein voor processies, ofschoon
zij een rechtstreekse verbinding vormt tussen
het Vaticaan en de Lateraan. De redelijke verklaring daarvoor — de straat is gevaarlijk
nauw — werd graag over het hoofd gezien en
de spectaculaire verklaring dat hier ooit een
pausin was bevallen van haar kind won snel
aan populariteit. Bovendien bevond zich in
deze straat een antiek standbeeldje waarvan
herkomst en betekenis onbekend waren: het
stelt mogelijk een priester voor in een wijd
gewaad met aan zijn voeten een kind, of een
heidense god met een jonge vereerder, maar
met enige fantasie kon het worden aangezien
voor de afbeelding van een vrouw met kind.
In dezelfde straat trof men de tekst `P. Pater
Patrum P.P.P.' aan, waarvan men op uiterst
dubieuze gronden maakte: `Papa pater patrum peperit papissa papellum' (Paus Pater
Patrum bezorgde de pausin een klein pausje) :
de tekst werd vervolgens in verband gebracht
met het beeldje.
Bovendien is het van de 9e eeuw tot ver in
de i6e eeuw gebruikelijk geweest de pausen
bij hun inwijding aan een merkwaardige ritueel te onderwerpen: in het Vaticaan bevindt zich een marmeren stoel met een gat in
de zitting en de nieuw gekozen paus diende
hierop plaats te nemen, waarbij hem een gordel met zeven sleutels en zeven zegels werd
omgegord. Al spoedig raakte de oorspronkelijke betekenis — waarschijnlijk ging het om
een rituele overdracht van macht en bezit —
verloren en werd bedacht dat men aldus op
de tast kon vaststellen of het een man of een
vrouw betrof, een voorzorgsmaatregel om te
voorkomen dat de Kerk opnieuw met een
pausin zou worden geconfronteerd. Tot slot
kan worden gewezen op het verhaal dat een
beeltenis van de pausin lange tijd de Dom van
Sienna zou hebben gesierd, tussen die van
Leo iv en Benedictus iii in: het onderschrift
zou hebben geluid `Johannes v i i i , een vrouw
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uit Engeland'. Pas op instigatie van Clemens
(1592-1605) werd het beeld van de pausin uit de rij van pausen verwijderd, nadat
(van protestantse zijde) twijfel was gezaaid
omtrent het waarheidsgehalte van het verhaal
van een vrouwelijke paus.
Het waarom van een legendevorming
rond een pausin is moeilijk aan te geven.
Morris geeft aan dat in de 9e eeuw vrouwen
allesbehalve waren uitgesloten van belangrijke functies in de Kerk: de strikte beperkingen
met betrekking tot het geslacht van kerkelijke functionarissen zijn pas later (in de ie
eeuw) geformuleerd. Het is dus zeer wel mogelijk dat een geleerde vrouw een hoog kerkelijk ambt heeft bekleed. Waarschijnlijk is
bij wijze van satirische reactie op het zeer gecorrumpeerde en decadente pausdom van de
vroege middeleeuwen een dergelijk voorval
aangedikt en tot waarheid verheven.
In middeleeuwse kronieken wordt meerdere malen gewag gemaakt van het verhaal
van een vrouwelijke paus en niet zelden
wordt als vader van het kind de duivel genoemd, waardoor de stof verwantschap is
gaan vertonen met de Faust-legende. Basis
voor deze suggestie van een onheilige verbintenis is een moralistisch getinte verontwaardiging dat een vrouw door ambitie en
intelligentie tot het hoogste kerkelijke ambt
had kunnen doordringen.
Bekendheid kreeg het verhaal pas in 1271,
door een kroniekboek van Martin von Troppau. De literaire verwerking ervan begon
met Boccaccio's boek uit 1361-75 over beroemde vrouwen, De claris mulieribus, waarin
het verhaal een gelukkige wending krijgt: Johanna, die in wijsheid wordt vergeleken met
de legendarische bijbelse koningin Semiramis, blijft gespaard, treedt af als paus en trekt
zich in alle stilte terug om haar kind op te
voeden. De Duitse vertaling van Steinhövel
uit 14.73 zorgde voor een brede verspreiding
van de stof in Duitsland. Uit deze periode is
verder bekend: een gedicht van Lefranc (Les
champions des dames, 1442), een Schotse ballade uit het Scotichronicon (1447) van Bower,
VIII

die zich voor het schrijven van deze verzameling had gebaseerd op het voorwerk door
John of Fordun, en twee satires uit I S 14 en
1 519 van Murner.
In 1480 schreef Schernberg een van alle
luchtigheid en satire ontdane stichtelijke versie met het versdrama Ein schoen Spiel von
Fraw Jutten (Jutten of Jutta was de Duitse variant op de naam Johanna: in Nederland bestaat in de volksmond nog altijd de aanduiding `Vrouw Jutte'). Schernbergs versdrama
laat de pausin zien in een symbolische strijd
tussen Goed en Kwaad; ze wordt voorgesteld
als een prooi van de duivel, maar wordt aan
het slot, op voorspraak van Maria, door
Christus voor de keuze gesteld: óf eeuwige
verdoemenis óf aardse schande door ontmaskering. Johanna kiest voor het laatste: zij
sterft bij het baren van haar kind, wordt ter
helle opgenomen, maar opnieuw door Maria's voorspraak uit de klauwen van de duivel
gered.
In 15 5 8 volgde een wederom spotlustige
versie, Historia von Johanna Anglica, der Papstin, geschreven door Sachs, terwijl in I S91 in
Engeland een anoniem toneelstuk The female
prelate being the history and the life and death of
Pope John (voor het eerst gepubliceerd in
1689) werd opgevoerd. Daarna bleef het gedurende de gehele ie eeuw stil rond het verhaal. Pas weer halverwege de i 8e eeuw werd
door Gottsched in zijn. Nöthiger Vorrat zur

Geschichte der deutschen Dramatischen Dicht
uit 1757-65 naar de geschiedenis van-kunst
pausin Johanna verwezen. Gottscheds pogingen het toneel te hervormen tot een waardig
en ernstig theater hielden in dat hij op zoek
ging naar voorbeelden. Hij vond die hoofdzakelijk buiten Duitsland en gaf zijn voorbeelden in Duitse vertaling weer. Tevens verzamelde hij verhaalstof die in zijn ogen voldeed aan de hoogste criteria; het verhaal van
pausin Johanna was een van de door hem gekozen voorbeelden. Toch liet de 18e eeuw
verder hoofdzakelijk blijken de komische,
dubbelzinnige en erotische kanten van het
verhaal te waarderen: Léger en Faucomplét
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Pausinjohanna baart haar kind
tijdens de processie, miniatuur
in een Franse vertaling van
Boccaccio's De casibus virorum
illustrium, ca. 1420.

schreven komische opera's (resp. 1 793 en
1795); Casti was de auteur van een pikante
novelle uit 1783 ; Winnkop, een voormalige
benedictijner monnik, schreef in 1783 een
sterk ironiserende roman; en van Bruckbräu
is de antiklerikale roman Ein Papst im Unterrock uit 1832.
Ongetwijfeld gestimuleerd door Goethes
Faust- bewerking trad in de ie eeuw het verlangen naar voren de verhaalstof een meer
serieuze behandeling te geven. Achim von
Arnim keerde met zijn versdrama Pdpstin Johanna (1813, als prozaversie postuum in 1848
gepubliceerd) terug tot het motief van het
duivelspact en liet Johanna optreden als het
kunstmatig produkt van een op wereldheerschappij beluste duivel, die Johanna als man
verkleed de wereld inzendt en haar koppelt
aan een als vrouw verklede jongeling. Ook
hier wordt Johanna uiteraard tot paus gekozen en zou het plan van de duivel zijn geslaagd als zij niet tijdig tot inkeer was gekomen. Verdere 19e-eeuwse bewerkingen zijn
historiserend of satirisch van aard: Lüdecke
schreef in 1874 een toneelstuk, Die Pdpstin
Johanna, in Spanje verscheen in 1843 de anonieme roman Juana la papesa, in Italië publiceerde Mezzabotta in 1885 zijn roman La
papessa Giovanna, terwijl in Duitsland Bartels
in 1900 een didactisch en moraliserend toneelstuk Die Pdpstin Johanna het licht deed
zien. In dit drama wordt Johanna getoond als
een ethisch denkende vrouw die gezien de
lichamelijke en geestelijke zwakheden uit
haar verleden haar priesterschap als een redding ziet. Als zij bezwijkt door zich zwanger
te laten maken, trekt zij daaruit de conclusie
dat haar de ware kracht om tot grote daden te
komen ontbreekt (een faustisch motief) en
pleegt zij zelfmoord.
Verreweg de belangrijkste verwerking uit
de vorige eeuw is echter de roman I papissa
Ioanna uit 1866 van Rhoïdis. Deze Griekse
schrijver grijpt de legende aan om met veel
eruditie te verdedigen dat er werkelijk een
pausin Johanna heeft bestaan. Hij verlustigt
zich in haar schandelijke en tegelijk briljante
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rol in alle lagen van de kerkelijke hiërarchie
en spot op die manier met alles wat heilig is.
De schrijver werd uiteraard verguisd, maar
zijn satirische roman gaf een krachtige impuls
aan de ontwikkeling van de Nieuwgriekse
roman. Een Franse vertaling werd in 1907
gemaakt door Jarry, die zich eerder aan een
libretto voor een komische opera naar de verhaalstof had gewaagd, Le moutardier du Pape.
Operette bouffe. Een Engelse vertaling door de
schrijver Durrell verscheen in 1954. De Nederlandse vertaling door Komrij verscheen in
1967, voorzien van een informatief nawoord.
De Engelse regisseur Michael Anderson
verfilmde de roman in 1972 onder de titel
POPE JOAN , met de Zweedse actrice Liv Ullman als pausin Johanna.
De Zwitserse schrijver Zoozmann parodieerde het faustische streven van menige
19e-eeuwse bewerking in zijn toneelstuk Frau
Jutta, waarin Johanna meer een speelbal is van
manipulerende kerkelijk-politieke dieren dan
een vrouw die op eigen kracht het hoge ambt
bereikt. In

1920

schreef Borchardt een dra-

matisch gedicht, Die Papstin Jutta, waarin de
pausin een faustische dialoog aangaat met een
duivelse tegenspeler. Van Brecht is slechts een
aanzet tot een toneelstuk bekend, waarin het
politieke element dat bij Zoozmann naar voren was gekomen tot in zijn uiterste consequenties had moeten worden uitgespeeld: Johanna is een boerenmeid die in Rome het
slachtoffer wordt van een diefachtige gemeenschap van hoogwaardigheidsbekleders.
Haar zwangerschap betekent het dramatische
einde van haar pogingen zich van dit gezelschap los te maken.
Kraft 1925; V61ker 1977; d'Onofrio 1979; Morris
1985

(1672-1725) was de naam
die de Russische tsaar Peter Aleksejevitsj
sinds 1721 voerde; twee maanden na de Vrede van Nystad in dat jaar, die een geslaagd
einde betekende van de 21-jarige oorlog met
Zweden, liet Peter zich `Imperator', `Vader
des Vaderlands' en `Tsaar aller Russen' noemen. Peter de Grote doorbrak het isolement
van zijn land en dwong Rusland met harde
hand tot aansluiting bij West-Europa. Er is
wel gezegd dat Peter met het `barbarisme'
van zijn land op barbaarse wijze afrekende.
In 1682 werd Peter, telg van de Romanovdynastie, tsaar van Rusland, hoewel van een
daadwerkelijk functioneren pas vanaf 1696
sprake was. Tal van intriges en een bloedige
strijd tussen de families van de twee echtgenotes van Peters vader gingen aan zijn
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machtsgreep vooraf.
In West-Europa raakte hij op slag bekend
door zijn overwinning op de Turken in 1696:
omdat de Turken dertien jaar daarvoor Wenen hadden belegerd (en daarmee geheel
West-Europa bedreigden), werd Peter door
zijn zege een redder en bondgenoot van het
Westen. Opmerkelijk is dat de overwinning
op de Turken in Azov volgde op een smadelijke nederlaag. Kenmerkend voor Peters militaire talent was dat hij van nederlagen zoveel leerde dat een succesvolle revanche weldra volgde. Veel opzien baarde voorts Peters
grand tour door Noordwest -Europa in de jaren 1697-99. Deze reis was feitelijk bedoeld
als diplomatiek offensief, maar omdat dat
mislukte nam de reis steeds meer het karakter
van een studiereis aan. Daarbij bezocht hij
onder meer Zaandam, om er enigszins incognito een opleiding tot scheepsbouwer te
volgen. Peters lengte was echter zo uitzonderlijk (2,04 meter), dat zijn roem als `reus
van Rusland' zich spoedig verspreidde. De
belangstelling voor deze bezienswaardigheid
was zo groot dat Peter bij zijn onderricht
voortdurend werd gestoord. Deze Europese
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reis geschiedde zonder veel vorstelijk ceremonieel en dat gaf aanleiding tot een uitgebreide anekdotevorming: zijn afstand tot het
gewone volk was zo gering dat iedereen kon
beweren Peter te hebben ontmoet.
Van Peters afwezigheid in Rusland werd
gebruik gemaakt door de Strelitzen, leden
van een militaire kaste die zich heel wat vernederingen door de tsaar hadden moeten laten welgevallen. De opstand van de Strelitzen
mislukte. Peter zag in die opstand een groot
komplot, waar de clerus en zijn halfzuster de
hand in hadden. Op een verschrikkelijke wijze rekende Peter bij thuiskomst af met de
Strelitzen en met degenen die hij aanzag voor
de 'opdrachtgevers'.
De hervormingen die de tsaar bij terugkeer doorvoerde, lagen op militair en economisch terrein, al sprak aanvankelijk vooral
Peters besluit om het dragen van baarden te
verbieden tot de verbeelding. De woede van
de behoudende clerus werd niet alleen gewekt door het baardenverbod, maar ook
door de reorganisatie van de orthodoxe Kerk
in een voor de tsaar gunstige zin: vanaf 1721
stond de kerk feitelijk onder toezicht van de
regering. Van een staatshervorming was
slechts in cosmetische zin sprake: despotische
beginselen bleven dominant. Doel was de
ontwikkeling van Rusland tot belangrijke
mogendheid. Door de uiteindelijk succesvolle oorlog tegen Karel x i i van Zweden — met
de Slag bij Poltava ('709) als apotheose — verwierf Rusland zich een dominante positie in
de regio. Peter de Grote liet zich daarbij vieren als machtig veldheer en modern monarch. In West-Europa had hij geleerd hoe
een goede reputatie door propaganda kon
worden gekweekt: Peter zette onder het
mom van bescheidenheid een cultus van persoonsverheerlijking in gang, die haar bekroning vond in de stichting van een stad die
naar haar patroon werd vernoemd: Sint-Petersburg. Op Peters initiatief werd deze stad,
die het Russische venster op Europa moest
worden, aan het moeras ontworsteld door arbeidskrachten die hij op brute wijze rekru-
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teerde. Hij liet zich echter bij voorkeur portretteren als een verlichte, volgens de westerse mode levende vorst.
Privé gedroeg Peter, die naast zijn verslaving aan alcohol aan epileptische aanvallen
leed, zich nog minder verlicht: na zijn terugkeer uit West-Europa stuurde hij zijn echt
naar een klooster.-genotJvdkija(Eux)
Die `oplossing' had hij ook al gevonden voor
zijn ambitieuze halfzuster Sofia. Na een ongelukkige relatie met Anna Mons trouwde
hij de minnares van zijn adviseur en gunsteling Menzikov, de Litouwse boerendochter
Catharina. Aleksej, de zoon uit zijn eerste huwelijk, werd door Peter in 1718 ter dood veroordeeld vanwege diens vermeende betrokkenheid bij een samenzwering. Tot een executie kwam het niet, omdat de tsarenzoon
onder de voorbereidende martelingen bezweek. Met deze gruwelijke, bijna oudtestamentische wreedheid schaadde Peter het aanzien dat hij genoot als geniale staatshervormer. De censuur in Rusland verhinderde
echter lange tijd dat de donkere zijden van
Peters persoon aandacht kregen. De veroordeling van zijn zoon verdedigde Peter in het
buitenland door de publikatie van de aanklacht en een verslag van de procesgang.
In de literatuur werd Peter lange tijd, zelfs
nog na zijn dood, gehuldigd op de door hem
gewenste wijze. Tijdens zijn leven vielen hem
vele lofzangen in verzen ten deel; zijn militaire successen vormden daartoe de aanleiding.
De Nederlandse dichter Bake schreef in 1696
een lofdicht `Zegezang' op Peters verovering
van Azov; bij die gelegenheid werd de tsaar
aangeduid als de 'Thebaansche Hercules'.
Aan Peter werd postuum menig heldenepos
gewijd, zoals door Kantemir (Petrida, 1730),
Lomonosov (Petr velikij, 1760) en Mainvilliers (La Pétréade ou Pierre le créateur, 1762) .
Onvoltooid bleven de heldendichten van
Antoine Thomas (Pétréide) en Coopmans (Petreis, een heldendicht in het Latijn, waarvan
aan het einde van de i 8e eeuw twee zangen
het licht zagen). Het dichterlijk vermogen en

184 PETER DE GROTE

de levensduur van beide dichters waren niet
toereikend om de grootte van Peter de Grote
voldoende recht te doen. Koolaart-Hoofman
wijdde in 1717 een 'Lierzang' aan de tsaar,
`d'Atlas die het wigtig Noorden schraagt'. In
al deze werken verschijnt Peter de Grote als
een wonder van de eigen tijd. In Rusland
hielden de hem opvolgende tsaren en tsarina's
een ware Peter-verering in stand; in Sint-Petersburg verrees het imposante bronzen beeld
van Peter te paard, in 1776 in opdracht van
Catharina ii gemaakt door de Franse beeldhouwer Falconet. In zekere zin sloot deze
verering aan bij Peters zelfverheerlijking: de
buste die Rastrelli bij leven, in 1 723 , van Peter vervaardigde, toont een martiale onverschrokkenheid.
Voltaire schonk Peter in 1731 de nodige
aandacht in zijn Histoire de Charles XII rol de
Suède: het mondde uit in een vergelijking van
Karel x I i en Peter. Uitgebreider kwam Peter
ter sprake in twee andere werken van Voltaire: Anecdotes sur le czar Pierre le Grand uit 1748
en Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le
Grand uit 1759-63 . In de Anecdotes wordt Peter als `groot man voor de Russen' beschouwd, terwijl in Histoire veel preciezer Peters betekenis voor de Russische geschiedenis
wordt geschetst. Uiteindelijk waardeerde
Voltaire vooral de door Peter geïnitieerde
verwestersing van Rusland en hij kon zijn
enthousiasme voor Peters kerkhervorming
moeilijk onderdrukken.
Rousseau kwam tegen deze Peter-hulde in
opstand: hij verweet de Russische monarch
juist dat hij aansluiting zocht bij de verderfelijke Europese `beschaving' en zo de autochtone, veel natuurlijker cultuur prijsgaf. In de
Encyclopedie, in het aan Rusland gewijde artikel, nam Jaucourt een middenpositie in: Peters grote geestelijke gaven werden erkend,
maar geplaatst naast zijn fouten van het hart.
Jaucourt meende dat Peter ondanks alle ver-

nieuwingen een despotisch heerser bleef.
Ook Diderot en Marmontel stonden zeer kritisch tegenover Peter.
Die kritische gezindheid was vermoedelijk

een reactie op de in Frankrijk bestaande Peter-cultus, die met name in komedies en opera's — weinig filosofische genres — gestalte
kreeg: de toneelstukken Zulica uit 1760 van
Dorat en Menzicoff uit 1775 van La Harpe
mondden uit in lofzangen aan Peters adres.
Zo'n adoratie moest wel gaan irriteren.
Voltaire had Peter gepresenteerd als bron
van anekdotiek, en dat bleef niet zonder gevolg. In 1785 publiceerde de Duitse geleerde
Stählin Originalanekdoten von Peter dem Grossen. Ook Peters bezoeken aan Nederland gaven aanleiding tot anekdotes. Het verblijf in
Zaandam kreeg een literair en muzikaal vervolg. In de opera Pierre le grand uit 1790 van
Grétry en Bouilly — en in de Nederlandse
bewerking daarvan, met muziek van Rullofs
1 799 — komt de Zaanse episode voor, voorts
in de klucht Le bourgmestre de Sardam ou les
deux Pierres uit 1818 van Mélesville (pseudoniem van A. H. J. Duveyrier). Die klucht
werd later door Lortzing tot opera bewerkt
(Zar and Zimmerman, 1837). Voordien had
ook Donizetti dezelfde stof al als uitgangspunt gekozen voor een opera. Een en ander
maakte Zaandam — en dan met name het
tsaar-Peter-huisje — tot een toeristische trekpleister, die door Nerval niet kon worden
gemist: zijn Aurélia uit 18 5 S bevat een winterse episode in Zaandam, waarbij Peter de
Grote bijna lijfelijk aanwezig lijkt. Op 20jarige leeftijd schreef de latere Leidse hoogleraar in de rechten Johan de Wal zijn treurspel Peter de groote (1836).
In 1798 publiceerde Claudius met Peter der
Grosse een sterk anekdotische historische roman over de tsaar. Kwalitatief onvergelijkelijk veel interessanter is Peters voortleven in
het werk van Poesjkin: in de novelle De Moor
van Peter de Grote uit 1827 en de gedichten
`Poltawa' uit 1829 en `De bronzen ruiter' uit
1833 verrees het beeld van een winnaar, die
een zegen voor zijn volk was. In De bronzen
ruiter heetten de offers die het individu aan de
staat moest brengen gerechtvaardigd, omdat
ze bijdroegen aan het welzijn van de samenleving. In de Russische literatuur van de ie
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eeuw gold de pijnlijke geschiedenis van Peter
en zijn zoon Aleksej min of meer als taboe. In
tal van romans en novellen werd Peters
moeilijke jeugd in felle kleuren getekend om
zijn latere onverbiddelijkheid aannemelijk te
maken.
Buiten Rusland bestond het taboe op de
Aleksej -stof uiteraard niet. De tsarenzoon
werd in overwegend sentimentele literatuur
vereeuwigd. In Alexis uit 1832 van Immer
valt de brave zoon door intriges van-man
Menzikov in ongenade bij zijn verlichte va-

Toen aan het einde van de ie eeuw de
eerste bronnenuitgaven over de tijd van Peter
de Grote verschenen, veranderde het beeld
dat in de Russische literatuur van de tsaar
werd geschetst. Ook het opkomend panslavisme stimuleerde tot een kritischer tekening:
in de Peter-romans van Mordovtsev werd
voor het eerst in Rusland aandacht geschonken aan de gruweldaden van de tsaar. Merezkovski publiceerde in 1905 een roman over
Peter, waarin de demonisering van de tsaar
nagenoeg totaal is. Peter de Grote heet in

Daniel Maclise, Bezoek van
Peter de Grote aan de scheepswerf
van Deptford, 19e eeuw, doek.
Royal Holloway College,
Englefield Green, Surrey.

der; bij vergissing offert Peter zijn zoon, en
verliest daarmee zijn lust in het leven. Aan het
slot toont de tsaar diep berouw. Immermanns
Alexis is veelvuldig nagevolgd, waarbij theatrale en larmoyante elementen van de stof
volledig en smakeloos werden uitgebuit.
Heel wat subtieler is de tragedie uit 1912 van
Heiseler, Peter and Aleksej, waarin de tsaar als
pragmaticus verschijnt die het onverantwoord acht om de troon te gunnen aan Aleksej, een speler en een dromer. De vader

dwingt zijn zoon vergiftigde wijn te drinken,
nadat hij hem heeft beschuldigd van deelname aan een samenzwering.

Pjotr i Aleksej uit 1905, een deel van Merezkovski's trilogie Christos i Antichrist, `de antichrist', terwijl zijn zoon Aleksej de grote
deugdheld is, die het opbrengt om al stervend

zijn vader te vergeven.
Zo mogelijk nog kwaadaardiger verscheen Peter de Grote na de revolutie van
1917 in de Russische literatuur: hij was in
revolutionaire ogen de autocratische tiran,
een vertegenwoordiger van het gehate tsarenregime. Opmerkelijk was de socialistische
erkenning van het vooruitstrevend karakter
van Peters buitenlandse politiek. De nationalistische wending die de Russische revolutie
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in 1937 nam, leidde tot een welwillender beschouwing van de tsaar. Onafhankelijk van
deze conjunctuurveranderingen lijkt het portret dat de romancier Aleksej Tolstoj in 192934 in Pjotr Pervyj van de tsaar ontwierp: het
barbarisme van de tsaar wordt door Tolstoj
niet gebagatelliseerd, al lijkt het hoge doel
om Rusland te moderniseren de daartoe gebruikte methoden enigszins te verontschuldigen. (Een andere Tolstoj, de beroemde Leo,
had niet zoveel begrip voor de tsaar: hij zou
zijn werk aan een historische roman over Peter de Grote hebben gestaakt toen hij in Peter
te veel ontdekte dat hem tegenstond.)
In de rest van Europa verflauwde de `romantische' belangstelling voor de tsaar. Alleen Klabund (pseudoniem van Alfred
Henschke) wijdde in 1923 nog een roman aan
Peter de Grote. In toenemende mate maakten
historici en biografen zich meester van de
stof. Grote opgang maakte de biografie van
Massie.
Muzikaal beleefde Peter de Grote in de ie
eeuw zijn `finest hours': zijn onconventionele
levensgang maakte hem tot een favoriet opera-personage. Behalve de reeds genoemde
populaire opera van Lortzing was er de `opéra comique' L'Etoile du Nord uit 1854 van
Meyerbeer, op een libretto van Sciibe. In deze opera gaat het om Peters liefde voor Catharina. Catharina, die zich in travestie bij het

leger vervoegt om haar geliefde tsaar te zien,
is ongewild getuige van Peters geflirt en
drankzucht. Daarop verliest ze bijna haar
verstand, doch de waanzin wordt tijdig vermeden door Peters verzoenende fluitconcert.
Omstreeks 1975 werd op basis van de roman
van Aleksej Tolstoj een opera geschreven
door Andrej Petrov (Peter 1).
Verfilmd werd het leven van Peter de
Grote diverse malen. Tolstojs roman inspireerde Russische regisseurs als Vladimir Petrov 1937-39 en Gerasimov 1981. Chomsky,
bekend als regisseur van de televisieserie H O L O C A U s T, volgde in 1986 het boek van Massie voor zijn PETER THE GREAT.
Zelf heeft Peter de Grote weinig gelegen-

heden voorbij laten gaan om te poseren als
vooruitstrevend monarch. Goede smaak bij
de keuze van portretschilders kan hem daarbij niet worden ontzegd. In Nederland liet hij
zich vereeuwigen door Aert de Gelder
(Rijksmuseum, Amsterdam) en Carel de
Moor (1718; Coll. Hist. Verz. Huis Oranje Nassau, Den Haag). In zijn schildersbiografieën verhaalde Weyerman enige anekdoten
van De Moor over Peters poseren. De Engelse hofschilder Kneller vervaardigde een
prachtig portret van Peter (1698, Royal Collection, Kensington Palace, Londen), terwijl
ook het schilderij van Nattier van grote kwaliteit getuigt. De Russische schilder Matvejev
volgde in zijn portret (I I '7; Hermitage, SintPetersburg) de westerse voorbeelden.
In de ie eeuw, en met name in de tweede
helft, werden door Russische schilders cruciale scènes uit Peters leven afgebeeld. Het
schilderij van Repin, Zarevna Sophia (1879;
Tretjakov Galerij, Moskou) toont de scène
waarin Peters ambitieuze halfzuster haar
woede verbijt, terwijl achter haar raam Strelitzen worden opgehangen. De executie van
de Strelitzen op het Rode Plein is vereeuwigd door Soerikov (Tretjakov Galerij,
Moskou) : naast de ontredderde menigte Strelitzen paradeert een heerszuchtige Peter.
Veeleer duivels verschijnt Peter in het werk
van Serov, die in 1907 (Tretjakov Galerij,
Moskou) vastlegde hoe de bezeten tsaar
tracht de stad Sint-Petersburg uit het moeras
te tillen. Melodramatisch en indrukwekkend
tegelijk is het schilderij (maker en verblijfplaats onbekend), dat de ontmoeting van Peter en zijn zoon toont: een teleurgestelde vader en een van schuldgevoel bleek wegtrekkende Aleksej. De Engelse schilder Maclise
gaf halverwege de ie eeuw een pseudomiddeleeuwse schildering van Peters verblijf
op de werf van Deptford, waar hij na zijn
Zaanse leertijd zijn lessen vervolgde.
Scheltema 1814; Brinkmann 1963; Willberger
1972; Gasiorovska 1979
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of Cola di Rienzo ( 1 3 1 3 -1 354)
wordt wel de laatste tribuun van Rome genoemd. Wat van zijn leven bekend is, is tot
ons gekomen via de Historiae Romanae fragmenta, een 14e-eeuwse kroniek waarvan een
tweetal hoofdstukken aan Rienzi is gewijd.
Hoewel Rienzi van eenvoudige komaf was,
interesseerde hij zich al op j onge leeftijd voor
de geschiedenis van zijn geboortestad Rome
en droomde hij ervan zijn stad weer tot een
keizerlijk Rome te maken. Hij ontleende zijn
ideeën vooral aan Petrarca, die in ballingschap leefde te Avignon. Het was Petrarca
een doorn in het oog dat de pausen deze wijkplaats buiten Rome hadden moeten zoeken
en zijn streven was dan ook het herstel van
Rome als centrum van geestelijke en wereldlijke macht. Gesteund door deze ideeën en
geholpen door een groot redenaarstalent wist
Rienzi de steun van het volk te winnen. Toen
hij zich sterk genoeg voelde, deed hij een
greep naar de macht en zette hij zijn adellijke
opponenten gevangen. Al snel zag hij zich
echter gedwongen hen weer vrij te laten.
Zijn vijanden zwoeren wraak: de felsten
onder hen waren de leden van de Colonnafamilie. Rienzi triomfeerde vooralsnog en
bracht drie leden van de familie ter dood. Het
succes steeg hem echter zozeer naar het hoofd
dat hij zich hovaardig en tiranniek ging gedragen. Daarmee verspeelde hij de steun van
het volk, dat hem tenslotte op de vlucht joeg.
Niet lang daarna verklaarde de pauselijke gezant Rienzi tot ketter. Hij was inmiddels naar
Praag gevlucht waar Karel iv van Bohemen
hem welwillend had ontvangen. Door de bisschop van Praag werd hij echter gevangen
genomen en naar Avignon gezonden. Daar
moest hij zich verantwoorden: hij kreeg de
absolutie en zijn excommunicatie werd opgeheven. Hierdoor gesterkt ging hij naar Rome terug waar hij tot senator werd benoemd.
De invoering van een nieuwe en impopulaire
belastingmaatregel leidde tot grote opstan-

RIENZI

187

digheid onder het volk en men greep de gelegenheid aan om Rienzi als zondebok aan te
wijzen. Toen hij trachtte Rome te ontvluchten, werd hij op het Capitool gegrepen en op
gruwelijke wijze vermoord. Zijn lijk werd
op de brandstapel gegooid.
De heropleving van de belangstelling voor
Rienzi stamt uit de tijd van de Franse Revolutie. Laignelot valt de eer te beurt het eerste
toneelstuk over hem te hebben geschreven
(Rienzi, 1791), dat onder het bewind van Napoleon echter niet mocht worden opgevoerd.
Van dezelfde Napoleon wordt overigens beweerd dat, toen hij op de terugtocht was van
Waterloo, onder de boeken in zijn reiskoffer
een elegant exemplaar kon worden aangetroffen van de Conjuration de Nicolas Gabrini,
dit de Rienzi, tyran de Rome en 1 347 uit 1733,
de eerste en beroemdste Rienzi-biografie,
van de hand van de jezuïet Cerceau. Tijdens
de Restauratie kon de belangstelling weer
opleven, getuige Drouineau die de rebellerende Rienzi in 1826 als held voor zijn toneelstuk Rienzi, tribun de Rome gebruikte; een
belangrijke tegenspeler in dit pathetische drama was de miltair Gualtiero di Monreale.
Nadat Byron de Romeinse volkstribuun
kort had genoemd in het vierde gezang van
zijn Childe Harold's Pilgrimage, dat in 1818
was uitgekomen, verscheen in 1828 het treurspel Rienzi van Mary Russell Mitford, dat
een aanzienlijke populariteit bereikte. Nog in
hetzelfde jaar ging een opera van Barnett
naar het toneelstuk in première. Veel meer
invloed had echter de Engelse romancier Bul
zijn Rienzi, the Last of the-werLytonm
Tribunes uit 1835, een breed opgezette historische roman, waarin de talrijke personages
en gecompliceerde intriges en liefdesrelaties
het zicht dreigen te belemmeren op de
hoofdpersoon. Rienzi wordt zonder enige
remming afgeschilderd als een bewonderenswaardige held: zijn neiging tot demagogie,
pathos en groots geënsceneerde optredens
wordt weliswaar niet verdoezeld, maar dat
werkt slechts versterkend waar het de ideali.
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sering betreft. De roman is bepalend geweest
voor de vele Franse, Duitse en Italiaanse toneelstukken die sindsdien aan de persoon van
Rienzi zijn gewijd. Een verklaring voor het
feit dat Rienzi vooral toneelschrijvers heeft
geïnspireerd, ligt waarschijnlijk juist in de
hiervoor aangeduide megalomane trekken
van de hoofdpersoon. Bovendien zijn de dramatische confrontaties tussen Rienzi en zijn
vijanden (zoals de Romeinse aristocratie en
Walter de Montreal, de huurlingenleider bij
Bulwer-Lytton) uitermate geschikt voor de
grootse toneelscènes die volgens de 19eeeuwse theaterconventies verplicht waren. In
1844 verscheen onder de naam van Seyotto
de Vic (pseudoniem van Austin Kilbourne)
een pamflet dat alleen al vanwege de titel niet
in dit overzicht mag ontbreken: Rienzy, the
Last of the Tribunes; or, The Life of Nicholus

Rienzy, a Tribune of the Roman People, Who
Was on the Morning He Appeared in Scarlet
Furred with Ermine, Invested a Knight, with His
Sword and Spurs.
In Duitsland valt Schiller de eer te beurt de
figuur van Rienzi te hebben geïntroduceerd,
en wel middels het door hem in 1788 uitgegeven boek Geschichte der merkwurdigsten
Rebellionen and Verschwörungen. Mede onder
invloed van Bulwer-Lytton verschenen in
het Duitsland van vóór de revoluties van
1848 toneelstukken van de hand van Rieckhoff 1837, B. Muller 1839, Mosen (Cola Rienzi, 1842) en Gaillard (Cola Rienzi, 1846). In
1841 ondernam Engels een poging een toneelstuk te schrijven over de volkstribuun,
daartoe aangespoord door de mogelijkheid
de daden van Rienzi in socialistisch perspectief te zien (Cola di Rienzi). In 1851 verscheen
het drama Cola di Rienzi van Grosse en in
1873 Rienzi der Tribun van Pirazzi.
In Italië ontstond de belangstelling iets later met wederom voornamelijk toneelstukken: Cipri (Rienzi, 1873), Montalto (Cola di
Rienzo: dramma storico, 1873), Cossa (Cola di
Rienzo: poema drammatico, 1879) en Villari
(Cola di Rienzo: poema drammatico, 1883). Van
deze auteurs wist alleen Cossa zich aan de

invloed van Bulwer-Lytton te onttrekken
door naast Montreal een tweede rivaal in te
voeren, door wiens vrouw Rienzi in het verderf wordt gestort.
Een opvallende vorm van belangstelling
voor Rienzi werd in de vorige eeuw tentoongespreid door proto-psychologen, onder
wie Lombroso wel het meest berucht is: in
zijn analyse uit i 88o, Cola di Rienzo monomane, komt hij tot de conclusie dat Rienzi een
monomaan was, die bovendien erfelijk was
belast door het feit dat zijn vader als herbergier slechts de lagere lusten in de medemens
had aangewakkerd.
De Tsjechische schrijver Chocholousek
gebruikte in 1856 in zijn roman Karel IV.
rimsky tribun lidu (Cola di Rienzi) van het
Rienzi-verhaal alleen de Karel-i v -episode
voor een cultuurhistorische beschrijving van
het middeleeuwse Praag, dat nauwe contacten met de Italiaanse staatjes had onderhouden. De Pool Asnyk heeft in zijn historisch
drama Rienzi uit 1874, onder invloed van de
turbulente ontwikkelingen in zijn eigen land,
vooral aandacht getoond voor de sociaal-revolutionaire thematiek die in het verhaal besloten ligt. In Spanje verscheen in 1876 het
toneelstuk Rienzi el tribuno van Acuna y Villanueva.
D'Annunzio publiceerde in 19os de biografie La vita di Cola di Rienzo, waarin zijn
minachting voor de plebeïsche volksredenaar
slechts wordt overtroffen door zijn bewondering voor de aristocratische veldheren, die in
stijl sterven en beantwoorden aan d'Annunzio's ideaal van de Ubermensch.
In de Zoe eeuw werd getracht de figuur
van Rienzi te bevrijden van alle bombast die
hem als toneelheld in de voorafgaande eeuw
had omgeven. Zo kon hij, naar het voorbeeld
van zijn tijdgenoot Petrarca, een humanist
worden die zijn tijd ver vooruit was. Het is
een benadering die we vooral aantreffen bij
Duitse auteurs, zoals Burdach, die in 1912-29
een uitgave van de briefwisseling van Rienzi
verzorgde, Namneek (Der Wegbereiter,
1938), Stebich (het verhaal `Rienzi in Prag'

RIENZI

189

uit 1941 en de roman Komet über Rom uit
1947) en Franck (de roman Der Tri bun, 1952).
Rienzi werd in Duitse politieke kringen van
voor de oorlog wel aangeduid als 'Rienzo
redivivus'. Verwey liet in zijn drama Cola
Rienzi uit 1912 een tribuun zien die wordt
gedreven door dezelfde politieke idealen als
Petrarca, zonder dat hij die in volledige zuiverheid weet te verwerkelijken.

In de roman Bettina Colonna uit 1953 van
Durafour treedt de Romeinse tribuun als nevenfiguur op. In 1975 verscheen in Duitsland
een historische roman (Cola di Rienzi) van
Nitzsche over de volkstribuun.
Grote bekendheid heeft Rienzi te danken
aan de `grand opéra' Rienzi, der Letzte der
Tribunen uit 1842 van Wagner, die met het
gebruik van processies, marsen, lofzangen,
balletten en pantomimes vooral in de Parijse
smaak wilde vallen. Het libretto is gebaseerd

William Holman Hunt, Rienzi

zweert wraak bij het lijk van zijn
jongere broer, gevallen in de strijd
tussen de Colonna's en Orsini's,
1848-49 (1886 herzien), doek.
Privé-collectie.
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op Mitfords toneelstuk en op Bulwer-Lyttons roman. De aristocraat Adriano Colonna
kiest partij voor de volkstribuun Rienzi,
wiens zuster Irene hij bemint. De adellijke
families Colonna en Orsini proberen Rienzi
de macht te ontnemen en zweren tegen hem
samen. Ze voelen zich vernederd als een van
hen door Rienzi gratie wordt verleend en ze
slagen erin het volk met behulp van de nodige steekpenningen aan hun kant te krijgen. In
laatste instantie heeft Rienzi nog maar twee
bondgenoten, Irene en Adriano. Alle drie
vinden zij hun einde in het paleis dat door het
opstandige volk in brand wordt gestoken.
In Italië vonden veel componisten inspiratie bij hun revolutionaire voorvader. In 1862
ging de opera Rienzi van Peri in première,
gevolgd door opera's van Persichini (1874;
libretto van Cossa) en Ricci 1880. Een ballet
van Bernardi naar de stof werd in 1872 voor
het eerst opgevoerd. De Rus Kaschperov liet
zijn opera in 1863 in Florence opvoeren.
In 1848/49 schilderde William Holman
Hunt Rienzi Vowing to Obtain Justice for the

Death of His Young Brother, Slain in a Skirmish
between the Colonna and Orsini Factions naar
een episode in Bulwer-Lyttons roman. Hunt
had het schilderij vervaardigd terwijl hij onder de indruk was van het revolutionaire elan
dat in 1848 als een koortsaanval over Europa
was getrokken.
Gabrielli 19o8; Piur 1931

ROBESPIERRE (1758-1794) werd de personificatie van de bloedige terreur uit de jaren
van de Franse Revolutie. In 1775 mocht Maximilien de Robespierre nog als de knapste jongen van de klas een vers reciteren voor Lodewijk xvl. Na zijn studie vestigde hij zich als
advocaat in zijn geboortestad Arras, waar hij
onder meer een geruchtmakend proces over

de bliksemafleider tot een goed einde bracht.
Zoals veel tijdgenoten dweepte hij met
Rousseau: vooral diens Confessions inspireerden hem tot radicale opvattingen over persoonlijke en maatschappelijke deugdzaamheid. Daarbij speelde de verplichting tot publiekelij ke en persoonlijke verantwoording
een prominente rol: geloofsbrieven dienden
permanent overlegd te worden. De revolutie
werd in de woorden van Robespierre een
persoonlijk gevecht tegen de leugen, het bedrog en de ondeugd. Morele verontwaardiging maakte van zijn strijd tegen de gevestigde macht bijkans een heilige oorlog.
In 1789 kwam hij als gedeputeerde naar
Versailles, waar de val van het Ancien Régime al min of meer een feit was. Hij maakte
deel uit van de Jacobij nen, aanvankelijk nog
een onschuldige groep gedeputeerden uit de
provincie, en stimuleerde de volksbeweging
die in de straten van Parijs de Franse Revolutie een radicaal aanzien gaf. Robespierre
werd in toonaangevende revolutionaire kringen in den beginne nog beschouwd als provinciaal: als `kaars van Arras' viel hij in het
niet bij Mirabeau, `de toorts van de Provence'. Zijn oratorisch talent was echter buitengewoon groot, en hij richtte zich doorgaans
over de hoofden van de gedeputeerden heen
tot de radicalen van de straat. Een kenmerk
van zijn onverbiddelijke toespraken en pamfletten was een persoonlijke monopolisering
van de deugd, waarmee hij zienderogen aan
gezag won. In 1790 werd hij voorzitter en
onbetwist leider van de geradicaliseerde Jacobijnen. Jean-Paul Marat, de schrijver van L'ami du peuple, schonk Robespierre in 1791 het
epitheton `L'incorruptible', en de daarmee
verbonden reputatie van genadeloze eerlijkheid zou Robespierre blijven vergezellen.
In die roerige en gewelddadige j aren wankelden in Frankrijk de monarchie en de daarmee verbonden traditionele machtsposities.
Met zijn ternauwernood verijdelde vlucht in
juni 1 791 leek de rol van Lodewijk x vi , die
zich daarmee als lafaard en in revolutionaire
termen zelfs als landverrader had doen ken-
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nen, uitgespeeld. Een duister spel om de
macht, dat al vanaf 1 789 de revolutie beheerste, werd vervolgd: het gezag berustte nu
eens bij de oproerige groeperingen en dan
weer bij revolutionaire rechtbanken en
bloeddorstige gouvernementele comités. Facties als de Girondijnen en Jacobijnen wedijverden in hun strijd om de volksgunst en de
politieke macht, soms in gematigdheid, vaker
in extremisme. In 1791 leken de Girondijnen
de beste papieren te hebben: machtsposities
matigden hun standpunten.
De troebelen van 1 792 brachten de listige
en levenslustige Georges Jacques Danton, een
andere advocaat uit de provincie, in het
machtscentrum: zijn komst veroordeelde Robespierre tot een wat minder prominente rol.
In Danton en Marat vond Robespierre desondanks medestanders in de bloedige strijd
tegen de Girondijnen. Vanaf 1793 waren het
de Jacobijnen en hun leider Robespierre die
de lakens uitdeelden: deze periode, gekenmerkt door genadeloze vervolging en afrekening met politieke tegenstanders, zou als de
Terreur te boek komen te staan. In die voortdurende machtsstrijd verloren heel wat
hoofdrolspelers onder de guillotine hun
hoofd, terwijl ook moordaanslagen tot de dagelijkse routine behoorden. Traumatisch was
de publieke onthoofding van Lodewijk xvi
op 21 januari 1793, op 16 oktober van hetzelfde jaar gevolgd door de onthoofding van
Marie Antoinette. De Terreur eiste bloed, en
een verdenking was genoeg voor een veroordeling: onder de `helse machine' lieten
onder meer de revolutionaire dichter André
Chénier en de scheikundige Lavoisier het leven.
De revolutionairen werden zelf ook het
slachtoffer van het geweld dat zij hadden opgeroepen: de radicale publicist Marat werd
op 13 juli 1793 in zijn badkuip vermoord
door Charlotte Corday, een sympathisante
van de Girondijnen die vanuit Caen naar Panijs ging om de executie van leden van deze
factie te wreken; op S april 1 794 werd Danton geguillotineerd en op 28 juli daaropvol-
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gend was het de beurt aan Robespierre. Met
Robespierre stierf volgens sommigen het geweten van de Franse Revolutie, anderen
haalden opgelucht adem: met de `Onomkoopbare' eindigde het Schrikbewind. De
Terreur had in haar ijver niet alleen de traditionele machten vernietigd, maar ook eenieder die de ideeën van de Franse Revolutie in
politieke daden had kunnen omzetten. Van
het ontstane machtsvacuüm zou Napoleon
Bonaparte profiteren.
Het nieuws uit Parijs werd in de rest van Europa ademloos gevolgd. Wat in Frankrijk gebeurde gold al ruim een eeuw als maatstaf
voor vernieuwing. De Franse Revolutie, culminerend in straatterreur en koningsmoord,
deed daarom voor de nabije toekomst het
ergste vrezen. In de ogen van veel Europeanen — conservatieven èn revolutionairen —
was Robespierre de slachter van Parijs en zijn
levenseinde gold als het einde van een nachtmerrie. Conservatieven hoopten op de restauratie van het Ancien Regime, revolutionairen rekenden op zuivering van de Franse
Revolutie.
In Frankrijk werd de dood van Robespierre door zijn `moordenaars' aangegrepen om
zich van de Terreur te distantiëren: Robespierre werd met terugwerkende kracht de
verpersoonlijking van de Terreur. De opvolgers van Robespierre probeerden hun staatsgreep van 1 794 te rechtvaardigen door het
symbool van de voorbije tijd te besmeuren.
In tal van `officiële' geschriften werd Robespierre als revolutionair monster geportretteerd, vaak door revolutionairen met ten
minste zoveel bloed aan de handen als Robespierre zelf. In 1795 presenteerde E. B. Cour
naam van het regerend comité, aan de-tois,n
`Assemblée' een zogenaamd Rapport, waarin
een uiterst duister portret van Robespierre
werd geschetst: met behulp van tal van ogenschij nlij k onschuldige details werd een beeld
van een pathologische tiran ontworpen. Zo
mogelijk nog malicieuzer is La vie et les crimes
de Maximilien Robespierre uit 1795 van Pro-
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yart. Met vele intieme bijzonderheden wordt
Robespierre getekend als een harteloos en
humorloos onmens. Even bitter was Madame
de Staël die Robespierre een groene gezichtskleur toeschreef, een opmerking die later zou worden benut om hem als reptiel te
kwalificeren. De haatcampagne van de `Thermidorianen', de drijvende krachten achter de
staatsgreep van 1794, kende een beslissend
succes: tot in de Zoe eeuw profiteerde de historiografie van de `revolutionaire' laster.
De jonge Coleridge, die met de Franse Revolutie sympathiseerde, begroette in zijn drama The Fall of Robespierre uit 1794 de executie van Robespierre als het einde van de tirannie. In Nederland verweerde de radicaal
Paape, die er in 1797 van was beschuldigd zelf
als een Robespierre te hebben gehandeld,
zich in 1798 met Het leven en sterven van een
hedendaagsch aristocraat, waarin hij de aristocraat Willem kennis laat maken met de beul
van Parijs. Deze Willem, wiens naam niet
toevallig overeenstemt met dé voornaam van
de Oranje-prinsen, voert in navolging van
Robespierre de guillotine in, maar het gebruik beperkt zich in Nederland tot de keuken waar gevogelte wordt onthalsd. Als het
nieuws van de val van Robespierre Willem
ter ore komt, schrikt hij zich letterlijk dood.
De verhoudingen tussen de grootse en bloedige Franse Revolutie en de knullige en huisbakken Bataafse Revolutie zijn daarmee sarcastisch getypeerd. Robespierre intussen representeert bij Paape het ultieme machtsdenken, een politiek opportunisme dat over lijken gaat.
In de historiografie van de Franse Revolutie zoals die in Frankrijk in de ie eeuw een
aanvang nam, gold Robespierre lange tijd als
incarnatie van het kwaad, als slachtoffer van
zijn blinde ambitie. De diabolische Robespierre kreeg gestalte in het werk van historici
als Thiers 1823-27 en Mignet 1824. Echo's
daarvan klinken in Le rouge et le noir uit 1830
van Stendhal: met enige regelmaat komen de
namen van Danton en Robespierre ter sprake
en altijd met angst en walging. Pas in The

French Revolution uit 1837 van Carlyle wordt
de figuur van Robespierre geproblematiseerd: Carlyle ontwaarde in Robespierre een
bijna romantisch dualisme. Aan de ene kant
zette de Jacobijn zich hartstochtelijk in voor
een nieuwe menselijkheid, wat hem er aan de
andere kant niet van weerhield menig doodvonnis te ondertekenen. Carlyle tekende een
tragische Robespierre, die de opvatting was
toegedaan dat het rijk der deugdzaamheid
slechts na veel bloedvergieten kon worden
binnengegaan. Het opstandige Parijs nam in
de beschrijving van Carlyle de proporties van
een nieuwe apocalyps aan. Lamartine (Histoire des Girondins, 1847) zag in de figuur van
Robespierre minder discrepanties: in zijn visie was hij een onbaatzuchtig strijder die door
zijn sympathie met de onderdrukte bevolking tot radicale praktijken kwam. Het is deze visie die in de socialistische historiografie
escaleerde tot het inzicht dat Robespierre als
martelaar van de nieuwe maatschappij mocht
worden vereerd. Michelet maakte in zijn gezaghebbende Histoire de la Révolution Francaise uit 1 8 47 - 5 3 van de revolutie een nationaal epos, waarin de nadruk viel op het glorieuze jaar 1789. Bij Michelet overheerst de
vreugde over de bestorming van de Bastille:
de schrik van 1793 valt daarbij in het niet.
De verdediging van Robespierre werd
aanvankelijk via bronnenstudies gevoerd: zo
durfde de romantische socialist Laponneraye
zich in te zetten voor de rehabilitatie van Robespierre. In 1832 begon Laponneraye met de
uitgave van de revolutionaire redevoeringen
van zijn held. In 1834 verschenen dankzij de
bemoeienis van Laponneraye de Mémoires
van Charlotte, de zuster van Robespierre.
Haar poging om Maximilien vooral als toegewijde broer te vereeuwigen moest optornen tegen de monsterlijke proporties die hij
in de volksverbeelding reeds had aangenomen.
De Robespierre-stof lijkt conjunctureel
gevoelig: in roerige revolutiejaren werd de
leider van de Jacobijnen weer tot leven gewekt, terwijl in meer restauratieve tijdvak-
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ken Robespierre niet zwart genoeg leek te
kunnen worden getekend. In 183 5 verscheen
Dantons Tod van Büchner; in dat drama
wordt Robespierre als ascetische dogmaticus
geplaatst tegenover een epicuristische Danton. De tragiek van de fanatieke Robespierre
wordt bij Büchner zichtbaar waar deze alle
revolutionaire zonden op zich neemt en in

het keurslijf van een strenge moraal lijkt te
stikken. Het Robespierre-beeld van Büchner
zou invloedrijk blijken, wat alleen al zichtbaar wordt in de voortdurende koppeling
Robespierre-Danton. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het drama Danton and Robespierre uit
1870 van Hamerling.
Dickens publiceerde in 1859 A Tale of Two
Cities, waarin het revolutionaire Parijs werd
geportretteerd. Voor de beschrijvingen en revolutionaire anekdotiek leunde Dickens sterk

Max Adamo, De val van
Robespierre, i 86o, doek.
Nationalgalerie, Berlijn.
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op het bewonderde boek van Carlyle. In de
roman treft de discrepantie tussen de verheven revolutionaire doeleinden en de verschrikkelijke middelen die ter verkrijging
van het heil werden gebruikt. Wat Carlyle
kenmerkend achtte voor Robespierre werd
in A Tale of Two Cities het kenmerk van de
gehele Franse Revolutie. Dickens' weerzin
tegen het geweld van de massa sprak duidelijk uit zijn beschrijvingen van het revolutionaire straatrumoer. Het werk van Carlyle inspireerde niet slechts Dickens: voordien hadden de romanciers Bulwer-Lytton (Zanoni,
1842) en Trollope (La Vendée, 18 So) de Franse
Revolutie al als decor gebruikt.
Flaubert gaf in 1869 een ironisch commentaar op de Franse Revolutie in L'éducation sen
in het hoofdstuk over de politieke-timenal:
groeperingen kiezen de personages allen een
historisch voorbeeld. Er zijn er die zich spiegelen aan Danton, Marat en Saint Just, maar
Fréderic Moreau probeert op Blanqui te lijken. Over de historische Blanqui merkt Flaubert op dat deze Robespierre probeerde te
imiteren. Zo verschijnt de politieke cultuur
van de revolutie bij Flaubert als een farce.
Hugo idealiseerde in 1862 het opstandige
volk in Gavroche in Les misérables, maar zijn
angst voor het onbeheersbare geweld van de
massa zat vermoedelijk veel dieper. De Parijse Commune inspireerde Hugo in zijn historische roman Quatre-vingt-treize uit 1874 tot
een evocatie van het roerige revolutiejaar
1 793 . Parijs verschijnt bij Hugo als een theater van de wreedheid: de Terreur van 1 793
maakt van de revolutie één grote catastrofe.
In het personage Cimourdain wordt de geest
van Robespierre gevangen: aan Cimourdain
wordt gedemonstreerd hoe het verlangen
naar zuiverheid kan verworden tot bloedig
fanatisme. In Les dieux ont sof uit 1912 van
France wordt het denken en doen van Robespierre zichtbaar in Evariste Gamelin.
In de eerste jaren van de Russische Oktoberrevolutie werd Robespierre als held gevierd. Lenin beschouwde hem als bolsjewiek
avant la lettre: vlak bij het Kremlin werd voor

de Jacobijnenleider zelfs een monument onthuld. Van dat in grote haast vervaardigde gedenkteken is niets meer over: in Moskou leeft
Robespierre slechts voort in een straatnaam,
wat minder is dan het metrostation in Parijs.
De lofvan Robespierre als dwepende mensenvriend en onvermoeibaar idealist werd al
in 1895 gezongen door Delle Grazie in een
versepos. In 1927 wijdde Beraud de roman
Mon ami Robespierre aan de revolutionair.
Rolland, die in zijn jeugdwerk Danton uit
1900 Robespierre nog als onverbeterlijk fanaticus had opgevoerd, liet in een in 1938 aan
Robespierre gewijd toneelstuk merken overstag te zijn gegaan: de fanaticus uit 1900 bleek
aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog veranderd in het geweten van de
Franse Revolutie, de rechtvaardigheid bij
uitstek. In 1974 publiceerde de Vlaamse auteur Boni een historische roman over Robespierre. Het gerucht omtrent een liefdesverhouding tussen Robespierre en een onbekende vrouw verleidde de schrijver en essayist
Stil in 1989 tot het schrijven van de roman
Maxime et Anne.
De Franse Revolutie leefde intussen niet
slechts voort in de figuur van Robespierre:
ook Danton, Marat en Chénier werden uitverkoren voor postume optredens. Buchner
183 5, Rolland 1900, Aleksej Tolstoj 1919-23
en Saint-Georges de Bouhéliers 1931 vereeuwigden Danton, terwijl het lot van Marat in
het voortleven onlosmakelijk verbonden is
met dat van Charlotte Corday. Wat zelfstandiger is de biografische roman Marat, de marskramer uit 1952 van de Limburgse francofiel
Franquinet, al is een optreden van Corday in
het laatste hoofdstuk uiteraard moeilijk te
vermijden. In Die Verfolgung and Ermordung
Jean Paul Marats uit 1964 van Peter Weiss
wordt in een gekkenhuis toneel gespeeld. In
dit passend decor blijken Corday, die met een
moord het vaderland denkt te kunnen redden, en de wereldverbeteraar Marat, die velen sterven laat omwille van de zuiverheid
van een utopisch idee, onverwacht verwant.
Charlotte Corday heeft al vroeg een hoofdrol
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mogen vervullen, zij het in drama's van weinig distinctie: reeds in 1794 verscheen de tragedie The Maid of Normandy, or The Queen of
France van Eyre, en in 1807 zag het Amerikaanse drama The Female Enthusiast van Pogson Smith het licht. De Duitse schrijver Jean
Paul schreef een novelle over Corday (Der 17.
Juli oder Charlotte Corday, 18oi), waaruit
bleek hoezeer zijn aanvankelijk enthousiasme
voor de Franse Revolutie was bekoeld. Toneelstukken uit de Zoe eeuw zijn bekend van
Corradini 1929 en Drieu de la Rochelle 1 944•
In 1988 publiceerde Knauss de historische roman Charlotte Corday, waarin Charlotte haar
verhaal vertelt aan de kunstenaar die vlak
voor haar executie haar portret schildert.
Nog in 1992 verscheen de historische studie
Charlotte Corday. Karriere einer Attentäterin
van Beise.
Slachtoffers als Lodewijk x v i en Marie
Antoinette spelen in de cultuurgeschiedenis
van de ie en we eeuw eveneens een bescheiden rol. De roman La nuit de Varennes uit
1982 van Rihoit schetst de koninklijke
vlucht. Lodewijk wordt in de roman achtervolgd door onder anderen de Amerikaanse
revolutionair Thomas Paine. Daardoor, en
door de optredens van »Casanova en Restif
de la Bretonne, ontstaat een bont fresco van
het jaar 1791. Bekend werd de roman pas
echt door de verfilming van Scola uit 1982.
Enigszins vergelijkbaar met de roman van
Rihoit is A Place of Greater Safety uit 1992,
een breed opgezette historische roman van
Mantel. In de roman van Mantel speelt Robespierre een belangrijke rol.
De hoofdrolspelers en de belangrijkste gebeurtenissen uit de Franse Revolutie verschijnen met enige regelmaat in romans als parallelfiguren of als prefiguraties van de moderne
tijd. Vestdijk laat in 1936 in Meneer Visser's
hellevaart zijn antipathieke hoofdpersoon,
Willem Visser, dwepen met Robespierre om
hem daarna van de Jacobijn te laten vervreemden. Vestdijks Visser, door Ter Braak
niet ten onrechte als `Robespierre minor' betiteld, herinnert in de verte aan de personages

uit L'éducation sentimentale van Flaubert, die
ook zo hun favorieten in de Franse Revolutie
zochten. In De nacht der Girondijnen uit 1 957
van Presser leert de geschiedenis van de Girondijnenmoord een les van verschrikking in
het concentratiekamp. De Winter voert in
1981 in La Place de la Bastille de vlucht naar
Varennes op als parallel van een mislukte poging om te ontvluchten aan de nazi's. De
Franse Revolutie lijkt zo op een lijn gesteld te
worden met de Tweede Wereldoorlog. Een
dergelijke relatie tussen de Terreur van 1 793
en de genocide van de concentratiekampen
werd al gesuggereerd door Klossovski (Sade,
monprochain, 1 947)
Marginaler nog lijkt de relatie met Robespierre in de novelle De rat van Arras uit 1986
van Van Dis — al zet de herinnering aan Robespierre wel de toon voor de herinnering
aan andere verschrikkingen. Als historisch
decor voor een liefdesgeschiedenis met veel
godsdienst diende de Franse Revolutie in de
roman Op den tweesprong uit 1907, `een verhaal uit de groote Fransche Revolutie', van
Penning. Interessant zijn recente romans
waarin de Franse Revolutie een rol van betekenis speelt, zoals Het oog van de engel uit 1 99 1
van Noordervliet. In Noorderburen van Dros
uit hetzelfde jaar kennen de idealen van de
Franse Revolutie op een waddeneiland een
uiterst schrijnende ontluistering. Vermelding
verdient hier ook de roman Schaduwbeeld of
Het geheim van Appeltern uit 1989 van Haasse,
die de Nederlandse revolutionair Joan Derk
van der Capellen portretteerde.
Ofschoon de Franse Revolutie een uitgebreide feestcultuur kende en er veel voor de
gelegenheid is gecomponeerd, gezongen en
gespeeld, beperkt het muzikale voortleven
van de revolutie zich veelal tot het wederom
ten gehore brengen van authentieke liederen
(`Ca ira'). Van revolutionaire oorsprong is
ook `La Marseillaise', het Franse volkslied.
Het lied, gecomponeerd door de officier
Rouget de Lisle, was bedoeld voor het revolutionaire leger dat het in 1792 tegen de Pruisen moest opnemen. Omdat een bataljon

196

ROBIN HOOD

vrijwilligers uit Marseille met het lied naar
Parijs trok, kreeg het lied de naam `Chanson
de Marseillais'. Misschien verhinderde de bekendheid van revolutionaire gezangen wel
hernieuwde muzikale confrontaties. Belangrijke uitzondering is het werk van Buchner
dat door een aantal componisten als uitgangspunt voor een compositie is genomen: bekend is onder andere de opera Dantons Tod
uit 194.7 van de Oostenrijker Einem. In 198o
ging de opera Danton and Robespierre van de
Amerikaan Eaton in première.
Het bekendste beeld van de Franse Revolutie is ongetwijfeld dat van de vermoorde
Marat in bad, in 1 793 geschilderd door Jacques-Louis David (Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten, Brussel). Ook Corday werd
vereeuwigd: Ary Scheffer schilderde in 1830
de arrestatie van Corday. Contemporaine afbeeldingen van de revolutiehelden zijn talrijk: de royalistische persoonsverheerlijking
werd vervolgd in de persoonscultus van de
revolutie. Van Robespierre zijn zo diverse
portretten bewaard gebleven, zoals het bekende (anonieme) portret dat in het Parijse
Musée Carnavalet wordt bewaard. Uit 1791
stamt het portret van de elegant geklede Robespierre, vervaardigd door Vauquelin. Het
portret dat Delpech van Robespierre — nog
bewaard als lithografie — maakte, werd door
de zuster van Robespierre als het meest gelijkende beschouwd. Op het onvoltooide schilderij ter nagedachtenis aan de Eed in de
Kaatsbaan (20 juni 1789) beeldde JacquesLouis David Robespierre prominent af: theatraal slaat Robespierre in gele jas de handen
op de borst, het hoofd in de nek. Op spotprenten werden de executie van Robespierre
en het afgeslagen hoofd van Robespierre getoond. Dramatisch is de kleurenprent die
toont hoe de gewonde Robespierre op een
tafel in de wachtkamer van het Comité de
Salut Public ligt, kort voor zijn onthoofding.
Haak 1967; Jordan 1985; Levecq 1 993

is de legendarische roodharige Engelse bandiet die zich ergens in de 13 e
eeuw met zijn bende ophield in de bossen van
Sherwood (Nottinghamshire) en Barnsdale
(Yorkshire) . Hij leefde van de jacht, stal van
de rijken en beschermde de armen en zwakken. Als boogschutter was hij bijzonder kundig. Robin Hood en zijn bende stonden buiten de wet — hun vijanden waren de sheriff
van Nottingham en de abt van St. Mary's in
York — maar desondanks achtten zij zich door
een onwrikbare loyaliteit verbonden met de
vorst. Robin Hood gedroeg zich als een
trouw onderdaan, een vroom christen en een
nobel mens.
Robin Hood was de aanvoerder van een in
het groen geklede bende, onder wie Little
John, Will Scarlet, Much en Friar Tuck. De
bende bestond voor een deel uit gelijkwaardige of zelfs superieure tegenstanders die Robin Hood met list of fysieke behendigheid tot
onvoorwaardelijke vriendschap had weten te
bekeren. Een speciale plaats werd ingenomen
door Maid Marian (of Marion), die haar geliefde Robin in alle moeilijke omstandigheden volgde.
Het gevaarlijke leven van de listige Robin
Hood eindigde toen hij op gevorderde leeftijd geneeskundige hulp nodig had. De verraderlijke priores van Kirkley liet hem bij een
aderlating met opzet doodbloeden.
ROBIN HOOD

Pogingen om de figuur van Robin Hood te
traceren in de geschiedenis hebben weinig resultaat gehad. Historisch onderzoek naar de
`echte' Robin Hood droeg in veel gevallen
juist bij tot mythevorming. Zo is wel getracht Robin Hood als tijdgenoot van Richard Leeuwenhart te portretteren: Robin
Hood zou de strijd hebben aangebonden met
de broer van Richard, prins John, die ten tijde van Richards kruistocht naar het Heilig
Land het eigen land terroriseerde met zijn intriges. Veel waarschijnlijker is het dat Robin
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Hood vooral de schepping van fantasie en
volksoverlevering is, al wordt er in de archieven van Nottingham voor het jaar 1230
wel van een 'Robertus Hood fugitivus' melding gemaakt. De ontmoeting van Robin
Hood en Maid Marion lijkt gebaseerd op het
werk Li Gieus de Robin et Marion (ca. 1285)
van Adam de la Halle, dat van eenstemmige
muziek was voorzien. Marion behoudt in later tijd de natuurlijkheid die haar in de pastorale van La Halle werd gegund.
Robin Hood vertoont gelijkenis met Elegast (Karel ende Elegast): beiden staan buiten
de wet, maar zijn in wezen de trouwste dienaren van hun koning. De rovers Robin
Hood en Elegast laten zich leiden door precieze beginselen van rechtvaardigheid en ridderlijkheid. Daarmee onderscheiden zij zich
van veel `officiële' gunstelingen van de vorst
die het gezag uitsluitend dienen om er persoonlijk beter van te worden. In de Engelse
literatuur valt te wijzen op de verwante Tale
of Gamelyn (ca. 1350). Zoals het optreden van
Elegast wel in verband wordt gebracht met
de crisis in het feodale systeem, zo lijkt de
populariteit van Robin Hood en andere outlaws verbonden met de revolutionaire onrust
in Engeland omstreeks 1400. De figuur van
Robin Hood wordt in de Engelse literatuur
in 1377 voor het eerst genoemd in Langlands
Piers Plowman en later ook door Chaucer.
In het begin van de I Se eeuw maakten
Schotse kronieken melding van Robin
Hood. In de tweede helft van de eeuw werd
hij bezongen in ruim veertig volksballaden.
Van grote betekenis is de Lytell Geste of Robyn
Hode uit 1495, een gedrukte versvertelling
van 456 strofen.
In de cultuur van volksfeesten was Robin
Hood in de Ise en 16e eeuw inmiddels een
vaste figuur: rond deze held werd een hele
cultus van rituele zomerfeesten geweven. Bij
die lokale feesten in Zuid-Engeland en Schotland werd gedurende een week onder leiding
van een verkozen Robin Hood de wereld op
zijn kop gezet. In een groot aantal opzichten
is de Robin-Hood- figuur te vergelijken met
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Prins Carnaval, al is het subversieve karakter
van deze groene zomerprins veel markanter.
Bij deze zomerfeesten werden verschillende
`games' opgevoerd, variërend van spelletjes
en gevechten tot toneel. Langzamerhand
groeiden de handelingen rond de figuur van
Maid Marian uit tot een dans, die los stond
van de Robin-Hood- cultus.
Toegang tot de elitecultuur verwierf Robin Hood zich in de ie eeuw. Daarbij bleek
de legende zoals die in de volkscultuur was
gevormd, van grote invloed. In The Downfall
of Robert, Earle of Huntington van 16o I dramatiseerde Munday het leven van Robin Hood,
maar dan wel onder de naam van graaf Robert. Dit optreden gaf voedsel aan speculaties
over een adellijke komaf. Veel wezenlijker is
dat Munday de populaire Robin-Hood-cultus voor het hof aanvaardbaar maakte door
de anti-autoritaire tendenties van de volksfeesten te vervangen door een meer morele
strekking. Munday hekelde de sociale parvenu's in de persoon van de sheriffvan Nottingham: deze wordt als een omhooggevallen
handwerksman ontmaskerd door de aristocraat Earl Robert die de rol van Robin Hood
speelt. In 1632 kwam Parker met The True
Tale of Robin Hood in verzen, in 1670 verscheen een verzameling balladen (Robin
Hood's Garland) en in 1678 een geschiedenis
in proza. Robin Hood wordt een arcadisch
personage: ver verwijderd van het hof en de
stad, brandpunten van intrige en verderf,
vindt de nobele vrijbuiter in de natuur ware
kameraadschap. In de 18e eeuw werden in
Engeland enkele opera's aan Robin Hood gewijd.
De bekendheid van Robin Hood bleef niet
beperkt tot Engeland. Er is wel verondersteld
dat het lied `Mijn Here van Mallegem', zoals
dat voorkomt in het Antwerps Liedboek van
1 544, bekendheid met Robin-Hood-balladen
verraadt. In 1723 vertelde Weyerman in zijn
tijdschrift Amsterdamsche Hermes de geschiedenis van Robin Hood en Little John: hoe zij
als stropers een dikke Britse prelaat te slim af
waren. Overigens plaatste Weyerman de ge-
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beurtenissen in de regeerperiode van Hendrik
i i . Geïnspireerd lijkt Weyerman door een
van de vele Robin-Hood-balladen.
Op het Europese vasteland verloor Robin
Hood het in de i 8e eeuw echter van Cartouche, die in het begin van die eeuw Parijs en
omstreken onveilig maakte met zijn bende.
Daarbij speelt een rol dat de authenticiteit
van Cartouche onomstreden en zijn optreden
van recenter datum was. De Nederlandse tegenhanger van Robin Hood en Cartouche
heette Sjako (Jakob Frederik Muller), de
Vlaamse Jan de Lichte, de Italiaanse Fra Dia
Duitsland waren er meer kandidaten,-vol.In
zoals Schinderhannes en Rinaldo Rinaldini
(naar de gelijknamige roman uit 1798 van
Vulpius) . In Engeland ontstond een RobinHood-achtige legendevormingrond de struikrover Dick Turpin. Zo had iedere streek en
natie zijn eigen Robin Hood. Cartouche, Sjako en anderen ontwikkelden zich, naarmate
de herinnering aan de ernst van hun misdaden sleet, in literatuur en volksverbeelding in
schelmse richting. Zij werden — hoe onjuist
dat in historisch opzicht ook moge zijn —
steeds meer beschouwd als sociale bandieten
van het slag Robin Hood. Van belang is dat
het type van de edele roverhoofdman in de
`Sturm and Drang'-tijd door toneelstukken
van Schiller (Die Räuber, 1781) en Goethe
(Götz von Berlichingen, 1773) werd toegelaten
tot de literatuur van de elite.
In Engeland kreeg de gedachte dat Robin
Hood een authentiek historisch personage
was, een krachtige impuls door het werk van
antiquarii die middeleeuwse teksten in de
volkstaal aan de vergetelheid ontrukten: Reliques of Ancient English Poetry uit 1 765 van Percy en vooral Robin Hood. A collection of all the
ancient poems, songs, and ballades uit 1795 van
Ritson. Ritson beperkte zich niet tot publikatie van de Robin-Hood- teksten, maar
knoopte er een historische reconstructie aan
vast: die reconstructie houdt het midden tussen een bijdrage tot mythevorming en regelrechte vervalsing. Ritson, vegetariër en politiek radicaal, liet enkele van zijn eigen stand-

punten verkondigen door Robin Hood. Aan
vegetarisme stelde hij Robin Hood echter
niet bloot. De publikatie van middeleeuwse
teksten — en zelfs pseudo-middeleeuwse teksten, zoals de Songs ofOssian van Macpherson
en de vervalsingen van Chatterton — was gevolg en oorzaak van een toegenomen `gotische' smaak in Engeland. Nationalistische
tendensen zijn aan dergelijke publikaties
evenmin vreemd. Gotiek en nationalisme romantiseerden en populariseerden de figuur
van Robin Hood.
Een belangrijke doorbraak bood Walter
Scott in 18 i 9 met de historische roman Ivanhoe, waarin de titelheld aan de zijde van Richard Leeuwenhart voor rechtvaardigheid
vecht en daarbij wordt gesteund door Robin
Hood, hier Locksley genaamd. Scott had
daarvoor al een Schotse Robin Hood geschapen in zijn roman Rob Roy uit 1817. Keats
schreef in 1818 het gedicht `Robin Hood'
(gepubliceerd in 1820), waarin hij Robin
Hood memoreerde als held van lang vervlogen tijden, met nadruk op de vergetelheid
waaraan de `archer keen' zal worden prijsgegeven. Keats' pessimisme werd vrijwel onmiddellijk door Scott gelogenstraft: Robin
Hood beleefde een onweerstaanbare comeback. De populariteit van Scotts Robin
Hood wordt goed geillustreerd door de verschijning in i 822 van de roman Maid Marian
van Peacock, die de roverroman a la Scott
parodieerde, maar noch de scottomanie noch
de Robin-Hood-cultus vermocht te schaden.
In 1825 publiceerde Thierry zijn Histoire de la
conquête de l'Angleterre par les Normands, waarin Robin Hood, zoals bij Scott, als de tegen
Normandische onderdrukking strijdende
Angelsaks verscheen. Het succes van de historische roman in het algemeen, en die van
Scott in het bijzonder, leidde in geheel Europa tot de schepping van nieuwe historische
bendeleiders die aan de armen gaven wat zij
van de rijken stalen. In Duitsland publiceerde
Fontane in 1852 een Robin-Hood-romance.
Beroemd werd de historische roman uit 1883
van de Amerikaan Pyle over Robin Hood.
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Daniel Maclise, Robin Hood and His Merry Men, entertaining Richard
Coeur de Lion in Sherwood Forest, 1839-45, doek. De huidige
verblijfplaats van deze typisch 19e-eeuwse verbeelding, laatstelijk
gesignaleerd bij Sotheby's te Londen, is onbekend.
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Tennyson publiceerde in 1892 The Foresters,
een toneelstuk rond Robin Hood dat deel
uitmaakte van Tennysons laatste letterkundige 'offensief: een reeks drama's waarin hij
poogde aan het voorbeeld van Shakespeare te
ontsnappen. In de loop van de ie eeuw verschenen ook de eerste kinderboeken over
Robin Hood: Egan opende in i 84o de rij.
In Woutertje Pieterse (1862-77, verschenen
in Ideeën) van Multatuli verleidt de lectuur
van `gevaarlijke' roverromans de hoofdpersoon tot identificatie met riskante strijders
voor rechtvaardigheid: het onschuldige `Roverslied' van Woutertje Pieterse zorgde in de
burgerlijke wereld van meester Pennewip en
juffrouw Laps ('geen zoogdier') al voor grote
schrik. Sociaal banditisme kreeg voorts gestalte in uiteenlopende figuren, waarbij een
historisch kader als pittoresk element diende
en eventuele schurkenstreken verontschuldigde: het was immers lang geleden. Amerikaanse outlaws als Billy the Kid en Jesse James
verwierven populariteit volgens het RobinHood-model: zij bleven in weerwil van hun
misdaden de toeverlaat van armen en Mexicanen. In Vlaanderen, met name in Aalst,
stuitte de gedachte een monument op te richten voor Jan de Lichte op groot verzet van
traditionele groeperingen. Dat de figuur intussen vooral in de gestalte die Boon hem in
1 957 schonk werd geëerd, mocht niet baten.
In de romans over `The Saint' portretteerde Charteris de hoofdfiguur Simon Templar
bij herhaling als een moderne uitvoering van
Robin Hood. In verfilmingen werd Templar
gespeeld door de populaire acteur Roger
Moore, die al eerder in de namaak-middeleeuwse Engelse bossen was gesignaleerd als
de televisie-versie van Ivanhoe. Een absurde
Robin-Hood-achtige figuur (wellicht niet
toevallig aangeduid als `Mr. Moore') werd
door Monty Python's Flying Circus getoond: hij ontvreemdde lupines uit de tuinen
van de rijken en deelde die uit aan de armen.
Bizar was ook de maskerade van de leiders
van de `Tegenpartij' (Kees van Kooten en
Wim de Bie als Jacobse en Van Es) die zich

tegen beter weten in afficheerden als `moderne Robin Hoeden'.
Robin Hood was intussen een vaste verschijning geworden in de jeugdliteratuur.
Zijn avonturen werden voor de jeugd naverteld door Blyton 1930, Sutcliff 1950 en Roger Lancelyn Green 1956. Nieuwe rovers
werden geschapen door Wiemer (Der gute
Räuber Willibald, 1965) en Ungerer (Die drei
Räuber, 1961): deze rovers willen dolgraag
slecht zijn, maar laten ongewild het goede
zegevieren. Bijzondere varianten boden
Trease '934 en Christopher 1 974: in Bows
against the Barons van Trease verschijnt Robin
Hood als deelnemer aan de klassenstrijd: namens de uitgebuite massa bevecht hij de onderdrukkers (adellijke grootgrondbezitters,
clerus en koning); Wild Jack van Christopher
speelt in de 23e eeuw, waar Jack zich ontworstelt aan het moderne slavenbestaan in de Engelse steden en een idyllisch en primitief leven in het woud opbouwt.
Voor verfilming leende de geschiedenis
van Robin Hood zich kennelijk uitstekend,
gezien het grote aantal Robin-Hood-films:
THE ADVENTURES OF ROBIN HOOD uit
1938, in de regie van Curtiz en Keighley, is
ongetwijfeld de bekendste. In deze film is Errol Flynn Robin Hood, daarnaast imponeert
Olivia de Havilland. De Britse regisseur Lester maakte in 1976 in ROBIN AND MARIAN
Robin Hood vele jaren ouder. Uit de studio
van Walt Disney kwamen in 1952 en 1 973
Robin-Hood-tekenfilms. In de tekenfilm uit
1 973 wordt de rol van Robin Hood gespeeld
door een slimme vos met een hart van goud,
die van de rijken steelt en zijn buit verdeelt
onder de armen. Daarbij neemt de vos Robin
Hood het op tegen de valse leeuw prins John.
In I99I regisseerde Kevin Reynolds R O B I N
HOOD: PRINCE OF THE THIEVES, met megasten Kevin Costner als Robin of Locksley.
De filmmuziek van onder meer Bryan
Adams ('[Everything I Do] I Do It for You')
droeg niet weinig bij aan het succes van de
film. De Robin-Hood-film van Irvin uit
1991 met Patrick Bergin als Robin, raakte
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door het publiciteitsgeweld rond de Reynolds-film op de achtergrond. In 1993 tekende Mel Brooks voor een onnavolgbaar melige film over Robin Hood. Verfilmd werden
ook de lotgevallen van Cartouche, en wel
door Broca 1962.
De Engelse componist Shield schreef in
1 784 de opera Robin Hood, or Sherwood Forest,
op een libretto van MacNally. In i 86o diende
de romantische Robin-Hood-stof als basis
voor de opera van Macfarren, op een libretto
van Oxenford.
De iconografie van Robin Hood is uiterst
schamel. Weliswaar zijn tal van RobinHood-uitgaven geïllustreerd en valt zelfs te
wijzen op een bescheiden traditie van de verbeelding van de meifeesten, waar ook Robin
Hood een rol in speelde, maar van een belangwekkend zelfstandig voortleven van
Robin Hood in illustraties kan nauwelijks
worden gesproken. Enige bekendheid genoot het schilderij van Maclise, Robin Hood

and His Merry Men, entertaining Richard Coeur
de Lion in Sherwood Forest (1839; geretoucheerd 1845). In Nottingham, Castle Green,
staat een beeld van Woodford uit 1949, dat
op `sociaal-realistische' wijze Robin Hood als
boogschutter toont. Met grote regelmaat
wordt de pijl aan het beeld ontstolen.
Child 1882-1898; De Vries 1 917; Stechmesser
1966; Hobsbawm 1969; Dobson/Taylor 1976;
Wiles 1981; Holt 1982

is de hoofdpersoon
en verteller van de beroemde roman van Defoe. De titel van het boek dat eind april 1719
in Londen verscheen, luidt The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, of
York, Mariner. In de ondertitel wordt een indruk gegeven van de inhoud met de voor die
tijd gebruikelijke uitvoerigheid. In strijd met
ROBINS O N C R U S O Ë

het vaderlijk gebod verlaat Robinson zijn vaderland om zijn geluk op zee te beproeven.
Na enkele zeereizen — compleet met schipbreuk, gevangenneming door zeerovers, slavernij en bevrijding — ontstaat het plan om in
Afrika slaven te gaan halen voor zijn plantage
in Brazilië. Dat plan lijdt letterlijk schipbreuk
en Robinson belandt op een onbewoond eiland. Op het eiland schept Robinson zich een
nieuwe wereld, door vlijt, inkeer en gebed.
Hij vindt een vriend en leerling in Vrijdag,
die hij redt van zijn kannibalistische stamgenoten. Nadat Robinson 28 jaar op het eiland heeft geleefd, arriveert er een schip,
waarvan hij de muiters overwint en waarmee
hij terugkeert naar het vaderland. Vrijdag
blijft achter om op het eiland Robinsons
nieuwe wereldorde te bewaren.

Robinson Crusoe werd gepresenteerd als een
autobiografie ('written by himself'), maar
ondanks deze mystificatie en enige foutieve
toeschrijvingen is het auteurschap van Defoe
zelden een punt van discussie geweest. Met de
presentatie van de roman als authentieke geschiedenis voegt Defoe zich in een bestaande
narratieve traditie, die de reputatie van de roman als leugenverhaal zocht teniet te doen
door aanspraak te maken op historische
waarheid. Aan mogelijke bronnen voor het
levensverhaal van Robinson bestaat geen gebrek. Genoemd zijn het levensverhaal van de
Schotse matroos Alexander Selkirk en daarnaast Smeeks' Beschryvinge van het magtig Koningryk Krinke Kesmes uit 1708. In deze Beschryvinge van de Zwolse chirurgijn Smeeks
komt het verhaal voor van de scheepsjongen
El Ho, die zich in verlatenheid staande tracht
te houden op een ogenschijnlijk onbewoond
eiland. De overeenkomsten met het verhaal
van Defoe zijn weliswaar frappant, maar een
directe beïnvloeding is moeilijk aantoonbaar.
Als reisverhaal genoot Robinson Crusoe een
enorme populariteit. Sommige lezers zagen
in de geschiedenis van Robinson een waarachtig reisverhaal, anderen verwierpen de
tekst als een `roman' en als het zoveelste be-

202 ROBINSON CRUSOE
richt van een `travel liar'. Gestimuleerd door
het succes bood Defoe in 1 719 met The Farther Adventures of Robinson Crusoe een vervolg, waarin Robinson zijn eiland andermaal
bezoekt, de strijd met de autochtone bevolking aangaat en de dood van Vrijdag rapporteert. Tegelijkertijd trachtte Defoe de reiziger
Robinson meer als denker te presenteren in
The Serious Reflections uit 1 720, waar het wereldbeeld van Robinson omstandig wordt
uiteengezet. Hoewel Defoe er alles aan deed
om de Robinson-figuur te monopoliseren en
de stof uit te putten, was er ook na Defoe
leven voor Robinson Crusoë. Op Robinson
Crusoe volgde namelijk een vloed van zogenaamde `robinsonades', literaire navolgingen
die het handelingsverloop van de roman van
Defoe tot voorbeeld hebben. Strikt genomen
dienen ten minste een schipbreuk en een jarenlang verblijf op een onbewoond eiland de
handeling te bepalen. In de i 8e eeuw werd de
naam van Robinson echter ook in nog ruimere zin opgevat, namelijk als aanduiding
voor een avonturier. Van belang hierbij is dat
commerciële overwegingen auteurs (en uitgevers) soms verleidden om althans in de titel
van hun werk aansluiting te zoeken bij de zo
succesvolle traditie.
De `robinsonades' verschenen in heel Europa, en dat vrijwel onmiddellijk na 1719. In
1 722 al was er Der Sächsiche Robinson. Interessante Nederlandse `robinsonades' zijn: De
Hollandsche Robinson uit 1743, De Walchersche
Robinson uit 1752, De Haagsche Robinson uit
1758 en De Engelsche vrouwelyke Robinson uit
1760. Oudere romans werden in heruitgave
als `robinsonade' gepresenteerd: Gil Blas van
Le Sage werd in een vertaling uit 1726 Der
Spanische Robinson. De populairste navolging
was Der Schweizerische Robinson uit 1812-27
van Wyss. In de ie eeuw onderging Robinson tal van gedaanteverwisselingen: in 18o9
verscheen Chemisch- Technologische Robinson,
in r 83 5 Robinson des glaces, in i 86o The Dog
Crusoe, in 1862 The Catholic Robinson en in
1877 Le Robinson noir.
De pedagogische aspecten van de Robin-

son-geschiedenis worden in 1779 door de filantropijn Campe in Robinson derjüngere uitputtend benut. In dit 'Lesebuch fur Kinder'
wordt de stof in dialoogvorm in kinderland
gebracht. Wellicht ten overvloede, want naar
alle waarschijnlijkheid behoorde de roman
van Defoe al vóór 1779 tot de geliefde lectuur
van de jeugd. Daarbij zal bepalend zijn geweest dat Rousseau in zijn Emile de Robinson-geschiedenis heeft geprezen als een verhaal voor alle leeftijden, speciaal voor kinderen. Van Defoes roman verschenen tal van
adaptaties, die Robinson Crusoe de status gaven van eeuwig jeugdboek. In i 867 werd de
geschiedenis `in Words of one Syllable' naverteld, zodat ook de allerkleinsten konden
meegenieten. Er waren ook edities in verzen.
In de Zoe eeuw is Robinson gebruikt om
het kolonialisme aan de kaak te stellen, de
vervreemding van de moderne mens te illustreren of het menselijk tekort te verbeelden.
Saint John Perse situeerde Robinson in zijn
Images Crusoé uit 1909 in een metropool,
waar hij eenzamer is dan op zijn eiland. Op
het eiland had Robinson nog het gezelschap
van God, terwijl de moderne stad godverlaten schijnt. Vestdijk schreef in 1926 een kort
verhaal Robinson, dat postuum werd gepubliceerd. In Voyage au bout de la nuit uit 1932
van Céline zoekt Leon Robinson, alter ego
van hoofdpersoon Bardamu, in een bezeten
wereld zijn weg: wat hij vindt is de dood en
de nacht. Baekelmans publiceerde in 1 949
zijn Robinson. In Robinson uit 1958 van Spark
lijkt behalve de herinnering aan de roman
van Defoe ook die aan Lord of the Flies van
Golding uit 1954 een rol te spelen: January
Marlow belandt met twee anderen na een
vliegtuigongeluk op een eiland in de Atlantische Oceaan, dat naar zijn enige bewoner
Robinson heet. De roman van Golding was
een bewuste poging om de optimistische gedachte te ontzenuwen dat de westerse mens
(zoals Robinson) de eenzaamheid van een
verlaten eiland zou kunnen overleven. Deze
superioriteitsgedachte kwam onder meer tot
uitdrukking in de roman die door Golding in

a
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Titelprent van Bernard Picart
bij de eerste Franse vertaling
van Robinson Crusoe (1720).

negatiefdruk werd herschreven, The Coral Island (1857) van Ballantyne.
Indrukwekkend is Vendredi, ou Les limbes
du Pac fique uit 1967 van Tournier, die de indiaan Vrijdag als uiteindelijke leermeester
van Robinson presenteert. De `goede wilde'
Vrijdag schikt zich niet in Robinsons orde en
vernietigt met een brandende pijp zijn universum. Deze destructie geeft Robinson de
kans opnieuw te beginnen in de nieuwe gedaante van `wilde'. Tournier publiceerde later met Vendredi ou la vie sauvage een versie
voor de jeugd. Op een jonger leespubliek is
ook zijn verhaal `La fin du Robinson Crusoé'
gericht. In Robinson uit 1976 van Doeschka
Meij sing is Robinson een meisje, dat in eenzaamheid een schooljaar slijt en haar hoop
vestigt op de lerares Duits, Johanna Freida.
Opmerkelijk is een hoorspel uit 1986 van
Cortázar, Adios, Robinson, waarin Vrijdag
Robinson adviseert met het vliegtuig te ver
eiland Juan Fernandez, om--treknvah
dat er voor `erfgenamen van het niets' geen
plaats is. Margriet de Moor publiceerde in
1988 het verhaal `Robinson Crusoë' (in Op de
rug gezien), een vernuftige variatie met een
verbijsterde vreemdeling in Amsterdam.
De gesuggereerde authenticiteit van Robinsons geschiedenis heeft velen verleid tot
zoektochten naar Robinsons eiland, zoals
Helman, Waar is Vrijdag gebleven? uit 1983,
een sterk met de Caraïbische geschiedschrijving verweven reconstructie. De identificatie
van Robinson met Selkirk heeft geleid tot
een nieuwe naam voor een van de Juan-Fernandez-eilanden: Isla Robinson Crusoe. Op
dat eiland nabij Chili kan desgewenst de hut
van Robinson worden bewonderd, wat Boudewijn Büch in 1993 niet naliet in een reisprogramma voor de televisie.
Defoe werd — net als zijn personages Robinson Crusoë en Vrijdag — zelf voorwerp
van literaire verwerking. In 1932 portretteerde Forster in zijn toneelstuk Robinson soll nicht
sterben een oude, blind geworden Defoe, die
het slachtoffer dreigt te worden van zijn ondeugende zoon Tom. Toms poging om het
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Robinson-Crusoe-manuscript te ontvreemden
strandt op sentimentele wijze door eendrachtig optreden van een groep kinderen. Stefan
Heym vroeg in 1970 in Die Schmahschrift aandacht voor de satiricus Defoe, net als veel
DDR - auteurs het slachtoffer van repressie. Als
Foe speelt Defoe een rol in Foe uit 1986 van
Coetzee, die Susan Barton laat aanspoelen op
het eiland van Robinson en Vrijdag. Na een
leerzaam verblijf op het eiland worden Susan
en haar mannelijke tegenspelers gered. Robinson haalt Engeland niet levend en het is
Susan die het verhaal in Londen aan Foe vertelt. Deze stelt vervolgens op leugenachtige
wijze het verhaal te boek. De indrukwekkende roman van Coetzee geeft een allegorie
van de apartheid in Zuid - Afrika.
De iconografie van Robinson Crusoë is
langdurig gedomineerd door de afbeelding
van de met huiden bedekte schipbreukeling,
die in 1719 voor de eerste uitgave van de
roman als illustratie diende. Nadien verwierven illustratoren als Stothard, George
Cruikshank en Grandville met hun scènes uit
het leven van Robinson bekendheid. Crusoë,
sinds 1719 geliefd bij schrijvers en uitgevers,
werd pas in de negentiende eeuw voor schilders een waardig onderwerp. Verondersteld
is wel dat de ongunstige reputatie van de roman èn van Defoe in het bijzonder het aan
schilders verbood Robinson af te beelden.
Met de ontdekking van Robinson als kindervriend zou de roman als bron van pictorale
verbeelding in genade zijn aangenomen. Tal
van vermogende lieden droegen schilders op
de herinnering aan hun favoriete jeugdboek
vast te leggen. Van 18o8 dateert Robin Cru
van Stothard. Tussen 1832 en-soe'LngBat
1 863 ontstaan er in Engeland zo'n dertig Cru
schilderijen (o.a. Etty, Fraser). Favoriet is-soë
het portret van Robinson als lezer van de
bijbel, geliefd is voorts Robinson als onderwijzer van Vrijdag en de papegaai. Collinson
en Patten vervaardigden in 1871 en 1878 gen
jonge lezers, verdiept in de lec--restukjm
tuur van Robinson Crusoe.
Al in 1781 werd op Drury Lane in Londen

Robinson Crusoe, Or Harlequin Friday opgevoerd. Verantwoordelijk voor dit komisch
spektakel waren Sheridan en echtgenote. Een
groot succes werd Robinson Crusoé (18o5) als
melodrama van Pixérécourt, waarvoor Piccinni en Lacourt de muziek componeerden.
In het seizoen 1878-79 vertoonde de Grand
Comic Christmas Pantomime in Liverpool

een mimevoorstelling Robinson Crusoe. Offenbach verwerkte de stof tot een opera in
1867, voor het libretto tekenden Cormon en
Crémieux. Jolson schitterde in 1916 in New
York als Friday in `a musical extravaganza',
getiteld The Story of Robinson Crusoe Jr. De
Nederlandse popgroep The Nits plaatsten op
hun LP Work het nummer `Man Friday'.
Verfilmd werd de roman van Defoe vele
malen. Even bizar als befaamd is de verfilming uit 1952 door Bunuel. Peter O'Toole
speelt een belangrijke rol in de satirische film
MAN FRIDAY uit 197 5 , onder regie van
Gold, waarin Vrijdag de leiding van Robinson overneemt. Interessant is ook het scenario
van Hofmannsthal voor de film D E F O E,
waarin Robinson en Defoe elkaar ontmoeten. Hofmannsthals scenario werd niet
verfilmd en pas in 1 93 5 gepubliceerd. Van de
meer bizarre verfilmingen moeten genoemd
worden: ROBINSON CRUSOELAND (ook:
ATOLL K) uit 195 I van regisseur Joannon
met het beroemde komische duo Laurel en
Hardy; ROBINSON CRUSOE ON MARS uit
1964 van Haskin over een astronaut die op
een uiterst vijandig Mars terechtkomt; de
Walt-Disney-film LT. ROBIN CRUSOE,
U . S . N . uit 1966 van Byron Paul, waarin
Crusoë, gespeeld door Dick van Dyke, het
aanzienlijk gemakkelijker krijgt op zijn eiland te overleven door de aanwezigheid van
veel vrouwelijk schoon; en de SF-film ENEM Y MINE uit 1985 van Petersen, waarin twee
piloten ten tijde van de interplanetaire oorlog
tussen de aarde en de planeet Dracon neerstorten op een onbewoonde planeet.
Staverman 1907; Ullrich 1924; Rogers 1 979;
Broos 1984; Broos/Kingma/Bossers 1992
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vormen het wellicht beroemdste liefdespaar uit de geschiedenis. Het
verhaal van hun hartstochtelijke liefde met de
tragische afloop kreeg in 1597 zijn definitieve
gestalte in The Most Excellent and Lamentable
Tragedy of Romeo and Juliet van Shakespeare.
Het decor wordt gevormd door de Italiaanse
stad Verona en de heftige vete tussen de twee
belangrijkste families van die stad, de Montagues en de Capulets. Romeo, de zoon van de
oude Lord Montague, is aanvankelijk verliefd op Rosaline, een nichtje van Lord Capulet. Als hij echter met vrienden — gemaskerd en wel — een feest van de Capulets bijwoont, valt zijn oog op Julia, de dochter van
Capulet, en dan ervaart hij wat echte hartstocht is. Na het feest keert Romeo terug naar
de tuin van de Capulets en hoort daar hoe
Julia, die zich alleen waant, haar liefde voor
hem bekent. Hij onthult zijn aanwezigheid
en beiden spreken af in het geheim te huwen.
Met de hulp van Friar Laurence worden zij de
volgende dag in de echt verenigd.
Mercutio, een vriend van Romeo, treft
Tybalt, een opvliegende neef van de Capu lets, die nog altijd woedend is over de onaangekondigde aanwezigheid van Romeo en
zijn vrienden op het feest. Het komt tot een
hevige woordenwisseling, die ondanks de
tussenkomst van Romeo onstuitbaar op een
handgemeen tussen Mercutio en Tybalt uitloopt. Mercutio wordt gedood en Romeo
voelt zich gedwongen zijn vriend te wreken.
Tybalt wordt op zijn beurt gedood en Romeo wordt door de vorst van Verona, die een
waarschuwing tegen dergelijke onenigheden
had doen uitgaan, uit de stad verbannen. Romeo brengt de nacht door met Julia en vertrekt de volgende dag vroeg naar Mantua,
bij gestaan door Friar Laurence die de geliefden toezegt het geheim van hun huwelijk op
het juiste tijdstip bekend te zullen maken. Als
Julia door haar vader wordt gedwongen een
huwelijk aan te gaan met de edelman Paris,
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wendt zij zich in nood tot Friar Laurence, die
haar adviseert voor de schijn met het huwelijk in te stemmen. Hij zal Julia een drankje
verschaffen dat voor de periode van twee dagen een schijndood veroorzaakt. In de tussentijd zal een bode naar Romeo worden gezonden om hem op de hoogte te stellen van wat
er is gebeurd. De bode vertrekt, maar wordt
er onderweg van verdacht met de pest te zijn
besmet en het bericht van Julia's schijndood
bereikt Romeo niet. Wel hoort hij het gerucht van haar dood en hij spoedt zich terug
naar Verona, nadat hij voor zichzelf een gifdrank heeft gekocht. Voor de tombe van Julia ontmoet hij Paris en doodt hem in een
tweegevecht. Romeo kust Julia voor de laatste maal, neemt het gif in en sterft. Als Julia
ontwaakt ziet zij Romeo en de gifbeker in
zijn hand, en pleegt op haar beurt zelfmoord.
Als de hoofden der beide families met deze
tragedie worden geconfronteerd en van Friar
Laurence de ware toedracht vernemen, beseffen zij wat hun vijandschap teweeg heeft gebracht en sluiten zij vrede.
De tragische geschiedenis van twee geliefden,
die vanwege een vete, die hun families beheerst, gedwongen zijn in het geheim te hu-

wen, maar desondanks door een wederzijds
misverstand ten dode zijn gedoemd, komt
voor het eerst in de letterkunde voor in Il
novellino uit 1476 van de Italiaan Salernitano
(pseudoniem van Tommaso de' Guardati) . Il
novellino is een verzameling vertellingen,
deels gebaseerd op mythologische motieven.
Een van deze vertellingen betreft twee geliefden, hier nog Mariotto en Ganozza genaamd.
De basiselementen zijn alle reeds aanwezig:
een verboden liefde, een heimelijke huwelij ksceremonie onder leiding van een monnik
die medelijden met het ongelukkige tweetal
heeft, de verbanning van de j ongeman als hij
een onbekende heeft gedood, de sluwe redding van het meisje van een gedwongen huwelijk met een ander door haar schijndood te
bewerkstelligen, een bericht dat een misverstand in het leven roept waardoor de jongen
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wordt gevangen genomen en ter dood gebracht, gevolgd door de dood van het meisje.
Deze gegevens worden in een aantal latere
Italiaanse bewerkingen uitgewerkt. De belangrijkste daarvan is de novelle Istoria novellamente ritrovata di due nobili amanti uit 1524
van Da Porto. Hij gaf de beide geliefden de
namen waaronder zij voortaan beroemd zouden worden: Romeo (Montecchi) en Giulietta (Cappelletti) . Hun verhaal speelt zich vanaf
die tijd af in Verona, tegen de achtergrond
van een aloude vete tussen beide families.
Daarmee wordt tevens een reden gegeven
voor het feit dat hun liefde zich in het geheim
moet ontplooien. Bovendien is degene die
door Romeo wordt gedood niet langer een
willekeurige burger, maar Julia's neef Tebaldo. Op het (valse) bericht dat Julia dood is,
spoedt Romeo zich terug, ziet de bewusteloze geliefde inderdaad aan voor dood en beneemt zichzelf het leven. Als Julia weer bijkomt ziet zij de dode Romeo, wijst alle goede raad van de monnik Lorenzo af en sterft
van smart.
Op de overeenkomsten van dit verhaal
met het verhaal van Pyramus en Thisbe uit
Ovidius' Metamorfosen is reeds door velen gewezen en het is tekenend voor het classicisme
van Masuccio en Da Porto dat de grote Latijnse dichter zo prominent aan de basis van
het verhaal staat.
Een drietal andere Italiaanse versies moet
nog genoemd worden: in La Hadriana uit
1 57 8 verplaatst Groto de gebeurtenissen naar
de tijd voor de Romeinen en vervangt hij de
familievete door een strijd tussen verschillende stammen; in het gedicht `L'infelice amore
de due fedelissimi amanti Guilia e Romeo'
uit I 5 5 3 van Clizia (pseudoniem van Gherardo Boldieri) en in de vertelling van Bandello
uit Novelle (1554, deel twee) wordt nauwkeurig aan Da Porto's voorbeeld vastgehouden.
De vertaling van Bandello uit I S 59 door
de Fransman Boaistuau in Histoires tragiques
maakte het verhaal gemeengoed in de rest
van Europa, onder andere in Engeland waar

in 1562 een gedicht van meer dan drieduizend regels onder de titel The Tragicall Historye ofRomeus and Iuliet verscheen, geschreven
door de jong gestorven dichter Arthur
Brooke. Het is deze versie die de directe bron
voor Shakespeare is geweest, zoals te zien is
aan de frequente parallellen in de tekst. Een
andere bron werd gevormd door een vertaling van Boaistuau in een verzameling vertellingen, Palace of Pleasure uit 1 566-67 van
Painter.
De Spaanse bewerking van de stof door
Lope de Vega (Castelvines y Monteses, 1602)
week van het oorspronkelijke gegeven af
door een positief einde: het gif dat door Julia
wordt ingenomen blijkt slechts een slaapdrank te zijn en de geliefden krijgen de zegen
van Julia's vader. Een latere Spaanse variant
door Rojas Zorrilla (Los handos de Verona,
165o) drijft de zaak geheel op de spits: wat
eens een tragedie was, werd nu een kluchtig
spel met dood en leven.
In de ie eeuw werd het verhaal van beide
geliefden meermalen dramatisch vormgegeven, maar van grote betekenis zijn deze toneelstukken niet geweest: ze dienden vooral
als moralistische uitbeelding van de gevaren
van al te grote hartstocht, zoals in het geval
van het jezuïetendrama Palaestra eloquentiae
ligatae uit 1654-57 van Masen. Van de Nederlander Struijs verscheen in 1634 het toneelstuk Romeo en Juliette, dat mogelijk is geschreven naar voorbeeld van een Duitse toneelbewerking uit 1625 die onder de titel Romeo and Julietta bekend werd. In Engeland
schreef Otway in 168o het drama The History
and Fall of Caius Marius, waarin de liefdesscènes min of meer getrouwe kopieën waren
van Shakespeare's toneelstuk; de handeling
was verplaatst naar het oude Rome.
In de i 8e eeuw zagen, zoals gebruikelijk in
het geval van Shakespeare-drama's, enkele
bewerkingen en `verbeteringen' het licht. Na
Otway's drama, dat in zijn populariteit het
stuk van Shakespeare geheel van het podium
had verdrongen, was Romeo and Juliet uit
1 744 van Libber een eerste teken van eerher-
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Francesco Hayez, De kus

(Romeo's afscheid van Julia),
18 59, doek. Pinacoteca di
Brera, Milaan.
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stel voor het oorspronkelijke drama van de
bard. Meer bekendheid en belang is echter
toe te schrijven aan de poging van Garrick in
1748 om de oorspronkelijke tekst in ere te
herstellen, zij het met behoud van enkele eigenzinnige elementen, zoals het wegwerken
van al te dubbelzinnige toespelingen en het
onvermeld laten van Romeo's aanvankelijke
geliefde Rosaline; bovendien behield Garrick
de door Otway geïntroduceerde wake van
Juliet bij de tombe van Romeo. Garricks versie beheerste bijna een eeuw lang de Engelse
podia. .
In Duitsland gingen de prozabewerkingen
van Weisse 1767 en Wieland 1 764 en de vertaling in blanke verzen van Grynäus 1758
vooraf aan de klassiek geworden vertaling uit
1797 van August von Schlegel: vele van de
verbale spitsvondigheden van Shakespeare's
tekst moesten het onderspit delven, maar de
hartstocht en lyriek van het liefdesdrama bleven in deze versie bewaard. Goethes gepolij ste en tamelijk ingrijpende adaptatie uit 1812
steekt hier bleekjes bij af. In Frankrijk was het
Ducis die in 1772, zonder enige kennis van
het Engels en dus uitsluitend op basis van eerdere Franse bewerkingen, een streng classicistische versie vervaardigde die weinig met het
origineel van doen had.
Na deze veelvoud van bewerkingen, al
dan niet voorzien van een happy end (zoals in
de rond 166o opgevoerde, maar nimmer in
druk verschenen versie van James Howard),
duurde het geruime tijd voordat het basisthema van de twee geliefden die door de omstandigheden worden gedwarsboomd, tot
een zelfstandige verwerking aanleiding gaf.
In 1856 verscheen de novelle Romeo and Julia
aufdem Dorfe van Gottfried Keller als onderdeel van de verhalencyclus Die Leute von
Seldwyla: Sali en Vrenchen zijn de kinderen
van twee oude boeren die elkaar op kleinzielige en meedogenloze wijze het eigendom
van een klein strookje land betwisten. Door
de heftige twist tussen hun ouders worden
Sali en Vrenchen als door een wreed lot steeds
verder in elkaars armen gedreven: hun na-

208 ROMEO & JULIA

tuurlijke liefde vormt een schril contrast met
de onnatuurlijke rivaliteit in de kleine boerengemeenschap en leidt tot hun beider
dood. Als tweede voorbeeld in Duitsland van
een dergelijke verwerking van het thema kan
Gottschalls novelle Romeo and Julie am Pregel
uit 1892 worden genoemd.
In de we eeuw zijn verzelfstandigde liefdesgeschiedenissen à la Romeo en Julia minder zeldzaam geworden, maar het aantal bewerkingen van de stof is nog altijd vrij gering
te noemen. Uit 1906 dateert het verhaal `Romeo of de minnaar der liefde' van Karel van
de Woestijne (in Jezus met het dubbele voorhoofd), waarin een vergrijsde Benvolio het
liefdesverhaal vertelt aan jeugdige edellieden.
Van Cocteau is de dramatekst Roméo etJuliette: prétexte a mise en scene uit 1926; in 1 945
volgde Anouilh met een bittere, uiterst realistische toneelversie van de stof onder de titel
Roméo et Jeanette: zijn Romeo heet Frédéric
en laat zijn burgerlijke verloofde Julia in de
steek voor Jeanette, die door zijn familie en
vrienden wordt gehaat en veracht. Het is een
uitzichtloze liefde die slechts met hun beider
dood kan eindigen. In 1937 verscheen een toneelstuk van de Amerikaanse toneelcriticus
Nathan, The Avon Flows. Het eerste bedrijf is
gebaseerd op Romeo and Juliet en eindigt met
het huwelijk van de gelijknamige hoofdpersonen, terwijl zij onder hun eigen naam in het
tweede bedrijf worden gedwongen Othello
na te spelen en in het derde bedrijf The Taming of the Shrew. Brecht schreef in 1939 enkele repetitiescènes gebaseerd op Shakespeare's stuk, waarin hij de geliefden te kijk zet als
egoïsten die bereid zijn alles op te offeren
voor hun hevige passie: Romeo ontneemt
een oude boer zijn land om het als verzoenend afscheidsgeschenk aan Rosaline te kunnen geven, nadat hij verliefd is geworden op
Julia; Julia wil Romeo ontmoeten en ontneemt daardoor haar kamerdienares de enige
kans om háár geliefde te treffen. Ustinov verplaatste in zijn komedie Romanov and Juliet
uit 1958 de handeling naar een klein en politiek neutraal Europees land ten tijde van de

Koude Oorlog: de Russische Igor Romanov
en de Amerikaanse Juliet Moulsworth worden verliefd op elkaar en brengen hun vaders,
die als diplomaten in het land zijn, in aanzienlijke verlegenheid. Het toneelstuk grenst
aan het burleske en wordt afgesloten met een
geslaagd huwelijk tussen de jonge Rus en de
jonge Amerikaanse.
Niet alleen in het stuk van Ustinov, maar
ook in de vele andere moderne bewerkingen
is een voorkeur te bespeuren voor een transformatie naar de eigen tijd en omstandigheden, zoals de Tsjech Otcenásek in zijn Romeo,
Julie a tma (Romeo en Julia in het duister,
196o; het verhaal gaat over eenjongeman en
een ondergedoken joods meisje ten tijde van
de Duitse bezetting van Tsjechoslowakije),
de Fin Rintala in zijn roman Romeo ja Julia
häränvuonna (Romeo en Julia in het jaar van
de stier, 1974), of in de roman Sung in Shadow
uit 1983 van Tanith Lee, een bekende en populaire auteur van `adult-fantasy'-romans: de
hoofdpersonen heten hier Romulan en Iuletta en aan het verhaal zijn incestueuze verhoudingen en bovennatuurlijke snufjes toegevoegd die de roman tot een (al te) kleurrijk
en hartstochtelijk geheel maken. Veruit de
bekendste actualisering van de stof is echter
de lyrische toneelversie uit 1957 van Sondheim en Laurents, West Side Story, waarop de
componist Leonard Bernstein zijn beroemd
geworden musical baseerde; Wise en Robbins vervaardigden in 1961 de al even bekende verfilming van deze musical en Shulman
eindigde de reeks in hetzelfde jaar met een
romanbewerking naar de film. Het verhaal
speelt zich af in New York en de geliefden
worden ditmaal van een happy end afgehouden door de strijd tussen twee rivaliserende
jeugdbendes: Tony is een voormalig lid van
de Jets en wil zich op het rechte pad begeven,
maar als hij verliefd wordt op Maria, de zus
van de bendeleider van de Portoricaanse
Sharks, laait de rivaliteit tussen beide bendes
in alle hevigheid op met het tragische gevolg
dat Tony wordt gedood.
Verdere actualiseringen zijn Romeo and Ju-
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lia in Berlin uit 1957 van Oelschlegel, dat zich
in het door de Muur gedeelde Berlijn afspeelt, Rohan and Julia. Romeo and Juliet Today in Northern Ireland uit 1975 van Andrew
Davies, Death Story uit 1972 van Edgar, dat
eveneens in Noord-Ierland speelt, en BackStreet Romeo uit 1977 van Gooch, dat het
Londense East End en de felle klassenstrijd als
decor heeft. In 1989 verscheen een verhalenbundel van Bindseil onder de titel Romeo and
Julia aufdem Wasser.
In de filmgeschiedenis zijn verfilmingen
van Shakespeare en variaties op zijn verhaal
zeer talrijk. Na een aanzienlijk aantal versies
uit het tijdperk van de stomme film (zoals een
eerste verfilming uit 1903, Thanhousers
verfilming uit 19I I, en Edwards ROME O
AND JULIET uit 1 916, met filmdiva Theda
Bara als Juliet) volgde in 1936 een zeer gevierde verfilming door Cukor, met Norma
Shearer en Leslie Howard als allerminst jeugdige, maar toch overtuigende geliefden. Cukors film strijdt met twee andere versies om
de eer de beste verfilming van het Shakespeare-stuk te zijn: in 1954 regisseerde Castellani
GIULIETTA E ROMEO en in 1968 werd de
verfilming onder regie van Zeffirelli uitgebracht. Er zijn twee balletversies van het verhaal (op muziek van Prokofjev) verfilmd: in
1955 door de Russen Arnshtam en Lavrovsky en in 1966 door Czinner. Trommer
verfilmde in 1941 het verhaal van Keller; Ustinov verfilmde in 196o zijn toneelstuk Romanov and Juliet; in hetzelfde jaar werd het verhaal van Otcenásek verfilmd door Jiri Weiss.
Onafzienbaar zijn de verfilmingen van een
Romeo-en-Julia-achtig verhaal: van Zweden
tot aan Thailand en India toe is de tragische
liefdesgeschiedenis op het witte doek gebracht, vaak zo volledig aan de plaatselijke
omstandigheden aangepast dat verwantschap
met Shakespeare nog slechts met moeite te
ontwaren is. Een van de meer interessante
verfilmingen is LES AMANTS DE VERONE
uit 1948 van Cayatte, een `film noire' over de
verfilming van Romeo and Juliet waarin de
stand-ins van de sterspelers verliefd op elkaar

worden. In Pinners televisiedrama IF :
GUE ON BOTH YOUR HOUSES

209

A PLA-

(1976, later

verschenen onder de nieuwe titel JULIE T
blijkt Julia nog net op tijd te
zijn ontwaakt om de zelfmoord van Romeo
te voorkomen: de handeling speelt zich twintig jaar na de gebeurtenissen bij Shakespeare
af.
In de muziekgeschiedenis is het verhaal
van het ongelukkige liefdespaar vele malen
getoonzet. Van de meer dan 25 opera's worden hier slechts de belangrijkste genoemd: in
1776 ging de eerste opera naar de stof in première, Romeo and Julie van Benda, op een
libretto van Gotter; in 1830 volgde de opera I
Capuleti e i Montecchi van Bellini op een libretto van Romani, en in 1867 schreef Gounod de opera Roméo et Juliette op een libretto
van Barbier en Carré. Verdere interessante
opera's schreven Sutermeister 1940, Malipiero 1950 en Blacher I950 (strikt genomen
geen opera, maar een `scenisch oratorium') .
De Engelse componist Frank Delius schreef
in 1907 een opera naar de novelle van Keller.
Berlioz schreef in 1839 Roméo et Juliette,
een symfonie voor solostemmen, koor en orkest op tekst van Shakespeare. In 1870 volgde
Tsjaikovski op instigatie van collega-componist Balakirev met een fantasie-ouverture. De
Engelse componist Lambert schreef balletmuziek in opdracht van Diaghilev en zijn beroemde Ballets Russes. Ook Prokofjev
schreef balletmuziek (i) bij de stof. De
Rus Kabalevski schreef in 1956 een symfonisch gedicht. Verder schreven componisten
als Arne, Boyce en Humperdinck toneelmuziek, en schreef Milhaud filmmuziek.
In de beeldende kunst zijn schilderijen naar
de Shakespeare-stof bekend van Ingres, Seignemartin, Mather Brown (Romeo, Juliet, and
Friar Laurence, ongedateerd, Royal Shakespeare Theatre Picture Gallery, Londen),
Wyatt (Juliet, 1832, Birmingham City Museum), Henry Thomson (Juliet after the Masquerade, 1825, Walker Art Gallery, Londen),
Briggs (Juliet and the Nurse, 1827, Tate Gallery, Londen), Elmore (Romeo and Juliet, ca.
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1875, Walker Art Gallery, Londen) en Millais
(Last Scene of `Romeo andjuliet', 18 So, City
Art Gallery, Manchester) . Füssli vervaardigde een groot aantal scènes uit Romeo and Ju
zoals de balkonscène, de `Queen Mab'--liet,
scène en Romeo in de tombe van Juliet. Turner liet zich eenmaal door de tragische liefdesgeschiedenis inspireren en schilderde in
183 óJuliet and Her Nurse. Frederic Lord Leighton schilderde in 1853-55 een dramatische
scène onder de titel The Reconciliation of the
Montagues and Capulets over the Dead Bodies of
Romeo andjuliet (Agnes Scott College, Georgia). Acteursportretten zijn ook ditmaal vertegenwoordigd, zoals het schilderij David
Garrick as Romeo and George Anne Bellamy as
Juliet in the Tomb uit 1753 van Benjamin Wilson, Joseph Holman and Anne Brunton as Romeo andjuliet (Mander and Mitchenson Theatre Collection, Londen) van Mather Brown,
en Ellen Terry as Juliet (1883, Garrick Club,
Londen) van Merritt. Van Hayez is het doek
De kus (Romeo's afscheid van Julia) (1859, Pinacoteca di Brera, Milaan), en in Duitsland
zijn schilderijen bekend van de hand van Victor Muller (ca. 1 864) en Piloty 1869.
Sauer 1915; Moore 195o

Peter S C H L E M I H L is de naam van de man
zonder schaduw, een schepping van Chamisso. In Peter Schlemihls wundersame Geschichte
uit 1814 vertelt hij het verhaal van Schlemihl
die een zonderling heerschap ontmoet. Het
blijkt de duivel te zijn, die elk gewenst voorwerp — tot rijpaarden toe — uit zijn overjas te
voorschijn weet te toveren. Aan Schlemihl
biedt hij onder meer 'Fortunati Wunschhutlein, neu and haltbar wieder restauriert'
(»Fortunatus) aan, maar de jongeman kiest
voor een beurs die nimmer leeg raakt. Als
tegenprestatie moet hij zijn schaduw inleve-
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ren. Het onvermoede gevolg hiervan is dat
hij overal wordt gewantrouwd en tenslotte
geheel buiten de gemeenschap komt te staan.
Zelfs zijn geliefde Mina verlaat hem voor zijn
knecht, die zijn meester het nodige ontstolen
blijkt te hebben. Als de duivel een jaar later
weer verschijnt, biedt hij Schlemihl aan zijn
schaduw terug te geven in ruil voor zijn ziel.
Schlemihl weigert. Na de derde ontmoeting
gooit de ongelukkige jongeman de geluksbeurs in een diep ravijn. Op een kermis koopt
hij een paar oude schoenen die zevenmijlslaarzen blijken te zijn. Hiermee trekt hij door
de hele wereld. Hij wijdt zich aan de bestudering van de natuur, en mijdt het gezelschap
der mensen.
In Der Mann ohne Schatten uit 1827 van
Schiessler verliest de hoofdpersoon zijn schaduw als straf voor zijn hardvochtigheid. Forster laat in 1843 in het verhaal `Peter Schlemihls Heimkehr' zien hoe de ongelukkige
Schlemihl dankzij de opofferende liefde van
een vrouw zijn schaduw terugkrijgt. Bechstein vertelt in Die Manuskripte Peter Schlemihls uit 18 S I hoe de erfgenamen van Schlemihl niet alleen zijn natuurstudie en wetenschappelijk werk overnemen, maar ook on-

der dezelfde vervloeking gebukt moeten
gaan. In het toneelstuk Peter Schlemihl uit
1910 van Wette heeft Schlemihl een eigentijdse uitbeelding gekregen als iemand die zozeer overtuigd is van zijn socialistische idealen dat hij bereid is daarvoor te sterven.
De naam Schlemihl is onder meer terug te
voeren op het Hebreeuwse woord 'schlimail', dat `zonder geluk' betekent en in de
vorm `schlemiel' al vóór de ie eeuw werd
gebruikt als aanduiding voor een goede en
onschuldige mens die het slachtoffer wordt
van tegenslagen. Volgens Chamisso zelf was
`Schlemihl', Hebreeuws voor Gottlieb of
Theophil, een naam die in menige legende
over duivelspacten was gebruikt en die vervolgens werd gegeven aan een onhandig of
ongelukkig iemand. Chamisso verhief met
zijn verhaal de term `schlemiel' tot standaard-

Twee kopergravures naar
George Cruikshank, uit de
Duitse uitgave van 1835 van
Chamisso's Peter Schlemihls
wundersame Geschichte. Voor een
Engelse uitgave van 1823-24 had
Cruikshank acht gravures
vervaardigd, waaruit er voor
deze derde Duitse editie zes
werden gekozen, naar de smaak
van die tijd verfraaid met
omlijstingen van Peter Carl
Geissler.
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uitdrukking. Of hij met opzet een joodse
term heeft gekozen is onzeker: een modellering van zijn personage naar de »Ahasverusfiguur lijkt echter aannemelijk. Beide figuren
ontberen een essentiële voorwaarde voor een
geborgen menselijk bestaan.
De machteloosheid van Schlemihl is echter
prominenter aanwezig dan in het geval van
Ahasverus, wiens treurige lot in zekere zin
door hemzelf is gewild. Met het woord
`schlemiel' is dan ook in de loop van de tijd
steeds vaker iemand aangeduid die voor zijn
onhandigheid of zelfs louter en alleen voor
zijn aanwezigheid wordt gestraft met tegenslag en pech. Hij wekt daarmee ons medelijden en, vaker nog, onze lachlust. In het verhaal Der Schlemih1 uit 1838 van Wangenheim
en in de klucht Peter Schlemihl uit 18 So van
David Kalisch, een van de oprichters van het
satirische weekblad Kladderadatsch, worden
voornamelijk de komische aspecten van het
type van de pechvogel belicht. Klompert
toont in 1848 in zijn verhaal Schlemiel een
beminnelijk en ontroerend mens, door een
reeks van tegenslagen geplaagd. Riedel gebruikte de figuur van Schlemihl echter voor
een pamflet tegen een joodse speculant (Peter

Schlemihl and sein Sohn, 1839).
Een mogelijke interpretatie van Chamisso's tekst is dat de schrijver in de figuur van
Peter Schlemihl zijn eigen gevoel van ontheemding heeft willen vastleggen: Chamisso
was van geboorte een Fransman, die noodgedwongen in Duitsland moest leven en
werken. Van dit motief heeft Mendl in 1864
in Ein jüdischer Peter Schlemihl gebruik gemaakt door het thema van het verlies van
geloof en vaderland voorop te stellen. Ook in
de roman Der neue Schlemihl uit 1905 van J.G.
Meyer is de hoofdpersoon het symbool van
de statenloze mens.
In het drama Schlemihl uit 19o9 van Zinn is
de hoofdpersoon een dichter die zijn schaduw, en daarmee zijn ziel, verkoopt door een
baan op de nachtredactie van een krant te
aanvaarden. De identificatie van Schlemihl
met een dichter brengt Heine in de herinne-

ring, die in zijn 'Hebräische Melodien' (het
derde deel van de gedichtenbundel Romanzero uit 18 5 I) een — foutieve — etymologische
verklaring voor de term gaf. Heine verwees
naar het bijbelboek Numeri, waarin de aanvoerder van de stam van Simeon, Selumiël,
per ongeluk wordt gedood door een speer die
voor een ander was bedoeld. Volgens Heine
waren alle dichters afstammelingen van deze
allereerste pechvogel.
Nauw verwant met het motief van de
schaduw is het motief van het spiegelbeeld,
dat voor het eerst door Hoffmann is gebruikt
in het verhaal `Die Geschichte vom verlorenen Spiegelbilde' uit Die Abenteuer der Sylvesternacht (1815): een demonische dokter en
een publieke vrouw leggen zich erop toe de
held zijn spiegelbeeld afhandig te maken. Offenbach gebruikte dit motief in I 88 I voor
zijn opera Les contes d'Hoffmann; dat deed ook
de scenarist Ewers voor de film DER STUDENT VON P R A G uit 1913 van Rye. De
laatste maakte in 1915 ook nog een PETER
S C H L E M I H L. In het verhaal `Das Schwert
and die Schlangen' uit 1816 van Contessa
gaat het spiegelbeeld een eigen leven leiden
en overmeestert het zijn origineel. Een vergelijkbare gebeurtenis ligt ten grondslag aan
het sprookje Skyggen (De schaduw, 1847) van
Hans Christian Andersen: de hoofdpersoon
wordt door zijn schaduw voorbijgestreefd en
gedood. Van dit sprookje maakten Reinhart
1921 en J. Schwarz 1948 toneelbewerkingen.
Gautier toonde in 183 3 in het verhaal Onuphrius een labiele jongeman die waanzinnig
wordt als hij meent dat hij geen schaduw en
geen spiegelbeeld meer heeft. En in het
sprookje The Fisherman and his Soul uit 1892
van Wilde doet een visser uit liefde voor een
waternimf afstand van zijn schaduw en gaat
zo ten onder. Pas in de dood wordt hij met
zijn geliefde verenigd en versmelten hart en
ziel weer met elkaar.
Op deze plaats moet ook Wilde's roman
The Picture of Dorian Gray uit 1890 worden
genoemd. De hoofdpersoon verkoopt zijn
ziel door te arrangeren dat niet hij, maar zijn
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afbeelding ouder wordt: de gevolgen van het
decadente en lege bestaan dat Dorian Gray
leidt, worden op onbarmhartige wijze zichtbaar in de gruwelijke aftakeling van zijn beeltenis. In het gedicht Anna uit 183 8 van Lenau
en in een Scandinavische sage uit 1883, opgetekend door Grundtvig, is de hoofdpersoon een vrouw die bereid is haar schaduw te
verkopen in ruil voor het behoud van haar
schoonheid. Pas nadat de ruil een feit is, blijkt
het effect van wat zij gedaan heeft: zij kan
geen kinderen meer krijgen. De bekendste
bewerking van dit thema is de vertelling van
Hofmannsthal die de basis vormde voor het
libretto dat hij schreef voor de opera Die Frau
ohne Schatten uit 1919 van Richard Strauss.
Een koningin uit het geestenrijk daalt naar de
aarde af om op zoek te gaan naar een schaduw: die heeft zij nodig om een kind te kunnen krijgen en om haar man van de verste
te redden. De vrouw van een leer--nigsdo
looier is bereid haar schaduw te verkopen.
Uit medeleven met de leerlooier Barak, die
zo naar kinderen had verlangd, ziet de koningin van haar plan af. Het moederschap is hiervoor haar beloning, en ook Barak krijgt op
het eind zijn zo vurig verlangde nakomeling.
Twee opera's met de titel Peter Schlemihl
werden gecomponeerd door Brunetti-Pisano
en de Finse componist Palmgren: geen van
beide opera's is echter ooit opgevoerd. In
1 95 5 schreef Ronnefeld balletmuziek bij het
verhaal van Chamisso.
In de reeds genoemde film (klassiek geworden als een van de eerste griezelfilms)
DER STUDENT VON PRAG van Rye speelt
Paul Wegener een jonge student, die zijn
spiegelbeeld verkoopt aan een tovenaar. Het
spiegelbeeld komt daarop tot leven en dwarsboomt het liefdesleven van de student dusdanig dat de student zichzelf het leven beneemt. Oswald en Nosseck verfilmden het
thema respectievelijk in 19 I 5 en 193 I. In i 920
maakte Gliese de film DER VERLOREN E
SCHATTEN.

Boekillustraties zijn onder meer gemaakt
door George Cruikshank 1823-24 en Kirch-
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ner (ca. 1915, houtsnedencyclus) . De kunstenaar Schrödter vervaardigde in 1836 een
viertal gravures bij een uitgave van Chamisso. Voor het overige lijken uitbeeldingen van
Schlemihl in de kunst te ontbreken.
Ludwig 192o en 1921; Wisse 1971; Wilpert 1978

S H Y L 0 C K is de naam van de joodse woekeraar uit Shakespeare's The Merchant of Venice
(ca. 1595)• Shylock woont met zijn mooie
dochter Jessica in Venetië, te midden van
christelijke kooplieden en speculanten. Als
een van die kooplieden, Antonio, geld bij
Shylock leent om zijn vriend Bassanio te
kunnen helpen, moet hij beloven het geld
binnen drie maanden terug te betalen. Slaagt
Antonio daar niet in, dan mag Shylock een
pond van zijn vlees weghalen. Bassanio vaart
uit naar Belmont alwaar hij Portia, een
mooie en intelligente vrouw, ontmoet. Op
het moment dat hij met haar zal huwen,
hoort hij dat de schepen die hij uitzond op
kosten van Antonio, zijn vergaan. Als hij tevens hoort dat Shylock zijn gruwelijk recht
opeist, huwt hij haastig met Portia en reist
terug naar Venetië.
Portia wint intussen juridisch advies in en
betreedt enige tijd later, samen met haar kamenierster Nerissa, de Venetiaanse rechtbank, verkleed als jonge rechtsgeleerde. Zij
wint de rechtzaak door erop te wijzen dat
Shylock weliswaar het pond vlees bij Antonio mag weghalen, maar geen gram meer of
minder; en Shylock zal bovendien zijn leven
verliezen als hij tijdens het weghalen ook
maar één druppel bloed vergiet. Shylock
raast en tiert, pleit en weent, maar moet zich
gewonnen geven. De rechter beslist dan dat
de jood zijn halve vermogen aan Antonio
moet afstaan, omdat Shylock door zijn extravagante eis te stellen een Venetiaans burger
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naar het leven heeft gestaan. Antonio geeft
het geld echter aan Shylock terug op voorwaarde dat hij het doorgeeft aan zijn dochter
Jessica, die tot grote woede en teleurstelling
van Shylock met Bassanio's vriend Lorenzo is
weggelopen. Het stuk eindigt met de onthulling van de identiteit van de jonge rechtsgeleerde en met de mededeling dat Antonio's
schepen toch behouden blijken te zijn.
Het beeld van de j oodse woekeraar was overgeleverd vanuit de middeleeuwen en stond
juist in het 16e-eeuwse Engeland in de belangstelling. Diverse toneelschrijvers uit Shakespeare's tijd beeldden de joden uit als
wreed en hebzuchtig. Een motief dat daarbij
veel werd gebruikt, was het verhaal van het
pond vlees als onderpand voor het lenen van
een aanzienlijke som gelds. Deze fabel gaat
terug op een van de onderdelen uit de Franse
bundel vertellingen Dolopathos (ca. 1300) van
de monnik Johannes de Alta Silva. De basiselementen van het Shylock- verhaal zijn reeds
herkenbaar, al is er nog geen sprake van een
jood als schuldeiser. Een ridder gaat de weddenschap aan dat hij de nacht bij een vrouw
zal doorbrengen (zoals dat eufemistisch heet),
maar hij verliest deze weddenschap doordat
zij hem 's nachts in slaap tovert. Hij moet de
boete, een geldbedrag, lenen bij een vroegere
vriend die hij ooit in een vlaag van woede
heeft verminkt. Uit wraak eist de geldschieter een pond van diens vlees als borg, en als de
ridder zijn belofte om terug te betalen niet
nakomt, dreigt de schuldeiser zijn recht op te
eisen. De vrouw treedt dan op in de gedaante
van rechter en velt het oordeel: als er ook
maar een gram meer of minder dan het geëiste pond wordt weggehaald, zal de schuldeiser dit met zijn leven moeten bekopen. De
ridder wint aldus het pleit. De elementen van
liefdesavontuur, verhulde identiteit en redelijke rechtspraak zijn hier reeds aanwezig.
Een van de vele varianten van dit verhaal is
opgenomen in de Gesta Romanorum, een Latijnse verzameling verhalen uit de 14e eeuw,
mogelijk ontstaan in Engeland. De verzame-

ling diende niet alleen schrijvers als Chaucer,
maar ook Shakespeare meerdere malen tot
inspiratiebron. De geldschieter is hier al een
koopman geworden en het rechterlijk oordeel is niet gebaseerd op het gebod zich aan
het overeengekomen gewicht te houden,
maar op het verbod bloed te vergieten. De
eerste maal dat er een jood in optreedt is in
het Middelengelse gedicht Cursor mundi (14e
eeuw) en vervolgens in Fiorentino's Ii pecorone, een verhalenbundel uit 1378 naar het
voorbeeld van Boccaccio's Decamerone en
vermoedelijk een van de directe bronnen
voor Shakespeare. In beide gevallen wordt de
politieke achtergrond voor de introductie
van een j oodse schuldeiser gevormd door het
historische feit van een opkomende jodenvervolging, die deels uit religieuze, deels uit financieel-economische motieven werd geboren.
De intrigerende rechtbankscène heeft inspirerend gewerkt en is vele malen uitgewerkt. In het 'Meistergesang' Kaiser Karls
Recht ( 1443) en Leti's Vita di Sixto Quinto
(15 87), een verheerlijkende en historisch weinig betrouwbare levensbeschrijving van paus
Sixtus v , groeide dit onderdeel van de stof uit
tot een ingewikkeld juridisch steekspel. Een
enkele maal gebeurde dat onder toevoeging
van gruwelijke elementen als kindermoord,
zoals in het in het Latijn geschreven blijspel
Moschus uit 1 599 van Rosefeldt. Van 1 5 1 5
dateert een Nederlands rederijkersspel Van

den Ghedinghe tusschen eenen coopman ende eenen Jode, waarin een sterk economisch element is ingebracht en een jood de hoofdrol
van woekeraar speelt. In I S 8 I verscheen de
verhaalstof in Frankrijk als onderdeel van de

Epitomes de Cent Histoires Tragiques, extraites
des actes des Romains et autres van Sylvain, gebaseerd op de Gesta Romanorum. De Engelse
vertaling werd in 1596 gepubliceerd onder de
veelzeggende titel The Orator: het pleidooi
van de jood en de schuldenaar diende als een
voorbeeld van juridische retoriek. De stof
wordt in deze bundel verder uitgewerkt en
komt reeds dicht in de buurt van de bij Shake-
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Louis Bouwmeester als Shylock in een
opvoering van De koopman van Venetië
onder regie van W.P. de Leur, 1880.

speare beschreven rechtsgang. De jood beroept zich bijvoorbeeld op de persoonlijke
toezegging van de schuldenaar een pond van
zijn vlees te zullen afstaan: hij weigert op die
grond de zaak af te laten kopen met een geldbedrag, ook al omdat iedere afwijking van de
oorspronkelijke belofte wordt voorgesteld
als een aantasting van het recht, dat immers
berust op een strikte naleving van afspraken.
Bovendien wordt er gezinspeeld op de vervolging van personen vanwege hun geloof.
In het Engeland van de i 6e eeuw kwam de
stof tot grote bloei, niet in de laatste plaats
door de actualiteit van het streven de joden
volledig uit het land te verdrijven (ogenschijnlijk op vrome gronden, maar in werkelijkheid meer uit economische motieven). Zo
zijn er twee balladen bekend, The Northern
Lord en The Ballad of the Jew Gernutus or the
Jew of Venice. De laatstgenoemde ballade
diende vooral ter illustratie van een juridische
evolutie: van een strikte toepassing van de
wet (rigor juris) naar een menselijker interpretatie ervan (equitas), en wel aan de hand
van het juridische axioma: 'Qui non habet in
aere, luat in cute' (Wie geen geld heeft, moet
met zijn vlees boeten), op grond waarvan de
schuldenaar met het eigen lichaam borg moest
staan voor de afbetaling van een schuld.
Een van de verloren gegane toneelstukken
van Dekker was getiteld Josef, the Jew of Venice (1592/94). De inhoud ervan is slechts in
grote trekken te achterhalen via Duitse bewerkingen die wel zijn overgeleverd (o.a. de
onder vele andere titels bekende Komoedia genanndt Derjud von Venezien). De jood Barrabas wil zich wreken op de prins van Cyprus,
omdat deze zijn vader heeft voorgesteld de
joden te verdrijven en hun goederen te confisqueren. Barrabas vermomt zich en begeleidt de prins onder de naam Josef naar Venetië. Door een liefdesaffaire geraakt de prins in
de schulden en hij leent geld van deze Josef op
voorwaarde dat hij borg staat met een pond
van zijn eigen vlees. Ook hier treedt de geliefde van de prins, Ancileta, op als rechter en
eindigt het stuk met de hereniging van de
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geliefden en het derven van alle schulden.
Dekkers toneelstuk is daarmee herkenbaar als
een directe voorganger van Shakespeare's
The Merchant of Venice, ook al heeft de zwartwit-tekening van de personages bij Shakespeare plaatsgemaakt voor een indrukwekkende nuancering. Zo is Shylock in Shakespeare's toneelstuk uitgegroeid tot een tragische figuur, niet langer uitsluitend de halsstarrig onbarmhartige woekeraar, maar ook
de uitgestotene van een gemeenschap die bestaat uit christelijke concurrenten van wie hij
afhankelijk is voor zijn materiële overleven.
Hij is bovendien de bedrogen vader, als zijn
dochter Jessica er met zijn geld en zijn eer
vandoor gaat met een niet al te oprechte
christen. Ook andere personages zijn bij Shakespeare niet uitsluitend goed of slecht van
karakter en in daden. Zo worden Antonio's
gevoelens van haat en verachting jegens de
jood Shylock in evenwicht gehouden door
zijn vriendschappelijke en onbaatzuchtige
motieven tegenover zijn vrienden.
Een hoofdstuk apart vormt het in I S91
verschenen toneelstuk The Jew of Malta van
Marlowe. De verhaalstof is hier bijna volledig gepolitiseerd en het middeleeuwse beeld
van de sjacherende jood uitgegroeid tot dat
van een vreeswekkende politieke opportunist. De jood is hier Barabas genaamd; hij
speelt het eiland Malta eerst in handen van de
Turken en gaat vervolgens te gronde als hij
de oorspronkelijke heersers weer aan de
macht probeert te brengen. Het hoofdpersonage hoort daarmee thuis in het rijtje van
Marlowe's duistere machtswellustelingen,
zoals Faustus en Tamburlaine. Barabas is gebaseerd op een historisch persoon: Josef Mendez-Nassi, hertog van Naxos. Het enige politiek-historische element bij Shakespeare
werd gevormd door het proces wegens
hoogverraad tegen de lijfarts van Elisabeth i,
Rodrigo Lopez. De tragiek van Shylock
overstemt echter dit en andere elementen.
Latere verwerkingen van de Shylock-stof
worden vrijwel volledig bepaald door de
stellingname voor of tegen het negatieve

beeld van de woekerende jood. Als voorbeeld van een van de uitersten moet de j oodse
criticus Boas worden genoemd, die in zijn
boek Shakespeare and his Predecessors (1896)
Shylock tot martelaar verhief en Shakespeare
verweet zich onvoldoende te hebben afgezet
tegen de vooroordelen van zijn tijd.
Afgezien van de nodige vertalingen en bewerkingen van Shakespeare's drama (waaronder Granville's `verbetering' The Jew of
Venice uit I70I, en Vigny's nooit opgevoerde
Shylock, le marchand de Venise: comédie en trois
actes, voltooid in 1828, maar pas in 1839 samen met de invloedrijke vertaling van Othello uitgegeven) en een groot aantal werken
waarin een joodse hoofdpersoon al dan niet
in een positief daglicht wordt gesteld, zijn er
relatief weinig op zichzelf staande verwerkingen van de Shylock-figuur te vinden. In
Nederland verscheen van de hand van Lonius
(pseudoniem van J. W. C. van Laar) de trilogie De gevangene, de gestrafte en de doode smous
(ca. 1736 -40), waarvan het derde deel grotendeels is geïnspireerd op Shakespeare.
De Duitse toneelschrijver Lessing zette in
1 749 met zijn vroege komedie Die Juden een
belangrijke eerste stap `ter verdediging van
een gekweld volk'. De komedie wijst tevens
vooruit naar een van Lessings bekendste toneelwerken, Nathan der Weise uit 1 779, waarin de verstandige hoofdpersoon Nathan in
deze context kan worden gezien als een tegenhanger van de `onverstandige' Shylock.
Nathan heeft met Shylock gemeen dat hij
alles mee heeft, zowel in financieel als in
maatschappelijk en vaderlijk opzicht. Nathan
wordt eveneens op de proef gesteld, maar
zijn wijze zelfkennis en zelfbeheersing redden
hem, waar Shylock zich aan zijn onbeheerste
driften overlevert. Het enige wat Shylock op
Nathan voor heeft, is dat zijn schepper erin is
geslaagd een mens van vlees en bloed te
scheppen en niet uitsluitend een voertuig
voor de ideeën van de auteur.
Eerbied voor Shakespeare heeft er blijkbaar voor gezorgd dat ook in de ie eeuw
slechts vertalingen en bewerkingen met Shy-
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lock als personage zijn verschenen. Pas in deze eeuw volgen enkele bewerkingen, waaronder het toneelstuk Der Kaufmann von Rom,
oder, Shylocks Urgestalt uit 1925 van Sinoja
(pseudoniem van Joseph Engel de Jánosi) : het
stuk gaat over de reeds eerder genoemde paus
Sixtus v en zijn sluwe Salomonsoordeel in
een juridische controverse tussen een christen
en een jood (inclusief de eis van het pond
vlees). In het toneelstuk The Lady of Belmont
uit 1924 van Ervine wordt een poging ondernomen om Shylock te rehabiliteren. Het stuk
speelt zich tien jaar na de gebeurtenissen in
Shakespeare's tragedie af en eindigt met een
ferme discussie over antisemitisme tussen
Portia en Shylock. Andere voorbeelden zijn
de toneelstukken Shylock's End uit 1971 van
H. F. Rubinstein en Shylock's Revenge uit
1986 van David Henry Wilson. Verreweg de
belangrijkste bewerking is echter geleverd
door de Engelse toneelschrijver Wesker, die
met zijn geëngageerde opvattingen veel stof
deed opwaaien. Zijn stuk The Merchant uit
1976 is een rechtstreekse confrontatie met
Shakespeare, geboren uit een typisch naoorlogse mengeling van linkse ideologieën en
verzet tegen alles wat naar antisemitisme
riekt. Wesker had reeds eerder, in 1972, een
positief portret van de joden geschapen in
zijn toneelstuk The Old Ones, maar The Merchant is een expliciete verdediging van een
joods karakter a la Shylock.
In de muziekgeschiedenis heeft Shakespeare's Merchant of Venice veelvuldig als inspiratiebron gediend. Toneelmuziek werd onder
meer geschreven door Arne 1 74.2, Rabaud
1917, O'Neill 1922 en Nystroem 1936. Fauré
schreef in 1889 muziek bij Haraucourt's bewerking van Shakespeare, Shylock, comédie en
trois actes en bewerkte deze muziek in hetzelfde jaar tot een orkestsuite (op. 57). Ouvertures zijn bekend van Macfarren 1837, Castelnuevo-Tedesco (Il mercante di Venezia, op. 76,
1 933) en Felix White 1937. Van Vaughan
Williams is de bekende Serenade to Music
voor zestien solostemmen en orkest (1938;
orkestversie 1939). Opera's naar Shakespeare

zijn geschreven door Pinsuti (Il mercante di
Venezia, 1873), Sullivan 1871, J. B. Foerster
(Jessika, op. 6o, 1902-04), Humperdinck (Der
Kaufmann von Venedig, 1907, op een libretto
van Friedrich von Schlegel) en Taubmann
(Porzia, 1916). Hahn, leerling van Massenet,
nam in 1 93 5 met de opera Le marchand de
Venise, op een libretto naar Shakespeare door
Zamacoïs, stelling tegen de nieuwe muziek
en hield vast aan tonaliteit, melodie en structurering van het muziekdrama door middel
van aria's, recitatieven en ensemblepartijen.
Castelnuovo-Tedesco nam na jaren de Shakespeare-stof opnieuw tot uitgangspunt en
schreef I t Z Iercante di Venezia (1961).
In de cinematografie overheersen de
verfilmingen van Shakespeare's toneelstuk:
er is een Italiaanse versie van Falena (IL M E R CANTE DI VENEZIA, 1911), een Duitse versie van Felner (DER KAUFMANN VON VENED I G , 1 923) en een Franse versie van Billon
(LE MARCHAND DE VENISE, 1 953) met Michel Simon als Shylock. Wilhelm verfilmde
in 19 I 3 een eigen variant onder de titel D ER
SHYLOCK VON KRAKAU.

In de kunstgeschiedenis is Shylock bekend
van afbeeldingen van beroemde acteurs in
hun rol als vertolker van Shylock: er zijn onder meer portretten van de acteurs Kean en
Henry Irving (door Henry Fitzgerald), maar
wellicht het fraaiste voorbeeld is het schilderij
Charles Macklin as Shylock in the Trial Scene
from The Merchant of Venice uit 1775 van Zoffany, die ook een portret van Shylock en een
van Shylock en Tubal maakte. Macklin was
de eerste acteur die Shylock gestalte gaf als
een waardige en tragische figuur; voordien
was het gebruikelijk de jood als een figuur uit
een klucht neer te zetten. Macklins optreden
zorgde voor een ware sensatie in theaterminnend Londen en de uitbeelding door een van
de meest gewaardeerde en succesvolle schilders van die tijd is dan ook niet verwonderlijk. Macklin figureert ook in het schilderij
Macklin and Mrs. Pope as Shylock and Portia
van Boyne. Voorts zijn er talloze afbeeldingen van scènes uit The Merchant of Venice,
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zoals Shylock and Jessica (1830, Yale Center
for British Art) en Portia and Bassanio (1831,
Victoria & Albert Museum, Londen) van
Gilbert Stuart Newton; van de rechtbankscène zijn tussen 1819 en 188o minstens twaalf
schilderijen gemaakt onder andere door John
Gilbert, Hook 18 S I en Charles Hunt 1 868 .
Van de I8e-eeuwse schilder Smirke en van
Turner 1830 zijn portretten van Jessica bekend. Turner schilderde eveneens Scene. A
Street in Venice en Shylock: `Jessica, shut the
window, I say'. In het Louvre bevindt zich een
schets door Delacroix van een figuur, waarvan enige tijd is aangenomen dat deze Faust
voorstelde, maar waarvan nu is komen vast te
staan dat Shylock ermee wordt uitgebeeld.
Graetz 1899; Sinsheimer 1960; Weijtens 1971;
Schwanitz 1989; Gross 1992

(1336 -14os) is de in Europese
bronnen gebruikelijke naam voor de meedogenloze heerser Timoer Lenk. In de Turkse
overlevering heet hij Timur Beg of TimurBec. Met Alexander de Grote en Djenghis
Khan behoort hij tot de grootste veroveraars
uit de wereldgeschiedenis. De naam Timoer
is Perzisch voor `ijzer'. Vanwege zijn lichamelijke handicap, in 1363 opgelopen in de
strijd om de macht, kreeg Timoer de bijnaam
`Lenk', de kreupele.
Timoer was de zoon van een Mongoolse
gouverneur. Zijn afkomst kreeg extra glans
door het gerucht dat hij afstamde van Djenghis Khan. In '370 verwierf hij de heerschappij over Transoxanië (het tegenwoordige
Oezbekistan), waarbij hij profiteerde van de
afbrokkelende macht van het Mongoolse
Rijk. Bij deze strijd om de heerschappij
deinsde Timoer er niet voor terug om regelmatig van partij te wisselen en verraad te plegen. Na 1370 vestigde hij zijn reputatie als
TAMERLAN

ontembare imperialist. Zijn veldtochten naar
Perzië, Rusland en het Osmaanse Rijk resulteerden in roemruchte overwinningen. Met
uiteenlopende proeven van sadisme — hij liet
mensen levend inmetselen en begraven of genoot tijdens de maaltijd van de executie van
enkele overheidsdienaren die zijn ongenoegen hadden opgewekt — vergrootte hij het
angstige ontzag waarmee zijn naam werd uitgesproken. Timoer werd het toonbeeld van
wreedheid en liet zich bij zijn expedities leiden door het ongebreidelde verlangen het
Mongoolse Rijk in ere te herstellen en de
wereld te bekeren tot de islam.
De meeste indruk maakte Timoers overwinning op de trotse Turkse sultan Bajazid i.
In 1401 werd Bajazid, die in West-Europa
grote bekendheid genoot onder de naam Bajazet, bij de slag om Ankara gevangen genomen en vervolgens diep vernederd: omdat
Bajazid al eens getracht had te vluchten, werd
hij in een ijzeren kooi geketend en aldus
rondgedragen. Volgens de overlevering gebruikte Timoer de overwonnen Bajazid als
opstapje bij het bestijgen van zijn paard. De
sultan verdroeg deze vernederingen niet en
pleegde in 1403 zelfmoord.
Tijdens de voorbereidingen op de oorlog
tegen China stierf Timoer in het legerkamp.
Kort na Timoers dood raakten zijn zonen en
kleinzonen slaags over de opvolging: het resultaat was dat zij de nalatenschap verspeelden.
Terwijl zijn aanhangers en geloofsgenoten
Timoer in kronieken en andere geschriften
prezen om zijn streng en rechtvaardig bestuur en om zijn vroomheid, werd hij in het
christelijke Europa gezien als heidense tiran.
De aangename zijde van Timoer kwam aan
bod in het werk van zijn biograaf Ali Yazdi,
ook wel Sharifu'd Din genaamd, die als beschermeling van Timoers kleinzoon Ibrahim
Soltan in zijn Zafarnama uit 1436 verslagen
van verbluffende heroïek combineerde met
onderhoudende anekdotiek. Yazdi zette met
zijn werk de traditie van de Zafarnama's
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(Boeken der veroveringen) voort: ook in opdracht van Timoer zelf waren dergelijke
overvloedig geïllustreerde kronieken van gewonnen veldslagen vervaardigd. In de Osmaanse wereld waren echter ook tegenstemmen te horen: Ahmed Ibn Arabshah bijvoorbeeld noemde Timoer een onrechtvaardig
monarch en een vijand van de islam. Europese gezanten berichtten het vaderland van Ti-

de tweede helft van de i 6e eeuw is de geleerde belangstelling voor Timoer enorm. Prominent is zijn aanwezigheid in de historiografie van het Osmaanse Rijk: in Historiam de
origine atque rebus Turcorum (I s S 6; vermoedelijk al gepubliceerd omstreeks 1470) van de
Atheense historicus Laonicus Chalcocondylas
neemt Timoer een sleutelpositie in. Datzelfde
geldt ook voor The General! Historie of the

Tamerlan bestijgt zijn paard
en gebruikt daarbij Bajazet als
voetbank, gravure in een uitgave van Serwouters' drama
Dengrooten Tamerlan (1657) .

moers veroveringen en wreedheden. Ruy
Gonzalez de Clavijo, een Spaanse gezant, bezocht in 1403 het hof van Timoer en deed
daar verslag van. Publikatie van zijn verslag
van de reis en de ambassade onder de titel

Historia del gran Tamorlán e itinenario y enarracción de la embaxada, een wonderlijke vermenging van authentieke beschrijvingen en fantastische verhalen, volgde pas in 15 82. Mexía
baseerde zich voor zijn Tamerlan-biografie
(in Silva de varia leccion, 1540) op Clavijo. In

Turkes uit 1603 van Knolles. Het aantal Timoer-biografieën is imposant: Perondino
'553, Abraham Ortelius (in Theatrum orbis
terrarum, 1564) en vooral Du Bec 1594. Het
werk van Du Bec, een cisterciënzer abt uit
Rouaan, werd vele malen herdrukt en uitgegeven in tal van talen (o.a. het Nederlands) . Du Bec, die zei zich te baseren op het
werk van Timoers Arabische gezel Alcaher,
portretteerde de heerser als een vriendelijk en
deugdzaam mens en bovendien als een warm
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pleitbezorger van religieuze tolerantie. Ook
in het werk van Chalcocondylas en Knolles
worden de positieve kanten van Timoer benadrukt. Met name de relatie van de Mongoolse veroveraar met Axalla, zijn christelijke gunsteling, baarde opzien. De nieuwe visie
op Timoer, zoals die werd geboden door Du
Bec, had weliswaar niet onmiddellijk gevolgen voor de beeldvorming — in de verbeelding bleef Timoer langdurig de meedogenloze tiran — maar op de wat langere duur zou
het Tamerlan-beeld in positieve zin worden
beïnvloed door de heroïsering in de teksten
van historici.
In de Europese literatuur debuteerde Timoer in 1 S9o, toen Christopher Marlowe zijn
drama Tamburlaine the Great publiceerde.
Marlowe liet zich inspireren door het werk
van Mexía en Perondino. In deze tragedie
ontwikkelt Tamerlan zich van onbeduidende
schapendief tot afschrikwekkende `oosterse'
tiran. Zijn wreedheid werd vooral getoond
in de ontmoeting met de Turkse sultan Bajazet. Marlowe verbeeldde in Tamerlan de eerzuchtige en meedogenloze mens, zoals hij die
in zijn eigen tijd aantrof. Vermoedelijk nam
hij met Tamerlan, wiens ambities slechts verderf zaaiden, afstand van dit Machiavellistische type renaissance-mens.
In het treurspel La nueva ira de Dios y gran
Tamorlan de Persia (De nieuwe toorn van God
en de grote Tamerlan van Perzië, 1624) gaf
Vélez de Guevara, die Du Becs biografie negeerde, de geschiedenis van Tamerlan en Bajazet een nieuwe wending: de vroegere geliefde van Bajazet en diens vrouw ontsnappen
aan Tamerlan en zij wreken de zelfmoord
van Bajazet door Tamerlan te vergiftigen.
Ten overvloede wordt het leger van Tamerlan ook nog door het Griekse leger vernietigd. Dit Spaanse treurspel werd in 1657 nagevolgd en tegelijkertijd ingrijpend gewijzigd door Serwouters in Den grooten Tamer-

lan, met de doodt van Bayaset de I, Turks keizer.
Serwouters was wel op de hoogte van de Tamerlan-studies, maar hij hield desondanks
vast aan het algemeen gekoesterde beeld van

de wrede tiran. Serwouters thematiseerde in
zijn Tamerlan-drama de problematiek van de
tirannie, een in de jonge Republiek pijnlijk
actuele zaak.
De titel van Serwouters' drama herinnerde
overigens niet zozeer aan het treurspel van
Guevara als wel aan de titel van het Franse
Tamerlan-drama van Magnon uit 1647: Le
grand Tamerlan ou la mort de Bajazet. In het
werk van Magnon werd met Tamerlans
wanhopige liefde voor de echtgenote van Bajazet het element van een liefdesgeschiedenis
geïntroduceerd. Uitgewerkt werd dat in het
invloedrijke treurspel uit 1675 van Pradon,
waar Tamerlans liefde Bajazets dochter gold.
Pradon portretteerde Tamerlan als tragische
held: de zelfmoord van Bajazet brengt Tamerlan tot inkeer en doet hem afzien van zijn
amoureuze bedoelingen jegens Bajazets
dochter. De invloed van het werk van Du
Bec is onmiskenbaar aanwezig in het treurspel van Pradon. Marginaal is de rol van Tamerlan in Astérie ou Tamerlan, een novelle uit
1675 van Madame de Villedieu, maar Tamerlans naam in de titel kon om commerciële
redenen moeilijk worden gemist. In 1672
ging Bajazet, het treurspel van Racine, in
première: hoewel de titelheld niet kan worden geïdentificeerd met de tragische Turkse
sultan Bajazid i, kan de stofkeuze moeilijk los
worden gezien van de Westeuropese `Turkomanie' in de tweede helft van de ie eeuw,
die ook de populariteit bevorderde van de geschiedenis van Timoer en de andere Bajazet.
In The Sacrifice uit 1686 van Fane wordt
Tamerlan net als bij Pradon getekend als een
zichzelf wegcijferende minnaar. In drama's,
novellen en romans kreeg Tamerlan, welhaast als personificatie van loyaliteit en vriendentrouw , in toenemende mate de trekken
van een moderne tolerante vorst: voorbeelden zijn het Tamerlan-drama uit 1702 van
Rowe en de roman Thémir ou Tamerlan, empereur des Tartares uit 1708 van Mademoiselle
de la Roche-Guilhem. In Engeland werd onder invloed van Rowe de tegenstelling tussen
Bajazet en de inmiddels als kampioen van

TAMERLAN 221

verdraagzaamheid gehuldigde Tamerlan opgevat als metafoor voor de contemporaine
strijd tussen Lodewijk xiv en de_ vereerde
Willem II I , die het stadhouderschap in de
Republiek combineerde met het Britse koningschap. Een erg lang leven was deze metafoor niet beschoren, omdat Willem III in
maart 1702 nu niet bepaald in de stijl van
Tamerlan van zijn paard viel en aan de gevolgen overleed.
Opmerkelijk zijn ook de speculaties over
Tamerlans flirt met het christendom. Ofschoon aan zijn orthodox mohammedanisme
zelden werd getwijfeld, bood de opmerking
over Timoers belangstelling voor het christendom in Bibliotheque orientale (1697) van
Herbelot een vrijbrief om in Timoer de nodige christelijke beginselen latent aanwezig te
achten. Deze annexatie van niet - christelijke
helden staat vermoedelijk in verband met het
deïstische offensief tegen het christelijk monopolie op deugdzaamheid.
Reizigers uit het Westen tekenden tijdens
hun reizen naar het Oosten berichten op over
Tamerlan, zoals deze in de volksoverlevering
voortleefde. Stellig was hun belangstelling in
den vreemde voor de Tamerlan-geschiede-

over de confrontatie met Bajazet en dat over
Timurs dood vermoedelijk aan de vierdelige
Histoire de Timur-Bec uit 1722 van Pétis de la
Croix. Bij Weyerman, die het verhaal tot satire bewerkte, is Tamerlan wijs als Salomo en
snedig als Weyerman zelf. In zijn journalistieke werk verwijst hij zo regelmatig en vaak zo
terloops naar Tamerlan en Bajazet, dat mag
worden aangenomen dat de geschiedenis een
ruime bekendheid genoot. Die bekendheid
wordt ook geïllustreerd door de publikatie in
1737 van het kluchtspel Arlequin Tamerlan. In
dat kluchtspel, vermoedelijk vertaald door de
Amsterdamse medicus Van Elvervelt, speelt
Arlequin te midden van andere vaste personages uit de `commedia dell'arte' tijdelijk de
rol van de wrede heerser. Dit olijke toneelstuk in een toneelstuk heeft vele trekken van
een `afterpiece', volgend op opvoeringen van
Serwouters' drama. De verheerlijking van
Timoer in de literatuur van die tijd stond in
scherp contrast met de eerdere demonisering.
De verwarring die daarvan het gevolg was,
blijkt uit een vroeg-T 8e-eeuwse encyclopedie
die het Tamerlan-lemma als volgt opent:
`Zommigen pryzen zyne vriendelykheit,
maar anderen laken zyne wreedheit.'

nissen gevoed door de Europese Tamerlan-

Terwijl Timoer in de 16e eeuw vooral in
de wetenschappelijke historiografie populair

traditie. De Amsterdamse burgemeester Nicolaes Witsen bezocht aldus 'Tartarye' en in
1705 publiceerde hij zijn bevindingen in
Noord en Oost Tartaryen (opgedragen aan
`Heer Zaar en Groot-Vorst Peter Alexewitz') : in het 'Mugalenland' was de herinnering aan Tamerlaen — `aldaar bekend onder
de naam Utoi chan of Temir Axack, dat is
ijzervoet' — niet gesleten. Witsen, die meldde
dat volgens sommigen Tamerlan `van Duit
afkomst' was, nam uit Zuid-India een-sche
portret van `den grooten Tamerlaan' mee.
Dat portret van omstreeks 168 S berust momenteel in het Rijksprentenkabinet (Rijksmuseum, Amsterdam).
In zijn tijdschrift Den Echo des Weerelds
wijdde Weyerman in november 1 726 een
feuilleton aan Tamerlan, door hem Timur
genoemd. Weyerman ontleende het verhaal

was en in de ie eeuw de favoriete hoofdrolspeler in treurspelen was, schitterde hij in
de i 8e eeuw bij uitstek in de opera. Het libretto van Piovene, dat voor het eerst werd
gebruikt in de opera van Ziani (li gran Tamerlano, 1689), bewees nadien ruim vijftien componisten zijn dienst, onder anderen Gasparini
1710, Handel 1724, Vivaldi 1 ^73 S, Guglielmi
1765, Reichardt 1799 en Winter 1802. In
18o6 werd een ballet opgevoerd, Tamerlan
and Bajazet, op muziek van Bishop.
In de ie eeuw boette de Tamerlan-stof
aan populariteit in. In 1811 verscheen het drama Timour the Tartar van Lewis, die vooral
als auteur van The Monk bekend zou blijven.
In 1822 zag Poe in Richmond een voorstelling van Lewis' spektakelstuk met veel paarden en gezwaai van zwaarden, en schiep in
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1827 zijn eigen Tartaar in het Byroniaanse
gedicht 'Tamerlane'. In deze bekentenis in
verzen verhaalt de Mongoolse heerser van de
vergankelijkheid van aardse roem en `grandeur'. Naar verluidt zou het gedicht van Poe
moeten worden opgevat als een persoonlijke
allegorie, waarin hij zijn ongelukkige liefde
voor Sarah Almira Royster verbeeldde. Intussen had Goethe Tamerlan in zijn Westöstlicher Divan van 1819 beroofd van zijn in eeuwen moeizaam verworven humaniteit. Onderdeel van de Divan was het 'Buch des Timurs', met daarin het gedicht `Der Winter
and Timur'. Goethe zag in Timur een prefiguratie van Napoleon: beiden waren symbolen van demonische gewelddadigheid, amorele natuurkrachten, die uiteindelijk op natuurlijke wijze ten onder zullen gaan. Zo is de
parallel met Napoleon en diens jammerlijk
mislukte campagne tegen Rusland duidelijk
als Timur het bij Goethe aflegt tegen de barre
winterse omstandigheden.
In de 2oe eeuw is Timoer bijna uit de herinnering verdwenen. Uitzondering vormen
de romans Temir der Eiserne uit 193 8 van
Okay en Tamerlan des coeurs uit 1955 van
Obaldia. In de laatste dient de geschiedenis
van de tiran als parallel voor het verhaal van
een Parijse schrijver die alles en iedereen,
vooral de vrouwen die hem beminnen, opoffert aan zijn persoonlijke ontwikkeling.
Afbeeldingen van Timoer zijn schaars, het
voortleven beperkt zich goeddeels tot boekillustraties. In de St. Stephan te Wenen bevindt zich een achttal wandtapijten van Nederlandse makelij uit de tweede helft van de
Ile eeuw, waarop diverse taferelen uit het
leven van Tamerlan staan uitgebeeld. In Slot
Gripsholm bevindt zich een anoniem (gefingeerd) portret. Een Indische miniatuur van
email is te vinden in het Musée de l'Ariana te
Genève. Verfilmd werden de lotgevallen van
Timoer in twee Russische films, geregisseerd
door Rasumny 1940 en Kuleshov 1942.
Shockley 1941; Manz 1989; Lentz/Lowry 1 9 8 9;
Brouwer 1992; Nagel 1 993

is de naam van de
schalk die er genoegen in schept zijn medemens om de tuin te leiden. Hoewel reeds
rond 13 50 op verschillende plaatsen in Duits
naam Ulenspeghel wordt vermeld (in-lande
Duits dialect zou de naam `zijn achterste afvegen' betekenen) en in de eerste gedrukte
versies van het volksboek rond zijn persoon
zijn geboorteplaats exact wordt aangegeven,
is nooit aangetoond of de literaire Uilenspiegel op een historische figuur is terug te voeren. Een grafsteen te Mölln die zijn naam
draagt, blijkt uit de 16e eeuw te stammen,
maar men kan met evenveel recht een pelgrimage naar Damme (België) maken om
daar zijn laatste rustplaats te bezoeken. Feit is
dat rond zijn persoon vele verhalen zijn verzameld , die in de loop der eeuwen ingrijpend
zijn gewijzigd en aan de tijd aangepast: in het
centrum staat echter altijd de spotvogel die de
wereld waarin hij leeft onbarmhartig een
spiegel voorhoudt.

TIJL UILENSPIEGEL

De eerste gedrukte teksten met de avonturen
van Uilenspiegel verschijnen in het begin van
de 16e eeuw. Hieraan gaan waarschijnlijk talrijke handschriften vooraf: de oudste verhalen (zoals het verhaal van de ezel die aan de
universiteit van Erfurt leert lezen) gaan terug
op een tekst uit 1230 (Der Pfafe Amis). Deze
tekst is dus een goede eeuw ouder dan de
(eventuele) historische Uilenspiegel. Maar
ook bij schrijvers als Boccaccio en Sacchetti,
en in teksten als Les repuesfranches (De tafelschuimers) en Der Pfaffe von Kalenberg zijn
motieven te vinden die we later herkennen in
de talrijke gedaanten en versies van Uilenspiegel.
De vermoedelijke auteur van de eerste in
druk verschenen (Duitse) tekst is Bote, boekhouder op een tolkantoor in Braunschweig.
Daarna volgen vele uitgaven in het Nederlands, Frans en Engels (A merye jest of a man
that was called Howleglas, and of many marvey-
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lous thinges that he dyd in his lyfe, in Eastlande
and in many other places, ca. 1528) en in het
Latijn, die veeleer bewerkingen dan vertalingen van de Duitse tekst zijn.
In 46 korte hoofdstukjes wordt in Botes
Ein kurzweiliges Buch von Till Eulenspiegel aus
dem Lande Braunschweig het leven van de
schelm verteld van doop tot dood. Deze zogeheten `Schwankbiographie' is een aaneenrij ging van anekdotes waarin de hoofdpersoon geen enkele psychologische ontwikkeling doormaakt: we weten dat hij aan het
begin jong is en bij zijn sterven oud, maar
buiten deze gegevens wordt de lezer weinig
wijzer omtrent Uilenspiegel. Hij is ruim gezegend met talenten: Tijl treedt op als koorddanser, koster, arts, bakkersknecht, schildwacht, schilder, geleerde, smidsknecht,
schoenmaker en kleermaker, als brillenmaker
en als kok. Hij bereist heel Europa: vanuit zijn
geboortestreek Saksen trekt hij naar Magdeburg, Hildesheim, naar Polen en Praag, terug
naar Neurenberg en Bamberg en zelfs naar
Rome. Tevens doet hij op zijn tochten
Frankfurt aan en Rostock, Berlijn, Hannover, Antwerpen en Bremen, om tenslotte
in Mölln aan zijn einde te komen. Als straf
voor zijn eeuwige spotternijen werd hij
rechtop begraven, alhoewel volgens een andere versie Uilenspiegels laatste grap er een
met de Dood is geweest: na zijn overlijden
werd hij gekist, maar toen men hem in zijn
graf wilde laten zakken, vloog het deksel van
de kist en sprong een grijnzende Tijl tevoorschijn. De schelm bedankte voor de eer en
trok opnieuw de wijde wereld in — en sindsTitelprent van een Duitse uitgave dien is er niets meer van hem vernomen.
van Tijl Uilenspiegel, i S Io-I I . Op zijn lange reizen maakt Uilenspiegel
niet alleen kennis met vele beroepen en vrijwel alle grote steden in Europa, maar hij
komt tevens in aanraking met een heel scala
van maatschappelijke rangen en standen: behalve met de handwerkers bij wie hij in dienst
treedt, wordt Uilenspiegel geconfronteerd
met de clerus (pastoors, nonnen en bisschoppen, en zelfs de paus van Rome krijgt hij te
spreken), de aristocratie (de graaf van Anhalt,
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de koning van Polen, de hertog van Lünenburg) en de wereld van de intellectuelen (universiteit van Praag) . In een snelle opeenvolging van episoden wordt de lezer een compleet sociologisch panorama geboden, waarbinnen de held zich afwisselend voordoet als
woordkunstenaar, acrobaat, bedrieger, pestkop en aanstootgever: niemand blijft gespaard voor zijn bijtende spot en van hoog tot
laag worden de mensen gevangen in zijn net
van spotternijen. Vaak worden zij het slachtoffer van het door Uilenspiegel in de praktijk
gebrachte beginsel, dat figuurlijk bedoelde
uitspraken letterlijk worden opgevat en uitgevoerd. Zo draagt een kleermaker hem op
`mouwen aan een jas te gooien'. Nadat Uilenspiegel de gehele nacht tevergeefs heeft
geprobeerd met de nodige worpen een jas te
maken, legt zijn baas hem de volgende ochtend uit dat hij de mouwen had moeten aan
-naie.
De schelmenstreken die Uilenspiegel uithaalt vallen in drie categorieën onder te brengen: woordgrappen, scatologische streken en
satire. Vreemd genoeg vinden zijn pesterijen
nooit hun rechtvaardiging in eigenbelang of
zelfbescherming, zoals we bijvoorbeeld bij
Reinaert de Vos zien. Soms is hij erop uit zich
ten koste van anderen te verrijken, maar in
principe wordt hij slechts gemotiveerd door
het genoegen dat hij schept in het treiteren of
het berokkenen van schade aan lijf en goederen. Hij is een mens in de marge van de maatschappij, zonder vaste verblijfplaats, met de
nodige distantie tot de dagelijkse gang van
zaken, een observator die er dankzij zijn gewiekstheid in slaagt zich steeds weer te onttrekken aan de normen en waarden die andere mensen zo keurig in acht nemen. Op die
manier weet hij zijn vrijheid te behouden.
Naast deze prozaversies verscheen in de
16e eeuw een rijmwerk van Fischart (F.ulenspiegel reimensweiss, 1572), die van de held een
lompe vlegel maakt en zo de tekortkomingen
van zijn tijd, zoals drankzucht, vraatzucht en

luiheid, aan de kaak stelt.
Het volksboek over Uilenspiegel was bij-

zonder populair: het aantal uitgaven en versies is zeer groot, met als gevolg dat de oorspronkelijke teksten ingrijpende wijzigingen
ondergingen en er hoofdstukken en verhalen
werden toegevoegd en weggelaten. In Spanje
kende men een eigen Uilenspiegel, Pedro de
Urdemalas genaamd, die met zijn schelmenstreken aan het begin stond van de picareske
roman. Cervantes komt de eer toe hem als
eerste op papier te hebben gezet, in het blijspel Pedro de Udremalas, dat in 161 S voor het
eerst werd gepubliceerd in Ocho comedias y

ocho entremeses.
Een van de metamorfosen die het volksboek onderging was de omwerking tot
jeugdboek: de agressieve, scabreuze Uilenspiegel gaat dan schuil achter de olijke vagebond met open blik voor andermans feilen,
die nooit om een kwajongensstreek verlegen
zit. Het is aldus bezien niet moeilijk om in
kinderboekfiguren als Dik Trom en Pietje
Bell verre achterneven van Tijl te zien. Het
aantal bewerkingen van de Uilenspiegel-stof
tot kinderboek overtreft overigens de `volwassen' navolgingen in welhaast verbij sterende mate.
De schalk raakt in de 17e en I 8e eeuw
enigszins in de vergetelheid en er moet tot de
19 eeuw worden gewacht voordat er weer
veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de
Uilenspiegel-stof. Kotzebue liet hem in een
`Posse' optreden als de schrandere knaap die
een verliefd paartje met raad en daad bijstaat
in hun strijd tegen een onwillige voogd.
Maar in de meer politiek gerichte literatuur
van de eerste helft van de vorige eeuw fungeerde hij wederom als de satiricus van zijn
tijd, die met genoegen de misstanden aan de
kaak stelt (Oettinger 1833, Radewill 1840,
Böttger 18 S o, en anderen) .
Grabbe koesterde ambitieuze plannen om
de Uilenspiegel-stof op een hoger plan te
brengen: hij zag in Tijl niet de potsenmaker,
maar een representant van de 'aus dem tiefsten Ernst entstandene deutsche Weltironie'.
Het voorgenomen 'Lustspiel' kwam niet verder dan een schematisch overzicht. Uilenspie.
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gel als nationaal symbool: dat was ook het
oogmerk van de schrijver van wellicht de beroemdste Uilenspiegel-bewerking: De Coster schiep in 1867 zijn La legende d' Ulenspiegel,
een werk dat in 1869 onder een uitgebreider
titel bekend werd, La legende et les aventures

héroïques, joyeuses et glorieuses d' Ulenspiegel et
de Lamme Goedzak au Pays de Flandres et ailleurs. Ironisch genoeg krijgt Tijl Uilenspiegel, die de verzinnebeelding van de Vlaamse
ziel zal worden, hier gestalte dankzij de
Franstalige pen van zijn Brusselse schepper.
In het begin van het verhaal verschilt Tijl
nauwelijks van de potsenmaker uit het volksboek. Doelloos trekt hij door het land en
waar de gelegenheid zich maar voordoet,
leidt hij de mensen om de tuin. Parallel aan de
geschiedenis van Uilenspiegel schetst De
Coster het leven van Filips i i , de zoon van
Karel v , die later de machtige tegenspeler van
Tijl zal worden en in elk opzicht diens tegenvoeter kan worden genoemd: om Filips heen
hangt de zure, sombere sfeer van de streng
katholieke, door de Inquisitie geterroriseerde
wereld van Spanje en de Spaanse Nederlanden.
Als Tijls vader, Klaas, valselijk wordt beschuldigd van ketterij en door de Inquisitie
ter dood wordt gebracht, verandert zijn zoon
van een lichtzinnige grappenmaker in een
politiek geëngageerd strijder die zich voorneemt zijn vader te wreken. Hij sluit zich aan
bij de geuzen en met het buideltje met de as
van zijn vader op zijn borst trekt hij ten strijde om Vlaanderen van het Spaanse juk te bevrij den. Als spion van Willem van Oranje
gebruikt hij nu zijn verbale vermogens en
schranderheid om zich uit allerlei netelige posities te redden. Lamme Goedzak, zijn dikke
vraatzuchtige vriend, begeleidt hem op al
zijn reizen, minder om Vlaanderen te bevrijden dan om zijn vrouw terug te vinden die
hem door een monnik afhandig is gemaakt.
Tijls geliefde Nele zit thuis bij haar moeder
Katelijne, die haar verstand heeft verloren na
door de Inquisitie te zijn gefolterd.
Als de geuzenadmiraal Lumey zich in Go-

rinchem niet aan zijn woord houdt, komt
Tijl op voor de katholieke slachtoffers van
het stadje, waarna hij wordt gegrepen en tot
de galg veroordeeld. Dan duikt Nele net op
tijd op en belooft zij Tijl te zullen huwen,
waardoor de veroordeelde volgens de rechtspraak van die tijd vrijuit gaat. De dikke
monnik die de geuzen in Antwerpen gevangen nemen blijkt de man te zijn waar Lamme
al jaren naar op zoek is. Dolgelukkig keert hij
met zijn vrouw naar huis terug.
Tweemaal krijgen Tijl en Nele een droom
waarin hun wordt opgedragen de Zeven en
de Gordel te zoeken. Aan het slot van het
boek blijken met de Zeven de menselijke
deugden te worden bedoeld, en met de Gordel het verbond tussen Noord en Zuid; daarmee is een Franse tekst het bekendste pleidooi
geworden voor een samenwerkingsverband
tussen Nederland en België.
In navolging van De Coster heeft Auctor
(pseudoniem van Jan Bruylants) in zijn Tijl
Uilenspiegel in Vlaanderen (1904) en Tijl Ui-

lenspiegel aan het front en onder de Duitschers
(1921) van de held een strijder tegen een
vreemde bezetter gemaakt. In Duitsland gaf
Lienhard een vergelijkbare nationaal- politieke lading aan de Uilenspiegel-legende. Zijn
dramatrilogie (1896-19oo) speelt tijdens de
Reformatie en laat een Uilenspiegel zien die
in vertwijfeling ten onder gaat aan de verscheurdheid van zijn land. Hij neemt noodgedwongen zijn toevlucht tot het narrenspel,
omdat hij niet in staat is tot een krachtdadig
optreden. In de Boerenopstand komt hij in de
strijd aan zijn einde in de armen van Sachs, de
16e-eeuwse dichter die voor zijn eigen werk
meer dan eens gebruik maakte van de verhalen rond Uilenspiegel.
In de 2oe eeuw wordt deze lijn doorgetrokken: in plaats van een doortastende ver
zien we een personage dat niet langer-zetshld
triomfeert over zijn omgeving en het leven,
maar dat ten onder gaat aan de wereld en
wordt overmand door de melancholie van de
twijfelaar (Braun 1911, Klabund 1918, Vers
1919, en anderen) .
-hofen
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Gerhartmann ontleende aan het oorspronkelijke volksboek en aan De Coster niet alleen een voorkeur voor een lange titel (Des

voort in het werk van Teirlinck: De nieuwe

grossen Kampffliegers, Landfahrers, Gauklers
and Magiers Till Eulenspiegel Abenteuer, Síreiche, Gaukeleien, Gesichte and Trdume, 1927),

en werd opgedragen aan Karel van de Woestijne, een indicatie voor de affiniteit van Teirlincks boek met de neoromantische en symbolistische opvattingen van deze schrijver. In
1965 maakte Claus een toneelbewerking van
het werk van De Coster. Daarnaast moeten
nog bewerkingen worden genoemd van de
hand van Eekhout (De waarachtige historie van
Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen, 1940), Bresser
1949 en Van de Velde (Tijl, 1925 en Tijl II,
1930: twee `expressionistische' toneelstukken,
waarin ook »Ahasverus en »Don Quijote een
optreden wordt gegund. De i 8e-eeuwse bendeleiderjan de Lichte, opnieuw tot leven gewekt door Boon in een tweetal romans ( 1 957
en 1961), mist de schalksheid van Tijl, maar is
in het opzicht van gewiekstheid en niet helemaal zuiver gemotiveerd patriottisme wel
met hem te vergelijken.
In de muziek is vele malen dankbaar gebruik gemaakt van de Uilenspiegel-stof. Het
Duitse taalgebied kent in de ie eeuw een
overvloed van `Singspiele', `Possen' en `komische Opern' die de schelm tot onderwerp
hebben. Erg bekend klinken de namen van de
componisten ons niet meer in de oren (Rungenhagen, Franz Schmidt, Kistler, Binder).
Uitzonderingen zijn de opera (1902, naar Fischart) van Reznicek en de `Posse mit Gesang' van Nestroy, met muziek van Adolf
Muller (Eulenspiegel oder: Schabernack ober
Schabernack, I 841) . Meer vermaardheid geniet de librettist van drie `Singspiele', Kotzebue. Vlaanderen kent zijn opera Thijl Ui lenspiegel van Blockx die op 18 januari 1900 in
de Brusselse Muntschouwburg in première
ging. Een voor Nederland belangrijke muzikale gebeurtenis was de première in 1940 van
de opera Thyl van Van Gilse: volgens sommige critici in Nederland maakt deze compositie aanspraak op de titel `nationale opera'.
Nog in 1985 werd een opera Til' Ulenshpigel'
naar het boek van De Coster gecomponeerd
door Karetnikov.

maar laat ook zijn held opnieuw vele ambachten uitoefenen en nog meer ongelukken
beleven. Evenals De Costers Uilenspiegel kan
deze Eulenspiegel nationaal-politiek worden
geduid, maar de daadkracht van de eerste
contrasteert sterk met de vertwijfeling van
zijn nazaat, die gedesillusioneerd uit de Eerste
Wereldoorlog terugkeert naar een door politieke chaos beheerst vaderland.
Hauptmann koos voor de vorm van het
epos in hexameters en het werk mist dan ook
het realistische karakter van de genoemde
voorbeelden. Weliswaar reist zijn Eulenspiegel evenveel als zijn voorgangers, maar hij
beperkt zich daarbij niet tot de ruimte en reist
ook in de tijd. Hauptmann laat zijn held niet
alleen bekende tijdgenoten ontmoeten (zoals
Ebert, Rathenau en Gandhi), maar ook historische figuren als Bach, Luther, Franciscus
van Assisië en zelfs mythologische personages
als de godin Baubo en de centaur Cheiron.
Till wordt geconfronteerd met een verscheurd Duits volk dat volkomen gedesoriënteerd zijn weg zoekt in het Europa van
na de Eerste Wereldoorlog. Na verloop van
tijd verandert hij in een eenzame visionaire
dromer en zoeker naar God. Hij verenigt in
zich de trekken van de volksboekenhelden
Faust en Hamlet, in zoverre hij zowel schelm,
rusteloze zoeker als passieve toeschouwer is
die vergeefse pogingen doet om de zin en de
samenhang van de wereld en de kosmos te
doorgronden. De Uilenspiegel uit de lijvige
roman van Mandelartz uit 1950 sluit hierbij
aan voor zover hij mythologische figuren als
de rattenvanger van Hamelen en Don Quijote ontmoet. Daarnaast verwerd de oorspronkelijke Uilenspiegel ook menigmaal tot
een verburgerlijkte fatsoensrakker (Kiesel
1 93 5, Bries 1 94 8 ).
In het Nederlandse taalgebied leeft Tijl

Uilenspiegel in tien boeken of de jongste incarnatie van den scharlaken Thijl verscheen in 1920
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Acht van de twaalf kleurprentjes, door Felix Timmermans
in 1933 ontworpen voor de firma Liebig.
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Uit 1873 stamt het 'Märchenspiel' van
Sechter, Till Eulenspiegels lustige Streiche, een
titel die Richard Strauss overnam voor zijn
symfonisch gedicht dat de ondertitel 'nach
alter Schelmenweise in Rondeauform fur
grosses Orchester gesetzt' draagt. Aanvankelijk wilde Strauss de stof gebruiken om een
opera te componeren, waarvoor hij wel reeds
een naam had, maar waarvan nooit een noot
op muziekpapier is gezet, omdat de componist geen vat kon krijgen op het karakter van
de schelm die volgens hem dramatisch gezien
een te oppervlakkig personage was. Strauss
heeft zelf altijd geweigerd een `programma'
bij zijn toongedicht te schrijven. Toen Mauke echter een poging deed om in het muziekwerk episoden te onderscheiden, noteerde
Strauss de belangrijkste referenties hiervan in
de partituur. De virtuoos-sprankelende muziek is een getrouwe weergave van de vele
streken die Till uithaalt, zoals te verwachten
was van een componist die ooit pochte nog
eens een glas bier op muziek te zullen zetten.
In de filmgeschiedenis is Uilenspiegel niet
bijzonder uitputtend behandeld. Een van de
belangrijkste verfilmingen, LES A v E N T U R ES
DE TILL L ESPIEGLE, is in 1956 gemaakt
door Philipe, in samenwerking met de Nederlandse cineast Ivens. Voorts is er een Franse verfilming uit 1966 van Marcel Ophüls. In
1972 verscheen van Wolf het boek Till Eulenspiegel. Erzahlung fur den Film, dat onder regie
van Rainer Simon in 1975 werd verfilmd.
In de beeldende kunst treffen we uitbeeldingen van Tijl Uilenspiegel vooral aan als
boekillustratie: enkele bekendere namen van
illustratoren (voornamelijk van het werk van
De Coster) zijn Rops, Masereel, Van Damme, Rueter, Herbert en Norbert Ott, Paul
Weber en vooral Klahn, die van 1 93 3 tot
1947 werkte aan meer dan duizend aquarellen
bij het Uilenspiegel-boek van De Coster,
waarna hij het werk stillegde om het pas in
1978 te voltooien. De grootste verzameling
Uilenspiegel-prenten behoorde toe aan de
Duitse verzamelaar Holl.
De oorspronkelijke volksboekuitgaven wa3

ren meestal voorzien van anonieme houtsneden met Tijl in een karakteristieke pose, een
spiegel in de ene hand, een uil op de andere.
Een volksboekuitgave van Ein kurtzweilig Lesen von Dyl Ulenspiegel, door Grüninger in
1515 uitgegeven, bevat prenten die vermoedelijk naar ontwerpen van Baldung Grien
zijn vervaardigd. Een gravure van de hand
van Lucas van Leyden uit 1520 zou de familie
Uilenspiegel op doortocht voorstellen, maar
een sluitend bewijs daarvoor is niet geleverd.
Een ets van Rembrandt uit 1642 (Niedersächsisches Landesmuseum, Hannover) is op
dubieuze gronden in de i 8e eeuw van de titel
`Uilenspiegel' voorzien: de afgebeelde herdersfiguur heeft een onmiskenbaar snaakse
blik in de ogen en op zijn schouder zit een uil,
maar verder uitsluitsel wordt niet gegeven.
Van Waumans is een 17e-eeuwse Waarachtige
afbeelding van Uilenspiegel bekend (Stadtarchiv, Braunschweig) . In de 19e eeuw volgde
een stortvloed van illustraties, onder meer
van de bekende Ramberg, die in 1825-26 een
uit 56 bladen bestaand beeldverhaal van Uilenspiegel heeft gemaakt. Tijdens de hevige
inflatie die de Weimar-Republiek rond 1920
teisterde, werden zogenaamde 'Notscheinen'
gedrukt, waarop met welhaast on-Duitse ironie zowaar de bedrieger Tijl kon worden
aangetroffen. Onder de 20e-eeuwse illustratoren in het Duitse taalgebied mogen nog genoemd worden: Löffler 1903, Klemke 1955,
Tombrock (o.a. 1954) en Koch (o.a. exlibris
voor Otto Holl, 1967) . Timmermans maakte
in 1933 een twaalftal gewild onbeholpen en
vermakelijke kleurprentjes in opdracht van
de firma Liebig. Standbeelden van Uilenspiegel zijn bekend van Van der Kaai (Damme),
Poels (Antwerpen), Schmidt-Reindahl
(Kneitlingen) en Goedtke (Mölln). Tijl en
zijn geliefde Nele zijn op realistische wijze
afgebeeld als onderdeel van het gedenkteken
voor Charles de Coster te Elsene-Brussel.
Bostelmann 1940; Enklaar 1940; Peleman 1968;
Segers 1978; Braungart/Schottker 1986; Streubel
1988
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is de mooie, maar wrede dochter van de keizer van China, die aan het keizerlijk hof in Peking een stoet van vrijers aan
een zware proef onderwerpt: zij moeten haar
vragen beantwoorden en als zij daar niet in
slagen worden ze onthoofd. De Perzische
prins Kalaf moest met zijn ouders zijn geboorteland ontvluchten en wordt in Peking
geconfronteerd met de beeltenis van Turandot. Hij raakt zozeer van haar schoonheid onder de indruk dat hij zich, tegen alle goede
raad in, aan de proef onderwerpt. Hij weet de
juiste antwoorden te geven, maar als hij de
verwarring en ontzetting bij de prinses bemerkt, is hij bereid grootmoedig van zijn
rechtmatige beloning af te zien, op voorwaarde dat zij zijn naam raadt. Turandot
weet een slavin die heimelijk op Kalaf verliefd is, de naam te ontfutselen. Nu is het
Turandots beurt om van de regels af te wijken: zij moet toegeven dat ze verliefd is geworden op de prins en schenkt hem alsnog
haar hand.
TURANDOT

De kern van het verhaal heeft een zeer oude
mythische oorsprong: het is zelfs waarschijnlijk dat de figuur van de mannendodende Turandot teruggaat op de Indische wrede godin
Kali, die werd afgebeeld met een ketting van
mannenhoofden om haar nek. Bovendien is
in het motief van het met raadsels op de proef
stellen van de held verwantschap te ontdekken met een verhaal als dat van de sfinx in
Sophokles' Oidipous tyrannos, die de toegang
tot Thebe bewaakt: ook hier kan de held (in
dit geval Oidipous) slechts succes boeken als
hij een raadsel oplost. In al dergelijke gevallen
gaat het om een ogenschijnlijk wreedaardige
vrouwengestalte die geheimen bewaakt of
zichzelf beschermt met behulp van raadsels
die betrekking hebben op fundamentele levenswijsheden. De ware held herkent men
aan zijn moed en vindingrijkheid en aan zijn
inzicht in de fundamentele vragen van het

leven. Hij geeft er blijk van tot de kern van
het leven te zijn doorgedrongen en wint
daarmee het pleit.
Voor de ontwikkeling van de verhaalstof
van Turandot zijn twee Perzische bronnen
van belang geweest: de Haft Paikar (De zeven
schoonheden, 1198/99) van de Perzische
schrijver Nezami en een verhalenbundel (ca.
1228) van de schrijver Mohammed Aufi. In
de laatste bron overwint de jonge held doordat de keizersdochter geen vragen meer weet
te bedenken, een motief dat ook in de meest
bekende Westeuropese versie van de Turandot-stof is terug te vinden, de komedie Turandot uit 1762 van de Venetiaanse blijspeldichter Gozzi.
De Perzische verhalen werden in Europa
bekend door een verzameling vertellingen uit
(1710-12) onder de titel Les mille et un jours,
die volgens de samensteller en vertaler Pétis
de la Croix door een Perzische vriend aan
hem waren nagelaten. Een van de vertellingen gaat over de mooie 'Turandocte'. De stof
kreeg de status van een bekend sprookje en er
ontstonden vele navolgingen, zoals La princesse de Chine uit 1729 van Lesage en Orneval.
Het was echter Gozzi's komedie die de stof
haar grootste bekendheid gaf en die op haar
beurt de basis vormde voor talloze navolgingen en bewerkingen. Het luchthartige karakter van Gozzi's toneelstuk ontstond door de
toevoeging van verschillende nevenpersonages die rechtstreeks aan de `commedia dell'arte' waren ontleend, zoals Pantalone, Tartaglia
en Truffaldino (in een Nederlandse bewerking van Gozzi's Turandot uit 1936 door Engelman worden deze figuren vernederlandst
tot Jan Klaassen en de Chinese schertsfiguren
Ping en Pong). Gozzi schreef zijn toneelstuk
oorspronkelijk als een bijdrage aan de heftige
discussie tussen hemzelf en Goldoni: beiden
streefden naar een voortzetting van de commedia-dell'arte-traditie, maar zagen in dat dit
niet zonder hervormingen mogelijk was.
Gozzi koos voor het introduceren van bovennatuurlijke en populaire elementen, met
name in zijn Ii re cervo uit 1762; Goldoni koos
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voor een aanzienlijk realistischer vorm. De
kritiek op Gozzi was heftig en de blijspeldichter koos daarop met Turandot voor een
gematigder en inderdaad realistischer stijl,
zonder het lichtvoetige en sprookjesachtige
karakter van zijn theaterstukken verloren te
laten gaan. In Gozzi's blij spel blijft de primaire tegenstelling gehandhaafd tussen de evenwichtige prins Kalaf en een kille, wrede prinses Turandot, en hij slaagt er niet in haar omslag naar een gevoelige, liefhebbende vrouw
aannemelijk te maken.
Nadat het Italiaanse toneelstuk via omwegen in Duitsland bekend was geworden, ontfermde Schiller zich over Gozzi's Turandot. In
zijn bewerking Turandot, Prinzessin von China uit 1802 ontdeed hij het stuk van alle commedia-dell'arte-elementen en maakte, geheel
volgens verwachting, van de prinses een serieuzer en tragischer personage. Hij bracht
een motivering van haar wreedheid aan door
haar een trots karakter te verlenen, met een
sterk gevoel van eigenwaarde: Schillers Turandot verzet zich tegen de afhankelijke en
ondergeschikte positie die zij door het huwelijk moet bekleden. Kalaf wordt nu aangetrokken door haar sterke karakter en niet
door een blinde verliefdheid op een beeltenis.
Het enthousiasme van de gebroeders Schlegel, de theoretische grondleggers van de
Duitse Romantiek, voor Gozzi (ze vergeleken hem met Shakespeare) is door de serieuze
aanpak van Schiller wellicht beter verklaarbaar.
Carl Maria von Weber schreef in 18 r9 toneelmuziek bij de opvoering van Schillers
vertaling, waaronder een Overtura cinese, en
maakte daarbij gebruik van muziek die hij
eerder, in i80 , had gecomponeerd. Ook
Hoffmann sprak zijn bewondering uit voor
Gozzi's toneelstuk, zonder de stof zelf te gebruiken, of het moet zijn in het nooit voltooide drama Prinzessin Blandina uit I8I3-I5
Tieck liet zich bij het schrijven van zijn toneelstuk Ritter Blaubart (1797) door Gozzi inspireren: Tiecks streven naar een parodistisch
getint theater, met nadruk op vervreemden-

de en extravagante effecten, maakt zijn belangstelling voor de enigszins bizarre schrijfstijl van Gozzi verklaarbaar. Bovendien kan
worden gespeculeerd over een overeenkomst
in karakter tussen »Blauwbaard en Turandot:
beiden hullen zich in kille wreedheid en raadselachtigheid en laten het aan hun tegenspelers over de al dan niet expliciet gemaakte
raadsels op te lossen. De vrouw speelt hier een
actievere rol dan de man, zowel in de Blauwbaard-stof als in het Turandot-verhaal.
Aan Schillers stuk vooraf ging een naar de
Germaanse wereld overgezette bewerking
van de Turandot-stof door J. F. Schmidt met
het toneelstuk Hermannide oder die Rätsel
(1778). Het was echter Schillers bewerking
die de basis vormde voor de meeste i 9eeeuwse bewerkingen van het verhaal. Operabewerkingen van zijn versie zijn bekend van
Danzi 1817, Reissiger 1835, Hoven (pseudoniem van Johann Vesque von Püttlingen)
1838 en Lovenskjold 1854. De nooit opgevoerde opera Die Erbin von Montfort uit 1864/
65 van Adolf Jensen is gebaseerd op een geheel eigen libretto, dat na zijn dood door zijn
dochter Elsbeth Jensen en de Oostenrijkse
componist Kienzl werd omgewerkt tot de
opera (met ballet) Turandot, die overigens
ook nooit in première is gegaan. In Italië
greep men uiteraard wel terug op Gozzi: te
noemen zijn Bazzini's opera Turandot van
1867 op een libretto van Gazzoletti, en Giacosa's toneelstuk Ii trionfo d'Amore uit 1876,
waarin de handeling werd verplaatst naar de
Italiaanse middeleeuwen en een aanzienlijk
mildere Turandot haar belagers slechts met
gevangenschap bedreigt.
Pas in de Zoe eeuw won Gozzi's luchtiger
benadering van de stof weer terrein. Belangrijk voor die hernomen belangstelling was de
nieuwe vertaling van Vollmöller, die in de
regie van de beroemde Max Reinhardt in
191I werd opgevoerd. De muziek bij deze
voorstelling werd geschreven door Busoni,
die het materiaal in 1917 omwerkte tot een
opera op een eigen libretto. Puccini woonde
de voorstelling in 191I bij, maar vond pas
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veel later, toen hij wanhopig op zoek was
naar een adequaat libretto, inspiratie in de
Turandot-stof. In 1919 begon hij, in nauwe
samenwerking met beide librettisten Adami
en Simoni, aan wat zijn laatste opera zou
worden: de ontstaansgeschiedenis van dit
muziekdrama wordt gemarkeerd door onzekerheid en vertwijfeling. Puccini heeft geworsteld met het karakter van de `prinses uit
edelmetaal', zoals hij Turandot aanduidde, en
heeft meerdere malen op het punt gestaan de
onderneming te staken. Hij verzette zich tegen het strijdbare beeld dat Schiller van de
keizersdochter had geschapen en werkte de
lijdende, kwetsbare kanten van haar persoonlijkheid uit. De opera eindigt met een scène
waarin Kalaf zelf zijn naam onthult, waarop
Turandot haar vader en het volk verkondigt
dat de naam van de prins luidt: `Gemaal'.
Toen Puccini in 1924 stierf was de opera nagenoeg voltooid: de componist Alfano
maakte het werk in 1926 af naar schetsen van
Puccini. In 1942/43 schreef Von Einem balletmuziek, onder de titel Prinzessin Turandot.
Van de naoorlogse schrijvers die zich met
de Turandot-stof hebben beziggehouden
moeten Hildesheimer en Brecht worden ge-

de naam van een waternimf die
door haar vader, de koning van het onderwaterrijk, onder de hoede van een menselijk
vissersechtpaar wordt geplaatst. De eigen
dochter van het paar, Bertalda, is tot pleegdochter gemaakt van een hertog, die de jonge
ridder Huldbrand von Ringstetten onder zijn
gevolg telt. Bertalda raakt op Huldbrand gesteld en vraagt de ridder of hij zich in een
betoverd woud durft te wagen om haar zijn
liefde te bewijzen. Huldbrand verdwaalt en
komt bij het visserspaar, alwaar hij onmiddellijk verliefd wordt op de mooie, maar
onberekenbare Undine. Hij trouwt met haar
en Undine verandert in een liefdevolle, tedere, maar ook diepvoelende echtgenote. Zij
onthult Huldbrand haar verbondenheid met
de wereld der geesten, een verbondenheid die
vooral zichtbaar wordt door de aanwezigheid van de watergeest Kühleborn, die het
paar overal begeleidt. Undine sluit in haar
goedheid vriendschap met Bertalda en wil
haar zelfs naar haar ware ouders terugbrengen. Bertalda toont echter haar ware aard en

noemd. Hildesheimer hield zich driemaal

wijst iedere vorm van vriendschap op kille

met de Chinese prinses bezig: hij schreef in
1 954 een hoorspel, Prinzessin Turandot, en in
'955 en 1959 twee blij spelen, respectievelijk
Der Drachenthron en Die Eroberung der Prinzessin Turandot, waarin parodie en bedrog
hoogtij vieren. Het toneelstuk Turandot oden
der Kongress der Weisswäscher uit 1954 van
Brecht stelt Turandot niet langer voor als een
zelfbewuste of geslepen persoonlijkheid,
maar als een aan nukken en grillen onderhevige opportuniste, die kiest voor wat uiteindelijk haar ondergang wordt.
Verfilmingen zijn bekend van Noa (TU RANDOT, 1925), Veber (TURANDOT, PRINCESSE DE CHINE, 1 934) en Lamprecht

wijze af. Desondanks voelt Huldbrand zich
steeds meer tot Bertalda aangetrokken. Door
dit te bekennen aan Undine, kwetst hij haar
tot in het diepst van haar ziel. De watergeesten grijpen in en voeren Undine terug naar
hun rijk. Haar huwelijk met Huldbrand blijft
echter geldig en als de ridder met Bertalda
trouwt, keert Undine terug om de j ongeman
in een dodelijke omarming met zich mee te
voeren naar het onderwaterrijk.

(PRINZESSIN TURANDOT, 1934)•

Francia 1932; Meyer 1941; Cerha 1 949; Hentze
1 959; Snook i98o
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Undine is een uit de Romantiek geboren metamorfose die de scheiding verbeeldt tussen
natuur en geest, tussen onbedorven gelukzaligheid en menselijke zielepijn. In de vorm
van het voor de Romantiek kenmerkende
cultuursprookje beschreef La Motte Fouqué
de wederwaardigheden van de waternimf
Undine en haar minnaar Huldbrand (Undine,
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181 I), met als centraal motief de innige wens
van het onbezielde natuurwezen om door de
verbintenis met een mens een ziel te krijgen.
Zoals Fouqué in een nawoord bij een latere
uitgave (Ausgewdhlte Werke, 1841) aangaf,
baseerde hij zich op het boek Liber de nymphis,

sylphis, pygmaeis et salamandris et de caeteris spiritibus (midden 16e eeuw) van »Paracelsus.
Deze arts en ziener verwees op zijn beurt naar
een anonieme Historie von der Nymphe im
Stauffenberg, waarin hij het bewijs had gevonden voor de bewering dat watergeesten geen
ziel bezitten en die slechts kunnen verwerven
door een mens te huwen. Voorwaarde was
dan wel dat deze mens hun trouw zou blijven, anders zouden de waterwezens weer
moeten terugkeren naar hun oorspronkelijke
bovennatuurlijke staat. Als bovendien de
menselijke minnaar vervolgens in het huwelijk treedt met een ander, zal hij met de dood
worden gestraft.
Echte Undine- navolgingen zijn schaars: de
arts en dichter Kerner schreef in 181I zijn
Reiseschatten, met daarin de 'Geschichte von
einer Meerfrau'; Pocci schreef in 1865 een
`dramatische Sage mit Gesang' onder de titel
Undine, en van Wollheim da Fonseca is een
`Zauberspiel' naar het Undine-verhaal bekend. In Frankrijk komen Undines voor in
de ballade `Le Sylphe' uit 1825 van Hugo, en
schreven T.M.F. Sauvage en Guilbert de Pixérécourt in 183o het drama Ondine ou La
nymphe des eaux. Nerval was als romantisch
dichter sterk op Duitsland georiënteerd en
zijn Les filles du feu uit 1854. bevat een sprookje over een vissenkoningin dat sterke verwantschap met Fouqué's Undine vertoont.
Een opvallend verschil is echter dat bij Nerval de geliefde van Undine eveneens een in
zijn menselijke gedaante gevangen bovennatuurlijk wezen is, in dit geval een sylfe of
luchtgeest. In de Slavische letterkunde is een
aan Undine verwante vrouwelijke watergeest aanwezig onder de naam Roessalka.
Poesjkin schreef in 1832 een beroemd geworden gedicht over deze figuur. De Russische
componist Tsjaikovski liet zich in 1869 door

Poesjkin inspireren tot een opera, onder de
titel Undine, die door de opdrachtgever, de
Opera van Petersburg, werd geweigerd;
Tsjaikovski vernietigde daarop de compositie, alhoewel muziekfragmenten in ander
werk van hem zijn terechtgekomen. Samen
met de librettist Kvapil schreef de Tsjechische
componist Dvorak in 1900 de opera Roessalka , die nog sporadisch wordt opgevoerd.
De belangstelling van de romantische kunstenaars voor bovennatuurlijke vrouwelijke
wezens met fatale eigenschappen is bijzonder
groot geweest en het is vaak moeilijk een duidelij k onderscheid aan te brengen tussen de
diverse uitbeeldingen. De ongetwijfeld
nauwste verwantschap met Undine vertoont
de waternimf Melusine. Zij is de dochter van
de fee Persine, die voor haar poging haar vader en moeder te verzoenen wordt gestraft.
Iedere zaterdag verandert zij in een watergeest, half mens, half vis. De betovering zal
worden verbroken als zij een man weet te
huwen die de afspraak op die dag geen blik
op haar te werpen, zal respecteren. Die man is
ridder Raymond en uit hun gelukkige verbintenis worden tien zonen geboren. Eénmaal wordt zij echter op zaterdag door Raymond bespied en als hij later in een aanval van
woede verraadt dat hij haar geheim kent,
verandert Melusine in een draak en verdwijnt.
Ook hier speelt de liefdesrelatie van een
bovenaards wezen met een mens de hoofdrol,
maar het centrale motief is nu dat de ware
aard van de vrouw nooit mag worden onthuld, daar zij anders voor eeuwig betoverd
zal blijven. In een belangrijke bewerking van
de Melusine-stof tot operatekst door Grillparzer (Melusina, muziek van Conradin
Kreutzer, 18 3 3 ; Grillparzer schreef het libretto oorspronkelijk met Beethoven als componist in gedachten) worden de rollen omgekeerd en is het de ridder die naar het rijk der
feeën wordt overgeplaatst. Hij laat Melusine
in de steek en vlucht, om zich tenslotte vol
berouw in het water te storten. In deze verwerking kan een poging worden gezien de

UNDINE 2 33

Tannhäuser-stof gestalte te geven. Mendelssohn schreef in 1833 een ouverture Die schone
Melusine naar aanleiding van Kreutzers opera. Andere Melusine-bewerkingen zijn bekend van Tieck 1800, Hensler (1792, 1 798 en
1803) en Billinger 1941. Van Reimann is de
opera Melusine uit 1971 op een libretto van
Goll en Henneberg. Als curiositeit moet nog
worden verwezen naar de enige bewaard gebleven Nederlandse boekprospectus uit de

uit 1896 van Gerhart Hauptmann, waarin de
meester-klokkengieter Heinrich zich vertwijfeld en betoverd overgeeft aan het bovenaardse wezen Rautendelein, in de hoop
de `klok der klokken' te kunnen gieten. Als
dit mislukt, keert hij terug in de mensenwereld, maar wordt daar weggehoond. Diep
ontgoocheld keert hij dankzij een toverdrank
terug bij Rautendelein, maar hij sterft in haar
omhelzing. Hauptmann heeft met de grond-

J. M.W. Turner, Undine overhandigt de ring aan Masaniello,
18 45 -4 6 , doek. Tate Gallery,
Londen.

I Se eeuw, gedrukt door Gheraert Leeu te
Gouda in 147 I , waarin melding wordt gemaakt van een volksboek over Melusine. De
begeleidende afbeelding toont een zeemeermin.
Het motief van de bezieling van een waterwezen (en het Melusine-motief van de
vrouw als halfwezen) kan worden teruggevonden in het sprookje van Hans Christian
Andersen, Den lille Havfrue (De kleine zeemeermin, 1837). Het bezielingsmotief ontbreekt in het toneelstuk Die versunkene Glocke

motieven van het Undine- verhaal een
`sprookjesdrama' geschapen, waarin de kunst
alleen nog te verwezenlijken lijkt in een wereld die los staat van de werkelijkheid, omdat
iedere menselijke onvolmaaktheid de schepping van het allerhoogste ideaal in de weg
staat. Hiermee is een andere dimensie aan de
stof gegeven dan Fouqué voor ogen stond
toen hij met Undines streven naar bezieling
het menselijk tekort wilde uitbeelden. In het
ene geval is de tegenstelling die van natuur en
geest, in het andere geval van (artistiek) ideaal

234 UNDINE

en werkelijkheid. Hauptmanns toneelstuk is
tweemaal tot opera bewerkt: in 1899 door
Zöllner (Die versunkene Glocke, op een libretto van de componist) en in 1927 door Respighi (La campana sommerso, op een libretto
van Guastalla) .
Ook in het toneelstuk Ondine uit 1939 van
Giraudoux ontbreekt het bezielingsmotief en
is het de mens die in het bovenaardse wezen
een mogelijkheid ziet te ontsnappen aan de
menselijke beperkingen. Giraudoux volgt
overigens het verhaal van Fouqué tamelijk
letterlijk, maar voorziet het door de geladen
inhoud van de dialogen van kritisch commentaar. Ondine blijft in het stuk haar natuurlijke onbevangenheid houden en legt
daardoor de feilen van het hoofse leven genadeloos bloot. Dit is meer dan haar nieuwe
echtgenoot kan verdragen en hij besluit haar
te verlaten. Ondine, die in haar overmoed het
watervolk heeft beloofd haar man te doden
als hij haar ontrouw zou worden, tracht het
noodlot nog te keren, maar moet falen. Fatalisme, zichtbaar in het onvermogen zich te
bevrijden van datgene waardoor men is gevormd, beheerst het drama.
In Nederland is een gedicht bekend van
Josselin de Jong, in 1952 verschenen in Ondine
en andere gedichten. De Duitse dichter Krolow
schreef in 1954 een gedicht (in de bundel
Wind and Zeit, opgenomen in Gesammelte
Gedichte, 1965) waarin Undine juist tegenover een haar vijandig waterrijk wordt gesteld. Andere moderne dichters die de Undine-stof bewerkten, zijn Kozloff 198o en Roberts (Ondina: a narrative poem, 1985). Het
verhaal `De senator en de sirene' van Lampedusa (uit de bundel Racconti, 1961) bevat
elementen van de Undine-stof. In 1961 publiceerde de Oostenrijkse schrijfster en dichteres Bachmann de vertelling Undine geht,
waarin ze min of meer aansluit bij de bevindingen van Giraudoux en het lot van Undine
bovendien voorstelt als iets dat zich voortdurend zou kunnen herhalen.
De muzikale bewerkingen van de Undinestof zijn talrijk. Fouqué zelf bewerkte de stof

van zijn vertelling tot tweemaal toe tot libretto voor een opera, de eerste maal voor de
opera Undine op muziek van Hoffmann
(1816), de tweede maal voor een opera op
muziek van Girschner, die reeds in 18 3 0 concertant werd opgevoerd en in 18 3 7 in samenwerking met de choreograaf Taglione tot
ballet werd omgevormd. Daarnaast was in
1817 al een anonieme bewerking verschenen
met begeleidende muziek van Seyfried (Undine, die Braut aus dem Wasserreiche) . Andere
balletten verschenen van de hand van Gyrowetz 1825 en Henze (1958, choreografie van
Ashton). Van alle opera's naar het verhaal
van Fouqué is de enige die nog altijd op het
repertoire staat die van de Duitse componist
Lortzing (Undine. Romantische Zauberoper in 4
Aufzügen, 1845), die hiervoor zelf een libretto
schreef dat van Fouqué's vertelling afwijkt
door de introductie van een aantal aanzienlijk
luchthartiger elementen, zoals een optimistisch slot waarin Huldbrand en Undine in het
onderwaterrijk weer met elkaar worden verenigd en nog lang en gelukkig verder leven.
Andere opera's op het Undine-thema werden
geschreven door Lvov (Undina, 1848, op een
libretto van Sollogub naar Fouqué), Semet
1863, Nicholas Mori 1865, Lecocq (Ondines
au champagne, operette 1866), Sporck 1877,
Prokofjev (Undina, 1904-07) en Rogovski
1920. Andersoortige muzikale bewerkingen
zijn bekend van de hand van Schumann (Der
Rose Pilgerfahrt, 1852, een oratorium gebaseerd op een aan de Undine-stof ontleend
sprookje van Horn), Perfall (sprookje voor
solostemmen, koor en orkest, 18 81) en Benedict (wereldlijke cantate, i 860). Ravel en Debussy schreven muzikale impressies op het
Undine-thema met respectievelijk het eerste
stuk uit het pianowerk Gaspard de la nuit
(1908,
. op gedichten van Bertrand) en het
achtste deel uit het tweede boek van de Préludes (1913) . Reinecke schreef rond 18 8 S een
virtuoze fluitsonate naar Fouqué's verhaal.
In 1818 vervaardigde Ruhl een serie tekeningen naar Undine en in samenwerking met
Fohr volgde in datzelfde jaar een Melusine-
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cyclus. Rond 1816 had Julius Schnorr von
Carolsfeld gravures naar het onderwerp gemaakt, waaronder Undines Hochzeit in der Fischerhutíe (Kurpfálzisches Museum, Heidelberg) en in 1821 schilderde de door zijn fantastische en groteske schilderijen bekende
Füssli zijn Kühleborn brings Undine zu den Fischersleuten (Kunstmuseum, Basel). De Undine-figuur is verder nog uitgebeeld door Turner, Undine Giving the Ring to Masaniello, Fisherman of Naples (I 8 45 - 4 6 ) : samen met het
schilderij The Angel Standing in the Sun vormt
Undine een opvallende uiting van de geestesgesteldheid van de oude Turner. Vaagheid
van vorm en geabstraheerde kleuren hebben
de interpretatie van beide schilderijen bemoeilijkt. Door de waternimf in verband te
brengen met de historische figuur van Masaniello, de Ile-eeuwse Italiaanse revolutionair,
is Undine de aardse, zij het romantische pendant van het apocalyptische The Angel.
In de kunstgeschiedenis zijn waterwezens
als Undine een gewild onderwerp geweest
van Jugendstil-kunstenaars, vanwege de combinatie van organische, golvende lijnen en
vrouwelijk naakt. De tekeningen en houtsneden als boekvignetten of boekillustraties met

vaak met aanzienlijke vrijheid ten opzichte
van het verhaal van Fouqué — bekend van de
Rus Gontsjarov 1908, van een onbekende
Franse regisseur (L A L É G E N D E DES O N D INES , 1910), van de Amerikaanse regisseurs
Gerstein, Marston 1912 en Otto (THE ANSWER OF THE SEA, 1915) en van de Duitse
regisseur Neumann 1919. Uit de studio van
Walt Disney stamt de tekenfilm D E KLEINE
ZEEMEERMIN uit 1989. Van de prominente
aanwezigheid in het verhaal van schaarsgeklede vrouwspersonen is gebruik gemaakt in
een aantal erotisch of ronduit pornografische
films, met name in de jaren zeventig.

dit onderwerp zijn ontelbaar. Bekende kun-

Goede Hoop nadert: hij zweert dat hij erin zal

stenaars uit deze kunstrichting: Hellmuth
Eichrodt 1897, Klimt (ca. 1900), Vögeler
(idem), Beardsley 1896 en Maillol (ca. 1910).
De laatstgenoemde kunstenaar heeft in zijn
beeldhouwwerk badende naakten bijna tot
handelsmerk verheven. Verder kunnen in dit
verband nog Gustave Moreau en Böcklin
worden genoemd.
Gauguins Vrouw in de golven (Ondine) is
waarschijnlijk geschilderd in het voorjaar van
1889 in Bretagne. Er is sprake van symbolisch
kleurgebruik en een duidelijke invloed van
de Japanse prentkunst. De vrouw wordt afgebeeld in een negatieve interpretatie van de
stof, namelijk als bron van alle kwaad en van
de dood. Een beschilderd houtreliëf uit 1890
van dezelfde kunstenaar, Soyez mysterieuses, is
geïnspireerd op het schilderij van 1889.
In de filmgeschiedenis zijn verfilmingen —

slagen om de Kaap heen te zeilen, al zou hij
zijn poging tot de Jongste Dag moeten
voortzetten. De duivel neemt de eed letterlijk
en biedt de schipper zijn diensten aan, op
voorwaarde dat hij dan eeuwig over de oceanen zal moeten zwerven zonder ooit nog een
haven binnen te lopen. Daarmee is de
Vliegende Hollander niet alleen een »Faust,
die immers eveneens een pact met de duivel
sloot, maar wordt hij ook een »Ahasverus, de
eeuwig zwervende jood, van de oceanen;
schepen die in zijn buurt komen kennen vaak
een noodlottig einde. In een onder meer door
Heine bekend geworden versie staat de duivel de Hollander toe éénmaal in de zeven jaar
aan land te gaan om een vrouw te zoeken die
hem eeuwig trouw is, waardoor de vloek zal
worden opgeheven. In Schotland ontmoet de
verdoemde een koopman die een dochter

Floeck 1909; Schlader 1979; Goldammer 1980;
Triipel-Rudel 1987; Ferlan 1987

De VLIEGENDE HOLLANDER is de benaming voor de Hollandse scheepskapitein die
volgens de legende in een vreselijke storm
terechtkomt als hij met zijn schip Kaap de
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blijkt te hebben, om wier hand hij onmiddellijk vraagt. In het huis van de Schot hangt een
schilderij van een man in Spaans-Nederlandse
kledij: de dochter is al j aren gefascineerd door
deze afbeelding, ook al omdat zij er altijd
voor is gewaarschuwd zich verre te houden
van deze man. De Hollander doet aanvankelijk of hij moet lachen om het bijgeloof van
de Schotten, maar begint van lieverlede te
vertellen over zijn treurig lot, dat hem gedwongen laat schipperen tussen leven en
dood. Om het meisje niet tot hetzelfde lot te
verdoemen vaart de Hollander na zijn ontboezemingen weer uit. De dochter wenst
echter niet meer van zijn zijde te wijken en
stort zich ten teken van haar trouw van een
rots in zee, waardoor de vloek is geweken: de
Hollander is verlost, kan eindelijk sterven en
zinkt met zijn schip naar de zeebodem.
Reeds in het midden van de i 6e eeuw beschreef Correia in zijn Lendas da India de zeereis die Vasco da Gama ondernam om een
nieuwe route naar de Oost te vinden. Als zijn
manschappen bij de nadering van de Kaap
niet verder durven varen, zet Vasco de stuurman gevangen, smijt de zeekaarten overboord en verklaart dat God nu de stuurman
van het schip is. Deze vermetelheid wordt
veeleer als duivelsverbond dan als Godsvertrouwen gezien. Ook in Os Lusiadas, een versepos in tien gezangen uit 1 S72 van de Portugees Camóes, krijgt Vasco's zeereis demonische trekken als de monsterlijke reus Adamastor, de personificatie van de Kaap (ooit is
hij door Jupiter gestraft en in een rots veranderd), Vasco een noodlottige zeereis voorspelt.
Het verhaal van de Vliegende Hollander
heeft hiermee weliswaar aantoonbaar zijn
wortels in de 16e eeuw, maar het is pas in de
19e eeuw daadwerkelijk tot de literaire mythologie doorgedrongen. Eind 18e eeuw
doemt het spookschip op in een van de bekendste gedichten van Coleridge, The Ancient Mariner. A Poet's Reverie (i800; een eerdere versie verscheen in 1798 onder de be-

wust archaïserende titel The Rime of the Ancyent Marinere) Het gedicht verhaalt van een
oude zeeman wiens schip tijdens een storm
tot bij de Zuidpool is afgedreven. Een albatros die het schip weer de weg naar het noorden wijst, wordt door de oude zeeman gedood, waardoor deze opnieuw onheil over
het schip afroept. Na een lange windstilte ziet
de bemanning een spookschip naderen, bestuurd door `Death' en `Life-in-Death'. Deze
dobbelen om de bemanningsleden, die allen
door de Dood worden gewonnen en van de
dorst omkomen, op de oude zeeman na die
door `Life-in-Death' wordt gewonnen. De
hoofdfiguur komt daarop tot inkeer, toont
berouw, wendt zo de vloek van het schip af
en redt daarmee zijn leven. Andere Engelse
en Amerikaanse dichters die zich met deze
stof hebben ingelaten waren Thomas Moore
1804, Walter Scott 1812, Thomas Campbell
1825, Washington Irving 1822 en Longfellow 1841.
Ook in het proza van Fitzball (The Flying
Dutchman or the Phantom Ship, 1826), Hauff
(een tweetal verhalen van rond 1826, Die
Höhle von Steenfoll en Die Geschichte von dem
Gespenstersch f onder meer gebaseerd op de
Duitse vertaling van Gillies' anoniem verschenen Tales ofa Voyager to the Arctic Ocean,
1826-29), Hudtwalker (Bruchstücke aus Karl
Bertholds Tagebuch, 1826), Jerrold 1829 en de
Engelse zeekapitein en romancier Marryat
(The Phantom Ship, 1839) doemt het motief
van het spookschip op, waarbij Hudtwalker
een episode invoegt waarin schepen het dolende vaartuig midden op de oceaan ontmoeten en het verzoek krijgen brieven mee te
nemen en aan land af te leveren. Deze post
blijkt dan gericht te zijn aan mensen die reeds
vele tientallen jaren dood zijn. Om het schip
tegen onheil te beschermen moeten de brieven aan de mast worden genageld, zeker als
bijbel en hoefijzer aan boord ontbreken. In de
omvangrijke roman The Death-Ship, a Stran.

ge Story. An Account of a Cruise in `The Flying
Dutchman' Collected from the Papers of the Late
Mr Geoffrey Fenton, of Poplar, Master Mariner
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uit i888 van W. Clark Russell wordt een
radeloos liefdespaar onafgebroken gekweld
door de Vliegende Hollander, alias Vanderdecken (de naam Van der Decken voor de
Hollandse kapitein duikt voor het eerst op bij
Marryat en Heine) .
Heine gebruikt veel van deze elementen in
zijn reisbeschrijving Die Nordsee: geschrieben
auf der Insel Norderney uit i 827 en in het zevende hoofdstuk van zijn onvoltooide Aus

den Memoiren des Herren von Schabelewopski
uit 1834. In dit laatste werk neemt Heine de
wijziging over die Fitzball in de stof van de
Vliegende Hollander had aangebracht door
de invoering van een liefhebbende vrouw.
Heine vertelt hoe Schnabelewopski in de
schouwburg van Amsterdam een toneelvoorstelling over de Vliegende Hollander
bijwoont, waarvan hierboven de korte inhoud is geschetst. In een epische 'Seemannsa
1892 laat Julius Wolff het verlossings--ge'uit
motief weer vallen. In 1922 werd de dichtbundel Dichtungen van Georg Heym gepubliceerd, met daarin het aangrijpende gedicht
`Der Fliegende Hollander'.
In de Nederlandse letteren zijn bewerkingen van de stof meermalen te signaleren, zoals bij Goeverneur, die wel spottend `Jan de

Een van de houtsneden van
Oswald Wenckebach in
G. Kalf, De sage van den

Vliegenden Hollander, 1923.

Rijmer' wordt genoemd (Het Vliegend Schip,
1830), Banck, wiens De Vliegende Hollander
uit 1846 in 1874 door Hol op muziek werd
gezet, en Van Schendel (Het fregatschip `Johanna Maria', 1930; in deze roman zwerft een
zeeman noodgedwongen over alle wereldzeeën om het schip dat hij liefheeft te kunnen
bemachtigen) . Nijhoff situeert in 1930 zijn
versdrama De vliegende Hollander: een waterfeestspel in het Friese Stavoren van de 8e
eeuw. Tegenspelers hier zijn de christenprediker Bonifacius en de pas gedoopte, maar
weer tot het heidendom vervallen vorstin
Edwarda. Zij geeft de kapitein opdracht uit te
varen, hetgeen deze weigert omdat hij een
noodlottige afloop voorziet wanneer Edwarda verbiedt een bedelaar van brood te voorzien. De kapitein wordt vanwege zijn weigering gedegradeerd, maar krijgt als vergoe-
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ding voor bewezen diensten zijn inmiddels
op last van Edwarda leeggeplunderde schip
terug. In de epiloog vertelt de Viking Oddo
van het spookschip waarop de Hollander was
uitgevaren om de resten van zijn reeds verslagen vloot naar Stavoren terug te halen. Op
het moment dat Oddo zijn verhaal doet, is de
stad, die Bonifacius had verstoten, reeds geplunderd en in de golven verdwenen. Componist en gevreesd muziekcriticus Vermeulen
schreef, eveneens in 1930, muziek voor vierstemmig mannenkoor, declamatie en orkest
op Nijhoffs tekst.
Slauerhoff, wiens dolende bestaan vaak is
geromantiseerd tot op het punt dat hij zelf
een Vliegende Hollander lijkt te zijn geweest,
schreef de gedichten `Het eeuwige schip',
`Spookschip', `De Vliegende Hollander' en
`De piraat en de Vliegende Hollander op de
Lethe' (alle uit de bundel Eldorado, 1928). Het
gehele oeuvre van Slauerhoff is doordrenkt
met verdoemde zwervers op zee, zodat hier
slechts een selectie kan worden gegeven. Zo
is het thema van de verdoemde zeeman (niet
alleen in de visie van Coleridge, maar ook in
die van Baudelaire, van wie Slauerhoff het
beroemde gedicht 'L'albatros' vertaalde) ook
in Slauerhoffs oeuvre terug te vinden, zoals in
`De albatros', `De oude zeeman', `De matroos' (uit Eldorado) en enkele gedichten uit
Een eerlijk zeemansgraf (193 6) . Ook in het verhaal 'Larrios' (uit Schuim en Asch, 1930) en in
de roman Het verboden rijk uit 1932 zwerft de
hoofdfiguur over de wereldzeeën, op zoek
naar de verlossende liefde van een vrouw.
Andere Nederlandstalige dichters die zich
met de Vliegende Hollander hebben beziggehouden zijn Marsman (het prozagedicht De
Vliegende Hollander, in boekvorm gepubliceerd door `De Gemeenschap' in 1927, en
zeer waarschijnlijk geïnspireerd door Heym),
Van Loggem 193 8, Prins ('De Kaap' in Later
Werk, 1941), Mok 1941 en Vestdijk 1941.
Van 1 93 5 dateert een filmscenario van Engelman. Werumeus Buning verwerkte de stof in
de gedichten `Ballade van Kapitein Jan Van
Oordt' (uit Et in terra, r 93 3) en de `Ballade

van Kapiteinjoos de Decker' (uit Negen balladen, 1 93 5); beide gedichten werden in 1941
opgenomen in zijn Verzamelde gedichten.
Rond 1960 verscheen een `symbolische ballade' De Vliegende Hollander van Vréke, met
tekeningen van Doeve. Van Last is de roman
De Vliegende Hollander uit 1939, waarin de
Hollander met sterk nonconformistische trekken wordt uitgerust: per eeuw mag hij volgens de legende eenjaar aan wal doorbrengen
en telkens kiest hij met bijna pervers genot
voor een jaar waarin strijd en bloedige revolte het beeld van de geschiedenis bepalen. Uiteenlopende historische gebeurtenissen, door
gemeenschappelijke noemers als geweld en
opstand aan elkaar gerelateerd, komen op die
manier aan bod, variërend van de Nederlandse strijd tegen de Spaanse overheersing tot en
met de Russische Revolutie van 1917. In een
poging een hekelend beeld van onze tijd te
schetsen schreef Bernlef in i 969 Het testament

van de Vliegende Hollander, gevonden op een
vliegveld en bevattende 16 liederen, in modern
Nederlands overgezet en waar nodig van aantekeningen voorzien. De anonieme dichter van deze liederen noemt zich de Vliegende Hollan
der en beschrijft vanuit een afstandelijke, kritische positie een heel scala van 20e-eeuwse
tijdsbeelden, terwijl de commentator uit de
verre toekomst zich richt tot zijn eigen tijdgenoten en middels de zogenaamd verklarende aantekeningen de waan van onze tijd nog
eens extra duidelijk moet maken.
Gerard Reve vertelt het verhaal van de
Vliegende Hollander, zij het zonder storm of
duivel, in de roman De taal der liefde uit 1971.
De 24-jarige, adembenemend mooie kapitein
heeft voor het vertrek uit Amsterdam zijn
vriend vermoord. Schuldbeladen en begeleid
door slechte voortekenen komt het schip Het
Oordeel bij de Kaap in een windstilte terecht.
De scheepspredikant Bollius wordt na een
conflict met de kapitein in een sloep van
boord gezet. Door de windstilte blijven beide
schepen echter naast elkaar voortdobberen,
hetgeen de kapitein de gelegenheid geeft zich
in de aanblik van de mooie, jonge predikant
-
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te verlustigen. In plaats van eindeloze kwellingen valt de schipper een eeuwigdurend genot ten deel.
In de jaren twintig van de vorige eeuw
componeerde Rodwell de opera The Flying
Dutchman. Maar de grootste bekendheid
dankt de eeuwig dolende schipper aan de romantische opera van Wagner (Der Fliegende
Hollander, 1843). De componist was in 1 839
op een zeereis van Riga naar Londen in een
hevige storm terechtgekomen: van de matrozen hoorde hij toen het verhaal van de
verdoemde kapitein. Vreemd genoeg heeft
Wagner getracht zijn schatplichtigheid aan
Heine, die hij aanvankelijk toegaf, later te
verdoezelen. In zijn Autobiographischen Skizze uit 1842 zegt hij het volgende: `Die von
Heine erfundene, echt dramatische Behandlung der Erlösung dieses Ahasverus des
Ozeans gab mir alles an die Hand diese Sage
zu einem Oper-Sujet zu benützen.' Deze passage veranderde hij later in `Die von Heine
einem holländischen Theaterstücke gleichen
Titels entnomene Behandlung der Erlösung
dieses Ahasverus.' Het door Wagner bedoelde `Hollandse' toneelstuk bestaat echter alleen
in Heines romanfragment.

vloek die op de zeeman rust is bezworen. Zij
worden in de dood met elkaar verbonden.
In de Nederlandse letterkunde keert Wagners opera enkele malen terug: in het tweede
deel van het grote gedicht Brahman uit 191920 van Adwaita O.A. dèr Mouw) beschrijft
de dichter de indruk die 'Senta's lied' uit de
opera op hem maakt. In 1987 verscheen een
merkwaardig toneelstuk, La Paloma. Een spel
in achttien scènes, gebaseerd op Richard Wagners
libretto voor 'Derfliegende Hollander', geschreven door Ferron. De Hollander is nu een collaborerende Nederlandse zeekapitein geworden die vlak na de capitulatie van nazi-Duitsland nog eenmaal wil uitvaren om de door de
Russen bedreigde burgers van Dantzig
(Gdansk) te evacueren. Hij moet, daartoe
aangespoord door zijn geliefde Senta, de weigerachtige stuurman vermoorden, waarmee
zijn noodlottige zwerftocht een aanvang
neemt.
Na Wagner schreef de Franse componist
en dirigent Dietsch in i 842 de opera Le vaisseau fantome, ou Le maudit des mers, op een
libretto van Bénédict Henri Révoil en Foucher, die sterk op Wagner leunden en daarnaast gebruik maakten van uiteenlopende

De Vliegende Hollander uit Wagners ope-

bronnen als Marryat en Walter Scotts The

ra mag eens in de zevenjaar aan land om een
vrouw te zoeken die hem met haar trouw kan
verlossen. In Noorwegen aangekomen
vraagt hij kapitein Daland om de hand van
zijn dochter Senta. Zij kent de zeeman reeds
lang van het portret dat thuis hangt en van de
verhalen die over hem de ronde doen. Haar
liefde voor en medelijden met de verdoemde
schipper zijn groter dan haar genegenheid
voor haar verloofde Erik. Als haar vader met
de vreemdeling verschijnt, herkent ze hem
van het portret en zweert ze hem trouw tot in
de dood. Erik probeert tevergeefs haar van
gedachten te doen veranderen. Om Senta
niet nodeloos aan grote gevaren bloot te stellen, besluit de Hollander weer het ruime sop
te kiezen. Als bewijs van haar eeuwige trouw
gooit Senta zich echter van de rotsen in de
diepe zee: de golven komen tot bedaren en de

Pirate. De muziek van Dietsch kan echter de
vergelijking met die van Wagner nauwelijks
doorstaan.
In 1951 verfilmde Lewin in PANDORA
AND THE FLYING DUTCHMAN een variant
op het Vliegende-Hollander-verhaal, met
James Mason als kapitein Hendrik van der
Zee en Ava Gardner als zijn geliefde Pandora
Reynolds.
Golther i9' I; Kalff 1923; Borgeld 1924; Engert
1927; Miedema 1952 en 1953; Uri 1955; Gerndt
1971
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W E R T H E R, de titelheld in Die Leiden des jungen Werthers uit 1774 van Goethe, is een ge-

voelige jongeman die in brieven aan zijn
vriend Wilhelm de geschiedenis schetst van
zijn maandenlang verblijf in een onbekend en
eenvoudig plaatsje. Liefde, natuur en literatuur dwingen de j onge Werther tot onbarmhartige zelfbespiegeling en maatschappelijke
kritiek. Bij zijn wandelingen door de natuur
is Homerus Werthers trouwe gezel. Daarnaast inspireren de Songs ofOssian (1765), het
werk van de valse bard Macpherson, Werther tot een `romaneske' beschouwing van
zichzelf en de wereld. De exaltatie en Weltschmerz van het getormenteerde genie laten
geen ruimte voor het compromis.
In Charlotte — kortweg Lotte — treft Werther een verwante gevoelige ziel. Zij is verloofd met de sympathieke Albert, die enige
tijd afwezig is, en ze brengt vele uren met
Werther door. Deze raakt hopeloos verliefd
op Lotte, die echter haar verloving niet wil
verbreken. Omdat ze evenmin Werther de
vriendschap wil opzeggen, probeert ze hem
tot aanvaarding van de `feiten' te bewegen.
Albert tracht bij thuiskomst op zijn beurt
Werther te genezen van zijn onredelijke liefde. Met averechts gevolg: Werther radicaliseert en voor hem staat het opgeven van Lotte gelijk aan zelfverloochening, aan burgerlijk instemmen met de stand van zaken.
In een uitvoerig naschrift beschrijft een anonieme editeur van de brieven de afloop: Werther zegt Lotte en het leven vaarwel. Na een
tranenrijk laatste bezoek aan Lotte berooft
Werther zich met Alberts pistolen van het
leven. De ontsteltenis van Albert en Lotte is
enorm; zelfs wordt gevreesd voor het leven
van Lotte.
Aan zijn zelfmoord dankt Werther een indrukwekkend postuum bestaan. De schim
van Werther werd na 1774 uitvoerig bestreden, omdat zijn leven en levenseinde op een
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gevaarlijk geacht aantal jonge supporters
mochten rekenen. De roman van Goethe
werd een `cultboek'.
Kort na verschijning stimuleerde de onthulling dat Goethe de noodlottige geschiedenis van Karl Wilhelm Jerusalem als model
had gebruikt een realistische lectuur van de
roman: Werther was niet langer een fictieve
figuur, maar historische realiteit. Werther
verwierf de schijn van feitelijke authenticiteit, wat belangrijk bijdroeg tot het medeleven van de lezers.
Zoals Werther zich door Homerus en Ossian liet leiden, zo volgden gevoelige lezers
van Goethes roman de jonge Werther vol
sympathie. In 1 793 werd een herdruk van de
Nederlandse vertaling in een advertentie speciaal geschikt geacht voor `onze Jonglingschap, vooral de Schoone Sexe'. Een empathische lectuur werd bij deze lezers verondersteld: `Geen hunner zal aan Werther noch aan
Charlotta haare traanen weigeren; derzelver
noodlot zal hunne gevoelige zielen treffen:
allen zullen zy troost uit hun lijden scheppen,
wanneer zy onder het gewigt van soortgelyke jammeren zuchten.' Van de lezers werd
emotie geëist.
Sympathie werd door de lezers veelal luid

gearticuleerd: Napoleon Bonaparte stak zijn
bewondering voor Goethes roman niet onder
stoelen of banken. In de laatste decennia van
de i 8e eeuw ontstond er een ware Werthermode: een blauwe frak met messingknopen,
een gele broek en ongepoederd haar. Talrijk
waren de `Wertheriaden', navolgingen van
de succesroman. Zelfs volgden enige lezers
Werther in de dood. De fictionalisering van
Jerusalem maakte in werkelijkheid nieuwe
slachtoffers.
Moralisten vergrootten het effect van de
Werther- koorts: een imposante zelfmoordgolf zou West-Europa teisteren. Identificatie
met de romanheld zou kwetsbare lezers tot
navolging aanzetten. Een massief anti-Werther-front werd geformeerd. Men hield rekening met Werthers populariteit en trachtte
op het meest verontrustende moment het lot

De dood van Werther (links) en
Charlotte bij hefgraf van Werther,
eind i 8e eeuw, papier.
Goethe-Museum, Düsseldorf.
In Nederland geknipt en
bedoeld als illustratie.
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van Werther een andere wending te geven:
zo publiceerde Friedrich Nicolai in 1775 een
supplement op de roman, Die Freuden des jun gen Werthers. In dat supplement bleek de zelfmoord van Werther een mislukking en deed
Albert op hartroerende wijze afstand van
Lotte, zodat niets het geluk van de van exaltatie genezen held meer in de weg stond.
In Nederland verscheen de roman van
Goethe spoedig in vertaling, weldra gevolgd
door het supplement van Nicolai. In Julia uit
1783 annexeerde en corrigeerde Feith Werther op eigen wijze. In de roman van Feith
ontmoet Eduard, de smachtende held, in ballingschap een zekere Werther. Déze Werther
kent ook een hopeloze liefde, maar grijpt niet
naar het pistool. Feiths Werther kwijnt weg
van verdriet.
De gecorrigeerde Werthers verliezen het
van de echte: bestrijding van de gevreesde
gevolgen van Werther-lectuur blijft immers
langdurig opportuun. Deels krijgt die bestrijding het karakter van spot. Beets veroorloofde zich — in navolging van Thackeray (`Sorrows of Werther', een van de `Ballads' in
Miscellaneous Writings uit 18 5 5) — enige luimige meligheid door de hopeloos verliefde
Werther te confronteren met een Lotte die
boterhammen blijft smeren, wat er ook gebeurt. Simon Gorter, de vader van Herman,
publiceerde in 186o onder het pseudoniem J-t
(Jut, zijn bijnaam als student) in de almanak
van het Amsterdams Studenten Corps het
stukje `Het lijden van den j ongen Nolle'.
Echo's van Werther zijn aan te treffen bij
Fuscolo, Byron (Manfred), Lermontov (een
enkel gedicht uit 18 3 1) en in Hamsuns Mysterier (Mysteriën, 1 892) . Er wordt soms verondersteld dat Goethe met zijn Werther Chateaubriand heeft gestimuleerd tot de schepping van René (René, als onderdeel van Le
génie du christianisme in i 802 verschenen) en
Byron tot die van Childe Harold (Childe Ha-

rold's Pilgrimage, 1812-18).
In de novelle Verter uit 1881 van de Servische auteur Lazarevic vereenzelvigt de jonge
Danko zich zo sterk met de lijdende Werther,

dat zijn eigen problemen langzamerhand de
vorm aannemen van die van de literaire held.
De meest opmerkelijke verwerking van de
Werther-geschiedenis biedt Plenzdorf in Die
neuen Leiden desjungen W. uit 1972: een Oostduitse spijkerbroekversie. Plenzdorfs nieuwe
Werther heet Edgar Wibeau en zijn wereldbeschouwing, die herinnert aan die van Holden Caulfield (Salinger, The Catcher in the
Rye, I9S4), staat haaks op de socialistische
heilsideologie van de D D R . Edgar verkiest te
vluchten in een marginaal bestaan; daarbij
vormt de lectuur van de roman over de oude
Werther een onmisbare gids. De geschiedenis
van Edgar volgt de lijnen van Werther: ook
bij Edgar gaan zelfontleding en maatschappijkritiek hand in hand. Het afscheid van
Charlie — na een wilde speedboottocht over
de Spree — en het dodelijk verongelukken van
Edgar completeren de remake van het boek
van Goethe. DDR-partijleider Erich Honecker moest eraan te pas komen om te waarschuwen voor dreigende nieuwe subj activiteit in de literatuur en ongewenst geflirt met
de dood. De roman van Plenzdorf werd desalniettemin een succes en is bovendien verfilmd en voor toneel bewerkt.
In Erwin uit 1975 van Joyce & Co. (Geerten Meij sing) worden Werther en René verwerkt. In Die Stunde der wahren Empfindung
uit 1975 van Handke ontsnapt de hoofdpersoon Gregor Keuschnig weliswaar op miraculeuze wijze aan zelfmoord, maar de maatschappij wordt als onleefbaar van de hand
gewezen: waar de droom niet meer kan worden gedroomd, verliest het leven zijn smaak.
Zeer terloops lijkt de Werther-figuur een rol
te spelen in Werther Nieland uit 1949 van Gerard Reve en in Het lijden van de jonge Werner
uit i990 van Boudens.
Latere uitlatingen van Goethe hebben ertoe geleid dat er in de Werther- studie een
relatie is gelegd tussen Werther en de jonge
Goethe. De ervaring van Goethe, die in 1772
in Wetzlar zijn Lotte kende in Charlotte Buff
(en Albert in Christian Kestner, haar latere
echtgenoot en Goethes vriend), zou in com-
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binatie met de noodlottige geschiedenis van
Jerusalem in de roman zijn verwerkt. Over
Goethes Lotte schreef Thomas Mann in 1939
de roman Lotte in Weimar, een reconstructie
van een ontmoeting in 1816 van Goethe en
zijn jeugdliefde.
Verwantschap met de Werther-stof vertoont de geschiedenis van Thomas Chatterton, wiens ongelukkige levensloop, bizarre,
pseudo-antiquarische gedichten en zelfmoord op jonge leeftijd een grote invloed
hadden op de verbeelding van de nieuwe generatie romantische dichters, met name in
Engeland. Voor de romantici van de ie
eeuw telde de herinnering aan Jerusalem niet
meer: naast de papieren Werther herrees
Chatterton, `the marvellous boy', zoals
Wordsworth hem noemde. De geschiedenissen van Werther en Chatterton verschilden
weliswaar aanzienlijk, maar waar beide geschiedenissen gemakkelijk werden gereduceerd tot de zelfmoord was verwantschap onontkoombaar. Chatterton, die zich in Bristol
onsterfelijk maakte door de publikatie van de
vervalste gedichten van de zogenaamde monnik Thomas Rowley en in geheel Europa
roem verwierf door zijn zelfmoord op 17jarige leeftijd, werd op zijn sterfbed vereeuwigd door Singleton en Cranch. De gravure
van `the distressed poet', in 1782 afgedrukt in
het Westminster Magazine, werd zelfs nagedrukt op zakdoeken. Een ware Chattertoncultus begeleidt de Britse Romantiek: de
zelfmoordenaar werd vereerd door Wordsworth, Coleridge ('Monody on the Death of
Chatterton') en Keats (zijn Endymion werd
opgedragen aan de nagedachtenis van Chatterton). Zijn grootste postume roem dankt
Chatterton aan het drama Chatterton uit 18 34
van Vigny en het schilderij van Wallis (18 6,
Tate Gallery, Londen) . Vigny, geïnspireerd
door het Chatterton-gedicht uit 1825 van Latouche, beschreef het droeve lot van j onggestorven dichters als Chénier en Chatterton al
eerder, in 1832, in Stello, maar pas in Chatterton verschijnt de jonge zelfmoordenaar op romantische wijze als slachtoffer van de door
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materiële verlangens beheerste maatschappij.
In Nederland legde Ten Kate in i 842 de zelfmoordenaar een lange stervensmonoloog in
verzen in de mond. In die monoloog lijkt
Chatterton al spijt te hebben van zijn onbezonnen daad. In het j aar dat Wallis' schilderij
furore maakte, verscheen van David Masson
de novelle Chatterton: The Story of a Year
(1856). Uiterst curieus zijn de Chattertonschilderijen van Thomas Barker (186o, Victoria Art Gallery, Bath) en Mrs Edward M.
Ward (1873, Bristol Museum and Art Gallery) . In 1 928 publiceerde Penzoldt Der arme
Chatterton. Kellendonk (het verhaal `Dood en
leven van Thomas Chatterton' in de bundel
Namen en gezichten, 1983) en Ackroyd 1987
hernamen de Chatterton-stof voor een intrigerend spel op leven en dood tussen waarheid
en leugen. De romantische zelfmoordenaar
was een postmoderne leugenaar geworden.
De afbeelding van Werther is sterk verbonden met de roman van Goethe. Gezichtsbepalend zijn de illustraties van Chodowiecki. In Nederland zijn er de gravures van
Vinkeles naar ontwerpen van Buys. Opmerkelijk is dat de Werther-iconografie vooral
verbreiding vond in de toegepaste kunst: cru
scènes uit de roman werden afgebeeld-ciale
op aardewerk en glaswerk.
Een even onbeduidende als modieuze
Werther-opera van Rodolphe Kreutzer kende in 1 792 enig succes, maar werd daarna
nauwelijks nog opgevoerd. De violist Pugnani componeerde in 1796 een programmatische symfonie, geïnspireerd op de roman van
Goethe. Massenet schreef in 1892 de opera
Werther. Het libretto van Blau, Milliet en
Hartmann volgt de roman van Goethe
nauwgezet. In het eerste bedrijf van de opera
komt het beroemde `Clair de lune' voor.
Verfilmd werd de roman door Calmettes
1910, Max Ophüls 1938 en Schroth (B E GE GNUNG MIT WERTHER, 1949)• In 1976 nog
verfilmde Gunther de roman van Goethe. In
LE JEUNE WERTHER uit 1993 week regisseur
Doillon belangrijk af van het spoor van Goethe. Ofschoon het boek van Goethe door de
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jonge pubers in de film van Doillon als lijfboek wordt beschouwd, gaat het in wezen
om de geschiedenis van de afwezige Guillaume. Deze heeft zelfmoord gepleegd. Zijn
I 5-jarige klasgenoten zoeken al pratend naar
schuld en verontschuldiging, zij proberen
wanhopig te begrijpen waarom Guillaume
zich van het leven heeft beroofd.
Menne 1905; Thiess 1957; Alvarez 1971; Kelly
'971; Rothmann 1976; Brouwers 1983; Jager
1984; Kloek 1985; Komrij 1986

was volgens de legenden
een bewoner van Burglen in het Zwitserse
kanton Uri en zou een rol hebben gespeeld in
het verzet van de Zwitsers tegen de Habsburgse overheersing van het Duitstalige deel
van Zwitserland. Dit verzet had als brandhaard de drie `oerkantons' Uri, Schwyz en
Unterwalden, die in 1291 op de berg Rutli
een eeuwig verbond sloten tegen hun onderdrukkers. Nadat dit 'Eidgenossenschaft' de
steun had gekregen van andere kantons, konden de Zwitsers zich in enkele veldslagen in
de 14e eeuw handhaven tegenover de Habsburgers en zo hun onafhankelijkheid consolideren.
De grootste literaire expressie van de legende, het drama Wilhelm Tell van Schiller
uit r 804, volgt in hoofdlijnen het relaas van
Tschudi uit de 16e eeuw. Wilhelm Tell, een
uitnemend boogschutter en onbevreesde maar
ook vredelievende Zwitser, heeft niet willen
deelnemen aan de — door Schiller in het toneelstuk geïntegreerde — `Rutli-Schwur' tegen de wrede en grillige Oostenrijkse gouverneur Gessler. Hij weigert ook op de markt
van Altdorf eer te betuigen aan een hoed —
een vernederende verplichting die door Gessler aan alle passanten is opgelegd. Tell wordt
voor de tiran geleid, die belooft hem in vrij-

heid te laten indien hij een op het hoofd van
zijn zoontje gelegde appel met een pijlschot
kan doorboren. Tell slaagt hierin maar
wordt, na zijn verklaring dat een tweede pijl
bestemd zou zijn geweest voor Gessler indien
het eerste schot de jongen had getroffen, afgevoerd om te worden gekerkerd. Over het
Vierwoudstedenmeer op weg naar de gevangenis in Kussnacht raakt het schip in een hevige storm, en Tell maakt van de paniek gebruik door het schip in de richting van de
oever te sturen, waarna hij op een rotspunt
kan springen en ontsnapt. Later wacht hij
Gessler op en jaagt hij deze een pijl door het
hart. De Zwitsers schudden nu het juk van
zich af en branden de Oostenrijkse vestingen
plat. Tell keert terug naar het vredige gezinsleven.
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Van de legende wordt voor het eerst melding
gemaakt in het Weisse Buch von Samen uit
1470-72: Tell is daarin niet meer (of minder)
dan een van de vele opstandelingen. Pas in het
Urner Tellenspiel uit 1 S 12 -13 treedt Tell op als
de vertegenwoordiger van het kanton Uri en
krijgt zijn persoon een uitzonderlijke (politieke) heldenstatus. Het verhaal komt daarna
voor in de Chronicon Helveticum van Tschudi
uit de i6e eeuw, dat echter pas in de i 8e eeuw
werd gepubliceerd. Hoezeer Wilhelm Tell in
de i 8e eeuw als bevrijder van het juk der tirannen was ingeburgerd, blijkt uit het feit dat
de Franse troepen in 1798 Zwitserland binnenmarcheerden in naam van de bevrijder
Tell. In een onvoltooide tekening van Louis
David uit deze periode wordt deze wrange
historische ironie zichtbaar gemaakt: Tell en
zijn zoontje marcheren in een stoet naast de
praalwagen waarop de Franse Revolutie zetelt. Ook uit deze tijd stamt een godslasterlij ke versie van het Onze Vader, door de
Franse zaakgelastigde Mengaud in Basel geschreven en verspreid ('Wilhelm Tell, der du
bist der Stifter unserer Freiheit; dein Name
werde geheiligt in der Schweiz').
De stijgende populariteit van Zwitserland
als reisbestemming aan het eind van de 18e
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Ferdinand Hodler, Wilhelm Tell, 1897, doek.
Kunstmuseum Solothurn.
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eeuw dreef menig romanticus van naam naar
het land van Tell. Onder hen bevonden zich
Goethe en Schiller, die beiden met het idee
van een Tell-drama speelden. Uiteindelijk
zou alleen Schiller tot verwezenlijking van
het plan komen. Aan Schillers stuk gingen
enkele onbeduidende toneelbewerkingen
vooraf, onder meer door Mierre 1767, Zimmermann 1 777 en Ambuhl 1 792.
Schillers stuk is tot in alle nevenintriges
doortrokken van de tegenstelling tussen enerzijds een redelijke gezagsuitoefening, met respect voor de vrijheid van de Zwitser om als
vrije boer, herder of jager het eigen leven
volgens de traditionele Zwitserse waarden in
te richten, en anderzijds willekeur, tirannie en
on-Zwitserse decadentie. Zouden de Habsburgers oor hebben gehad voor de klachten
van de Zwitsers en hun gezag met vaderlijke
goedertierenheid hebben uitgeoefend, dan
zou hun macht intact hebben kunnen blijven.
In Zwitserland bleef men echter wat gereserveerder staan tegenover deze opgewaardeerde Tell: in de vertelling Der Knabe des
Tell uit 1845 van Gotthelf is Tell niet langer
de idealistische revolutionair, maar een godvruchtig mens die Zwitserland in zijn oorspronkelijke, sterk aan de natuur verbonden
staat wil herstellen. Zwitserse geschiedkundigen uit de ie eeuw bewezen ook eenduidig
dat de Tell-figuur tot het rijk der fabelen
moest behoren.
Het drama van Schiller heeft ondanks dergelijke tegenklanken furore gemaakt. In de
toneelliteratuur is het gevolgd door een aantal stukken, die echter alle in de schaduw zijn
gebleven van Schillers drama, zoals de Tellstukken van Knowles 1825, Pichat 1830, Gil
y Zárate (ca. 18 So) en Ors 1923. In Nederland
liet Van der Hoop jr. zich in 1833 tot een
verwerking van de stof verleiden (Willem
Tell. Zwitsersche tafereelen). In Engeland
schreef J. H. Newton in 1840 een `historical

romance' onder de titel William Tell, the Hero of Switzerland.

Met name de literatoren Gottfried Keller
1931 en Inglin (Jugend eines Volkes, roman

'933) verzetten zich tegen de ontmythologisering van Tell door de historici. Inglin was
sterk geïnspireerd door de titaanse uitbeelding van Tell uit 1897 door de kunstenaar
Hodler, die met zijn schilderij de mythe van
Tell als geweldenaar nieuw leven had ingeblazen. Andere bewerkingen van de Tell-stof
uit de periode voor de Tweede Wereldoorlog droegen een sterk nationalistisch karakter, zoals het drama Tell uit 1920 van
Schoeck, Hüter der Mitte uit 1934 van Liehburg en de roman Wilhelm Tell. Roman eines
Volkes uit 1937 van Eggarter.
Na de oorlog keerde men terug naar de
realiteit en bezweek de mythische held onder
een reeks bewerkingen die van weinig eerbied getuigden. De belangrijkste daarvan is
van de hand van de Zwitser Frisch, van wie in
1971 het toneelstuk Wilhelm Tell fur die Schule verscheen. Frisch beoogde de uitbeelding
van Tell als roemruchte revolutionair tegen
de Habsburgse onderdrukkers te ontzenuwen
en de historie minder geweld aan te doen
door Tell als dwarse en rebelse individualist
neer te zetten, die in zijn persoonlijk optreden
ver is verwijderd van het ideaal van de `Eidgenossenschaft'. Frisch verzette zich op deze
wijze vooral tegen Schillers idealisering van
de stof.
In het oeuvre van Rossini wordt de opera
Guillaume Tell (1829; libretto van Jouy en
Bis, zeer vrij naar Schiller) gerekend tot zijn
beste werken. Het werk had na de première
te Parijs aanvankelijk een groot succes, maar
maakt nu geen deel meer uit van het gangbare repertoire (behalve de veel gespeelde ouverture) . Ook andere muzikale bewerkingen
zijn direct aan Schiller verbonden, zoals de
toneelmuziek van Bernhard Weber i 804 en
Reinecke 1 871, een symfonie uit 188 i van de
Zwitserse componist Huber en een 'Volksoper' uit 1917 van Rieter. In 1954 vond de
première plaats van de opera Helvetic liberty,
or, The lass of the lakes: de componist verschool zich achter het pseudoniem `a Kentish
bowman', waarmee associaties werden opgeroepen met de Engelse Tell, Robin Hood.
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Wilhelm Tell, steunpilaar van het nationale bewustzijn van Zwitersland, is in dat land
alomtegenwoordig in vooral 19e-eeuwse
standbeelden (het grootste op de markt van
Altdorf, van de hand van Kissling, 1895) en in
decoraties van stadhuizen en andere openbare
gebouwen. Zo vervaardigde Stuckelberg in
de tweede helft van de 19e eeuw een aantal
fresco's in de zogenaamde Tellskapelle aan
het Vierwoudstedenmeer (op de plaats waar
Tell aan land zou zijn gesprongen om te ontsnappen). Het appelschot is een bijna overal
terugkerend element. Tot werken die in de
kunstgeschiedenis van groot belang worden
geacht, heeft de traditie niet geleid, met uitzondering wellicht van het reeds genoemde
schilderij van Hodler. Enkele schilderijen van
Füssli met elementen uit de Tell-legende (bijvoorbeeld de sprong naar de oever van het
Vierwoudstedenmeer) zijn slechts uit gravures bekend. Ook Kaulbach wijdde een schilderij aan de Zwitserse held (Tell rettet Baumgarten, ca. i 8 S 5) . Tell is zowel in als buiten
Zwitserland de profane tegenhanger van Sebastiaan als schutspatroon van boogschuttersverenigingen. Buiten Zwitserland komt die
relatie bijvoorbeeld tot uitdrukking in een
schilderij van Biset uit 1674, dat zich in de
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te
Brussel bevindt. Biset portretteert hier leden
van de Brusselse boogschuttersvereniging,
het Sebastiaansgilde, als toeschouwers bij het
appelschot.
In de filmgeschiedenis is Wilhelm Tell
slechts sporadisch terug te vinden. Vroege
verfilmingen stammen uit Engeland (Robert
William Paul 1900) en Frankrijk (Nonguet
1903). In 1 93 5 regisseerde Heinz Paul een
film over de Tell-legende op een eigen scenario: Tell werd gespeeld door Hans Marr en de
beroemde acteur Conrad Veidt speelde Gessler. In Italië werd in 1949 door Pastina een
poging ondernomen het Tell-drama van
Schiller te verfilmen (G U G L I E L M O TELL)
met Gino Cervi als de held en met muziek
van Rossini. In 1956 volgde een Oostenrijkse
verfilming naar Schiller door Gielen. Dickoff
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zorgde in 1961 voor een eerste Zwitserse
verfilming, die te lijden had onder zwakke
acteerprestaties en een matig scenario.
Heinemann 1902; Merz 1925; Ernst 1936; Stunzi
1973; Fruhwald/Schmitz 1977; Utz 1 98 4

Z O R O A S T E R is de naam die in de Griekse

traditie is gegeven aan de Perzische filosoof
Zarathoestra of Zerdushti. Vermoedelijk
leefde hij omstreeks óoo v.C. in het noordoosten van Perzië, al zijn er ook commentatoren die Zoroaster eeuwen eerder dateren.
Zelfs wordt er in de Perzische geschiedenis
meer dan één Zoroaster aangetroffen en bestaat er onduidelijkheid welke Zoroaster als
de `echte' moet worden beschouwd. Volgens
sommige hardnekkige Grieks-Romeinse tradities was hij de koning van de Baktrianen en
werd hij overwonnen door Ninus. Diezelfde
tradities hebben van Zoroaster de uitvinder
van de magie gemaakt. In dit verband werden de meest bizarre anekdotes over Zoroaster opgedist: al bij zijn geboorte zou hij hebben gelachen, en zijn schedelomvang zou iedere beschrijving hebben getart.
In deels orale Perzische tradities lijkt Zoroaster vooral als profeet te worden herdacht.
Hij gold als stichter van de Oudperzische
godsdienst die wel wordt aangeduid als mandeïsme of parsisme. Zoroasters leer is manicheïstisch: hij onderscheidde twee werkende
krachten, die van het goede en die van het
kwade. Hij streefde een sociaal-religieuze
hervorming na, waarbij hij opkwam voor de
rechten van de armen en een goede verzorging van het vee bepleitte. Het bestaande polytheïsme verving hij door een monotheïstische verering van Mazda. In de door Zoroaster ontworpen eredienst speelde zang een belangrijke rol. Zijn visie op de geschiedenis
was eschatologisch.
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Zoroasters leer stuitte bij zijn stamgenoten
op groot verzet. Daarom nam hij de vlucht
naar het rijk van koning Vishtaspa, in wie
Zoroaster een beschermer en een volgeling
vond. Vishtaspa dwong zijn leermeester wel
zijn leer op enige punten aan te passen. De
aan Zoroaster toegeschreven `heilige teksten'
(Avesta of Zend-Avesta genoemd), zijn bronnen van wijsheid, al is nadien op goede gronden zijn auteurschap betwist.
Vele eeuwen later gaven Europeanen de
schim van Zoroaster vaste trekken. Griekse
auteurs als Justinus, Ploutarchos (in zijn biografie van Numa Pompilius) en vooral Plinius de jongere (Naturales Historiae) bezorgden Zoroaster een biografie: bij hen zijn de
beweringen te vinden omtrent het koningschap van Zoroaster en de verloren strijd tegen Ninus. Van meer belang is dat hij werd
beschouwd als de uitvinder van de toverkunst. Plinius wist de biografie van Zoroaster
met opvallend veel details te verrijken: zo
zou de Baktrianenkoning liefst twintigjaar in
de woestijn hebben doorgebracht.
In de eerste Alcibiades dialoog van Plato
wordt afstand genomen van de dubieuze
connotaties van Zoroasters toverkunsten. Augustinus volgde in zijn De civitate Dei (De
stad van God, ca. 420) de klassieke tradities,
maar voegde toe dat Zoroaster de principes
van het Universum vaststelde met hulp van
de stand der sterren.
In de ie eeuw werd getracht feit van fictie
te scheiden. In zijn Apologie pour les grands
hommes, soupconnez de magie uit 1625 rekende
Naudé, de bibliothecaris van Mazarin, af met
de mythe van Zoroasters tovenarij. De bespreking van Zoroaster wordt door Naudé
ingeleid met een korte passage over »Julianus
Apostata, als voorbeeld van de vele recht
slachtoffer zijn geworden-vardigenht
van valse beschuldigingen door geschiedschrijvers. Haast vanzelf leidde de verdediging van de Perzische wijsgeer bij Naudé tot
diens verheerlijking. De onzekerheden in de
biografie van Zoroaster verleidden ertoe om
-

de mysterieuze profeet te identificeren met de
profeet Ezechiël en met de valse profeet Balaäm. Opmerkelijk waren de bevindingen
van de geleerde Huet, die in zijn Demonstratio
evangelica uit 1679 Zoroaster gelijkstelde met
Mozes: wat de bijbel leerde over Mozes stemde naar zijn opvatting opvallend overeen met
wat de heidense auteurs over Zoroaster vertelden. Hyde, hoogleraar in Oxford, bood de
aanzet tot serieuze bestudering van de Perzische godsdienst: in zijn Historia religionis veteris Persarum (Geschiedenis van de oude godsdienst der Perzen, 1700) wordt ruimschoots
aandacht geschonken aan Zoroasters leven en
werk. Intussen had Bayle in 1697 in zijn Dictionnaire historique et critique een eervolle plaats
ingeruimd voor Zoroaster: hij verscheen als
exemplarisch slachtoffer van geschiedvervalsing en vooroordeel. Bayle laat de klassieke
autoriteiten over Zoroaster aan het woord en
het gevolg is de opperste verwarring: de traditionele bronnen van geleerdheid spreken
elkaar tegen en leveren in veel gevallen beklagenswaardige nonsens. Over Zoroaster
was volgens Bayle eigenlijk niets met zekerheid bekend. In elk geval was het onzin om
Zoroaster als magiër te beschouwen: volgens
Bayle was de vermeende magie in feite studie
van de goddelijke natuur en religieuze verering. Terwijl Bayle zich allereerst bevlijtigde om alle bestaande kennis over Zoroaster in
diskrediet te brengen, ontwierp hij vervolgens het beeld van een uitnemende, wijze
profeet die om zijn scherpe onderscheiding
van goed en kwaad verdient geprezen te
worden. In latere edities van de Dictionnaire
verrijst Zoroaster als de wijze stichter van een
nieuwe godsdienst in Perzië.
In de 18 e eeuw werden tal van weten
aan Zoroaster en de Per--schapelijktud
zische godsdienst gewijd. Gepopulariseerd
werd een nieuwe Zoroaster, die niet langer
een obscure tovenaar ('Mage') was, maar een
wijze uit het Oosten ('Sage'). De literatuur en
muziek maakten zich meester van de filosoof.
In de literatuur wordt Zoroaster uitgespeeld
als troef van het deïsme: het christendom was
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Zoroaster door graveur Simon Fokke
in jan Nomsz, Zoroaster (1768).
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Zoroaster onbekend, maar het verschil tussen
goed en kwaad zag hij goed. Zo verscheen hij
in de romans Les voyages de Cyrus uit 1727
van Ramsay en Zoroastre, histoire traduit du
chaldéen uit 1751 van Mehegan. In de opera
van Rameau, gebaseerd op de tragedie uit
1 749 van Cahusac, vierde Zoroaster triomfen. Cahusac, die aan de befaamde Encyclopédie van Diderot uit 1751-72 zijn medewerking verleende, zette de lijn van Bayle door.
Opmerkelijk en pikant is dat de tekst van
Cahusac in 1752 in het Italiaans werd vertaald
door Casanova. In 1787 verscheen een vergelijkende studie van Pastoret onder de titel
Zoroastre, Confucius et Mahomet, comparés comme sectaires, législateurs & moralistes.
Volgens sommige waarnemers mag in de
figuur Sarastro, die het licht en de vrijheid in
Die Zauberflöte uit 1791 van Mozart bewaakt,
een herinnering aan de Perzische denker worden gezien.
Een opvallende bijdrage leverde de Nederlander De Bruyn in 1711 met zijn Reizen over
Moscovie, door Persie en Indie, waarin hij verhalen weergaf zoals hij die in Perzië aanhoorde over de profeet Zaersjos of Zaer-sjoest. In
1 768 publiceerde Nomsz, de `Nederlandse
Voltaire', zijn Zoroaster en dat treurspel werd
door een vijandige kliek na een paar voorstellingen van de planken gehoond. Zoroaster is
bij Nomsz een deugdheld en slachtoffer van
de 'priesters'. Op de première en de publikatie volgden liefst 29 pamfletten, waarin bezwaar werd gemaakt tegen Nomsz' ontrouw
aan de beginselen van het Franse classicisme.
De verheerlijking van Zoroaster kwam hem
op de aantijging van `ongodist' te staan. Prominente tegenstanders van Zoroaster, zoals Le
Francq van Berkhey, kondigden in 1 768 de
publikatie van Zoroastriana aan, waarin de
schandelijkheden van Nomsz en Zoroaster
uit de doeken zouden worden gedaan. Van
een verwezenlijking van deze plannen is het
niet gekomen.
De strijd om Zoroaster vertoont grote gelijkenis met de vrijwel gelijktijdige polemieken over »Belisarius en Sokrates: ook daar

vonden aanhangers van het deïsme, die het
christelijk monopolie op moreel besef bestreden door verheven mensen `zonder christendom' een kans op het hiernamaals te gunnen,
vertegenwoordigers van de orthodoxie op
hun weg. Zo werd Zoroaster als prefiguratie
van Jezus Christus voorgesteld om de bewijskracht van deïstische stellingen te vergroten.
De meest indrukwekkende gestalte werd
Zoroaster gegund door Nietzsche in Also
sprach Zarathustra uit 1883-85. Ofschoon
Nietzsche het nodige bronnenonderzoek
(speciaal Griekse auteurs over Zoroaster) had
verricht, boden de vele onzekerheden over de
Perzische filosoof hem volop gelegenheid om
in Zarathustra veel van zichzelf te projecteren.
Zoroaster is door het werk van Nietzsche
definitief Zarathustra geworden: zijn Zarathustra-figuur dwong zoveel respect af dat
slechts weinigen het aandurfden de figuur op
een nieuwe en andere wijze te laten voorleven. Wat meer voorkwam, was dat tegen
de Zarathustra-gestalte van Nietzsche werd
aangeleund. Zo gaf Israel Querido zijn `romantisch epos uit Oud-Perzië' de titel De Oude Waereld. Het Land van Zarathustra (191820), maar alleen de geest van de Perzische
wijsgeer waait in dat werk. De illustraties van
Bauer dwingen méér respect af, al ontbreekt
de verbeelding van de Zarathustra-figuur. De
verering voor Nietzsche werd sommigen te
veel. Zo spotte Kemp in een brief aan de
componist Hendrik Andriessen: `Alzo sprak
Sara Troelstra'. De dichter Reddingius publiceerde in 1939 de bundel Zarathustra.
De meeslepende poëzie van Nietzsche
daagde veel componisten uit. Mahler voerde
in het vierde deel van zijn Derde Symfonie
uit 1895 Nietzsche op als profeet: het `Mitternachtslied' uit Also sprach Zarathustra, gezongen door een altsolo, laat Mahler vervloeien
in het gezang van engelen. Van 1896 dateert
het orkestwerk Also sprach Zarathustra van
Richard Strauss; wellicht ten overvloede tekende Strauss daarbij aan: `vrij naar Nietzsche'. Bij Strauss is een prominente plaats in-

ZOROASTER 251

geruimd voor de raadselachtige oerkracht
van de natuur, naast de melodie van het verlangen. Frederick Delius baseerde zich in
1909 voor zijn koorwerk A Mass of Life op
teksten uit Also sprach Zarathustra. Van Ingenhoven componeerde in 1906 een symfonische fantasie naar Zarathustra's Nachtlied.
Bepaald schraal is de iconografie: de uitgave van Nomsz' Zoroaster ging vergezeld

van een gravure van Fokke, die de Perzische
wijsgeer als tovenaar met puntmuts toont.
De van oorsprong Britse schilder Moran gaf
in 1916 een indruk van de tempel van Zoroaster bij zonsopgang (Arizona Art Museum, Phoenix) .
Abegg 1945; Bonnerot 1988; Heber-Suifrin 1988
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Burns, Robert » Maria Stuart
Burton, William Shakespeare » Cromwell
Burton, Richard » Faust, Hamlet
Busnach, William » Abélard
Busoni, Ferruccio » Faust, Turandot
Busser, Henri » Demetrius
Butler, Arthur Gray » Cromwell
Butler, Samuel» Don Quijote
Butor, Michel » Faust
Buys » Werther
B Y R O N , George Gordon Lord » Don Juan, Dracula,
Faust, Francesca da Rimini, Mazeppa, Napoleon,
Rienzi, Werther

Caesarius » Beatrijs
Cagnoni, Antonio » Francesca da Rimini, Lear
Cahusac, Louis de » Zoroaster
Caillavet, Gaston de » Beatrijs
Cain, Henri » Don Quijote
Caldara, Antonio » Don Quijote
Calderon de la Barca, Pedro » Beatrijs, Cardenio
& Celinde, Faust
Calmettes, André » Don Carlos, Macbeth, Werther
Calvert, Charles
Calzabigi, Ranieri de » Don Juan
Cambon, M.G. de » Hamlet
Cammarano, Salvadore » Belisarius, Essex
Camóes, Luis de » Faust, Vliegende Hollander
Campbell, Donald Charles Douglas » Essex
Campbell, Thomas » Vliegende Hollander
Campe, J.H. » Robinson Crusoë
Campigneulles, Thorel de » Abélard
Campistron, Jean-Gallart de » Don Carlos
Campo, Estanislao del » Faust
Campo-Arana, José de » Maria Stuart
Campogalliani, Carlo » Alboin & Rosamunde
Camus, Albert » Don Juan
Canizares, José de » Don Carlos
Canova, Antonio » Napoleon
Cantré, Jozef» Elckerlyc
Caran d'Ache [Emmanuel Poiré] » Napoleon
Carbonero, José Moreno » Don Quijote
Carisi, Andrea » Cagliostro
Carlyle, Thomas » Byron, Cagliostro, Cromwell,
Faust, Robespierre
Carnicer, Ramon » Don Juan
Carpi, Fabio » Blauwbaard
Carré, Michel » Faust, Francesca da Rimini, Romeo
&Julia
Caruso, L. » Hamlet
CASANOVA » Zoroaster
Casella, Pietro » Maria Stuart
Casken, John » Golem
Cassioli, Amos » Francesca da Rimini
Castellani, Renato » Romeo &Julia
Castelnuovo-Tedesco, Mario » Hamlet, Lear,
Shylock
Casti, Giambattista » Pausinjohanna
Castro, Guillén de » Cardenio & Celinde
Catalani, Alfredo » Lorelei
Catharina ii , tsarina » Cagliostro, Falstaff
Caulfield, J. » Hamlet
Cavelier, Pierre Jules » Abélard
Cawse, John » Falstaff
Cayatte, André » Romeo &Julia
Celan, Paul [Paul Autschel] » Golem
Céline, Louis-Ferdinand » Robinson Crusoë
Celli, H. » Maria Stuart
Celtis, Protueius Conradus » Lorelei
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Cerceau, du » Rienzi
Cervantes Saavedra, Miguel de » Cardenio &
Celinde, Don Quijote, Tijl Uilenspiegel
Cervi, Gino » Wilhelm Tell
Cesareo, Giovanni Alfredo » Francesca da Rimini
Cézanne, Paul » Don Quijote
Chabrillat, Henri » Mazeppa
Chabrol, Claude » Blauwbaard, Hamlet
Chalcocondylas, Laonicus » Tamerlan
Chalon, John James » Macbeth
Chamberlain, Richard » Byron
Chamisso, Adelbert von » Byron, Faust, Fortunatus,
Napoleon, Schlemihl
Chaplin, Charles » Blauwbaard
Chapman, George » Hendrik iv
Charles, Elizabeth R. » Luther
Charlet» Napoleon
Charlotte, de zuster van Robespierre » Robespierre
Charteris, Leslie » Robin Hood
Chasalle, Frederik [Constant van Wessem] » Don
Juan
Chassériau, Theodore » Mazeppa
Chateaubriand, Francois-René de » Abélard,
Napoleon, Werther
Chatterton, Thomas » Robin Hood, Werther
Chaucer, Geoffrey » Robin Hood, Shylock
Chaveau, Francois » Paracelsus
Chélard, Hippolyte » Macbeth
Chénier, Marie Joseph » Don Carlos, Hendrik iv,
Werther
Chesterton, Gilbert Keith » Napoleon
Chocholousek, Prokop » Rienzi
Chodowiecki, Daniel-Nikolaus » Werther
Chomsky, Marvin » Peter de Grote
Chopin, Frederic Francois » Lorelei
Christian Jaque » Blauwbaard, Napoleon
Christopher, John » Robin Hood
Cialdini, Biasio » Cardenio & Celinde
Cibber, Theophilus » Romeo &Julia
Cicognini, Jacopo » Don Juan
Cioni, Gaetano » Francesca da Rimini
Cipri, Gaspare » Rienzi
Clair, René » Faust
Clairville » Abélard
Clarke, Harry » Faust
Claudius, G.C. » Peter de Grote
Claus, Hugo » Beatrijs, Blauwbaard, Faust, Macbeth,
Tijl Uilenspiegel
Clavijo, Ruy Gonzalez de » Tamerlan
Clifton, John S. » Falstaff
Clint, George » Falstaff
Clizia [Gherardo Boldieri] » Romeo &Julia
Clouet, Francois » Maria Stuart
Coccia, Carlo » Maria Stuart
Cocteau, Jean » Romeo &Julia

Coello, Antonio » Essex
Coello, Alonso Sanchez» Don Carlos
Coetzee, J.M. » Robinson Crusoë
Coghill, Nevill » Faust
Cogniard, H. » Byron
Cohen, Joseph » Abélard
Cohl, Emile » Faust, Munchhausen
Colardeau, Charles Pierre » Abélard
Colautti, Arturo » Francesca da Rimini
Coleridge, Samuel Taylor » Byron, Robespierre,
Vliegende Hollander, Werther
Colin» Abélard
Colin Harleville » Miinchhausen
Collé, Charles » Hendrik iv
Collin, Matthaus von » Essex, Fortunatus
Collin de Plancy » Ahasverus
Collingwood, Lawrance» Macbeth
Collinson, Robert » Robinson Crusoë
Colman, George » Lear
Colonna, G.T. » Byron
Combuchen, Sigrid » Byron
Comencini, Luigi » Casanova
Commandeur, Jacques» Beatrijs
Conn, George » Maria Stuart
Connu, Francis » Abélard
Conradi, August » Don Carlos
Contessa, Carl» Schlemihl
Conti, Antonio » Abélard
Conti, Francesco Bartolomeo» Don Quijote
Cooper, Anthony Ashley, Earl of Shaftesbury
»Julianus Apostata
Cooper, Gary » Blauwbaard
Cooper, Samuel » Cromwell
Coopmans, Gadso » Peter de Grote
Coppola, Francis Ford » Dracula
Corinth, Lovis » Faust
Cormon, Eugène » Don Carlos, Robinson Crusoë
Corneille, Thomas » Don Juan, Essex
Corneille, Pierre » Falstaff
Cornelius, Peter » Faust, Macbeth
Corot, Camille » Faust
Corradini, Enrico » Robespierre
Correia, Gaspar » Vliegende Hollander
Cortázar, Julio » Robinson Crusoë
Cossa, Pietro »Julianus Apostata, Rienzi
Costa, Michele » Don Carlos
Costa, Isaac da » Napoleon
Coster, Charles Theodore Henri de » Tijl
Uilenspiegel
Costner, Kevin » Robin Hood
Cottrau, G. » Lear
Coubier, Heinz » Demetrius, Kaspar Hauser
Courtois, E.B. » Robespierre
Couturier, F. » Essex
Covrig, Doru » Golem
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Coypel, Charles-Antoine » Abélard, Cardenio
& Celinde, Don Quijote
Cramer, Rie» Beatrijs
Cranach de Oudere, Lucas » Luther
Cranch, John » Werther
Crawford, F. Marion » Francesca da Rimini
Cremer, Jan » Casanova
Cremers, P.J. » Hendrik iv
Cremieux, Hector » Faust, Robinson Crusoë
Cressonois, L. » Hamlet
Croce-Spinelli, Michel» Macbeth
Crockett, S.R. » Cromwell
Croix, Pétis de la » Tamerlan, Turandot
Crome-Schwienig, Karl » Paracelsus
Crommelynck, Fernand » Falstaff
Cruikshank, George » Falstaff, Miinchhausen,
Robinson Crusoë, Schlemihl
Cruikshank, I.R. » Byron
Crusius, G.L. » Faust
Cukor, George » Mazeppa, Romeo &Julia
Curtis, Tony » Casanova
Curtiz, Michael » Essex, Robin Hood
Cuvelier » Mazeppa
Czinner, Paul» Donjuan, Romeo &Julia
Dahn, Felix »Julianus Apostata
Dalcroze, Jacques» Don Quijote
Dali, Salvador » Don Quijote, Faust, Hamlet,
Macbeth
Damme, Frank Ivo van » Tijl Uilenspiegel
Dane, Clemence » Essex
Dante Alighieri » Byron, Francesca da Rimini
Danzi, Franz » Turandot
Dargomizhsky, Alexander » Donjuan
Darton, Joe» Don Quijote
Daudet, Léon-Alphonse-Marie » Napoleon
Daumier, Honoré Victorien » Don Quijote
Daurelle, Jacques » Abélard
Davenant, William » Alboin & Rosamunde,
Macbeth
David, H. » Faust
David, Jacques-Louis » Belisarius, Napoleon,
Robespierre
David, Louis » Wilhelm Tell
Davies, Andrew » Romeo &Julia
Davies, J. Scarlett » Byron
Davies, Walford» Elckerlyc
Davis, Bette » Essex
Dawes, George » Macbeth
Debraux, Emile » Napoleon
Debussy, Claude » Lear, Undine
Decleir, Jan » Blauwbaard
Defoe, Daniel » Robinson Crusoë
Defosse, Henry » Casanova
Dekker, Thomas » Fortunatus, Hendrik iv , Shylock

Delacroix, Eugène » Cromwell, Donjuan, Don
Quijote, Faust, Hamlet, Mazeppa, Shylock
Delaroche, Paul » Cromwell
Delavigne, Casimir » Napoleon
Delft, Michel van » Lorelei
Delius, Frank » Romeo &Julia
Delius, Frederick » Zoroaster
Delmont, Joseph » Paracelsus
Delpech » Robespierre
Delves, Stuart » Macbeth
Dench, Judy » Luther
Dennery, Adolphe » Kaspar Hauser
Derbenev, Vadim » Demetrius
Deseine» Abélard
Desfontaines, Henri » Cromwell, Essex, Falstaff
Desfontaines de la V allée » Hendrik iv
Deshayes » Don Carlos
Desmaison, L. » Essex
Desprez, Josquin » Luther
Desvergers » Casanova
Deuringer, Ludwig » Essex
Deverell, Mary » Maria Stuart
Deverell, Walter » Hamlet
Dévéria, Eugène » Donjuan, Maria Stuart
Devrient, Oscar » Hendrik iv , Luther
Diaghilev, Sergei » Romeo &Julia
Diamante, Juan Bautista » Maria Stuart
Dickens, Charles » Robespierre
Dickoff, Michel » Wilhelm Tell
Dicksee, Frank » Francesca da Rimini
Diderot, Denis » Beatrijs, Don Quijote,
Peter de Grote, Zoroaster
Diepenbrock, Alphons » Faust
Dieterle, William » Faust
Dietsch, Pierre Louis Philippe » Vliegende Hollander
Dieudonné, Albert » Napoleon
Dis, Adriaan van » Robespierre
Disney, Walt» Robin Hood, Robinson Crusoë,
Undine
Disraeli, Benjamin» Byron
Ditters von Dittersdorf, Karl » Falstaff, Paracelsus
Dmytryk, Edward » Blauwbaard
Dublin, Alfred » Blauwbaard, Hamlet
Dobner, Sepp » Paracelsus
Doeve, Eppo » Vliegende Hollander
Doillon, Jacques » Werther
Donizetti, Gaetano » Belisarius, Essex, Maria Stuart,
Peter de Grote
Donne, John » Paracelsus
Dorat, Claude Joseph » Abélard, Peter de Grote
Doré, Gustave » Ahasverus, Don Quijote, Francesca
da Rimini, Hamlet, Munchhausen
During, Georg » Fortunatus
Dovzhenko, Alexander » Demetrius
Dowton, William » Falstaff
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Drankov » Demetrius
Drayton, Michael » Godiva
Drexel, H. »Julianus Apostata
Drieu de la Rochelle, Pierre » Robespierre
Drinkwater, John » Byron, Cromwell, Maria Stuart
Driver, Henry Austin » Byron
Dros, Nico » Robespierre
Droste-Hulshoff, Annette von » Golem
Drouineau, Gustave » Byron, Rienzi
Dryden, John » Cromwell, Falstaff
Dubois, F. » Hendrik iv
Dubois, Pierre H. » Belisarius
Dubufe, Claude-Marie » Donjuan
Ducis, Jean-Francois » Hamlet, Lear, Macbeth,
Romeo &Julia
Diilberg, Franz » Cardenio & Celinde
Dukas, Paul » Blauwbaard, Lear
Duke, Ashley » Hamlet
Dullaert, Joan » Cromwell
Dullemen, Inez van » Lear
Duller, Eduard » Ahasverus
Dumas père, Alexandre » Ahasverus, Cagliostro,
Donjuan, Hendrik i v , Napoleon
Dumas, Alexandre » Hamlet
Duncan, Ronald » Abélard
Dunlap, Scott » Blauwbaard
Dupeuty, Charles Désiré » Kaspar Hauser
Dupin, Philippe » Mazeppa
Duprato, Jules » Maria Stuart
Durafour, Michel » Rienzi
Durrell, Lawrence » Faust, Pausinjohanna
Dursi, M. » Blauwbaard
Duseigneur,Jean-Bernard » Abélard
Duval, A. » Falstaff
Duveyrier, A.H.J. [Mélesville] » Peter de Grote
Duvivier, Julien » Golem
Dvorak, Antonin » Undine
Dvorsky » Maria Stuart
Dyce, William » Francesca da Rimini
Dyck, Anthony van » Hendrik iv
Dyk,J.G. » Essex
Dyke, Dick van » Robinson Crusoë
Eastlake, Charles » Byron
Eaton, John » Robespierre
Eberlin, Johann Ernst » Demetrius
Edgar, David » Romeo &Julia
Edschmied, Kasimir » Byron
Edward, J. Gordon » Romeo &Julia
Eekhout, Jan H. » Tijl Uilenspiegel
Egan, Pierce » Robin Hood
Eggarter, F. » Wilhelm Tell
Egk, Werner » Faust
Eichendorff, Joseph von »Julianus Apostata, Lorelei
Eichrodt, Hellmuth » Undine

Eichrodt, Ludwig » Alboin & Rosamunde
Einem, Gottfried von » Robespierre, Turandot
Eisen, Charles Dominique Joseph » Abélard
Eisenstein, Sergej Mikailovitsj » Demetrius
Eisler, Hanns » Faust
Ekman, Gosta » Faust
Eldridge, P. » Ahasverus
Eldridge, Florence » Maria Stuart
Elgar, Edward » Falstaff
Eliot, T.S. » Hamlet
Ellstein, Abraham » Golem
Elmore, Alfred W. » Romeo &Julia
Elsner, Józef Antoni Franciszek » Maria Stuart
Elstrake, R. » Maria Stuart
Elvervelt, Henrik van » Tamerlan
Elvey, Maurice » Ahasverus
Emants, Marcellus »Julianus Apostata
Emden, Jakob » Golem
Emerson, Ralph Waldo » Byron
Enciso, Diego Ximénez de » Don Carlos
Engelman, Jan » Turandot, Vliegende Hollander
Engels, Friedrich » Rienzi
Enright, D.J. » Faust
Erasmus, Desiderius » Hamlet
Erikson, Erik H. » Luther
Ernst, Paul » Demetrius
Erskine, John » Casanova
Ervine, St. John » Shylock
Espino, Federico Lisci » Macbeth
Espronceda, José de » Donjuan
Estang, Luc d' »Julianus Apostata
Etty, William » Robinson Crusoë
Eulenberg, Herbert » Blauwbaard, Munchhausen
Eunapius »Julianus Apostata
Eutropius »Julianus Apostata
Ewers, Hanns Heinz » Schlemihl
Eyre, Edmund John » Robespierre
Fabbri, E. » Francesca da Rimini
Fabre d'Olivet, Dioclès » Paracelsus
Faccio, Franco » Hamlet
Fairbanks jr., Douglas» Cromwell
Faithorne, William » Cromwell
Falconer Poole, Paul » Lear
Falconet, Etienne-Maurice » Peter de Grote
Falena, Ugo » Francesca da Rimini, Shylock
Falke, Gustav » Francesca da Rimini
Falla, Manuel de» Don Quijote
Fane, F. » Tamerlan
Fantin-Latour, Henri » Faust
Fasel, Georg Wilhem » Faust
Faucomplét » Pausinjohanna
Faure, Elie » Napoleon
Fauré, Gabriel » Shylock
Féher, Friedrich » Maria Stuart
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Feigl, Bedrich » Golem
Feith, Rhijnvis » Werther
Feliciano, José » Don Quijote
Fellini, Federico » Casanova
Fellner, Ferdinand » Faust
Felner, Peter Paul » Essex, Shylock
Fenwick Gaye, Phoebe » Falstaff
Ferber, Maurice » Byron
Ferrari, Giacomo » Don Carlos
Ferron, Louis » Kaspar Hauser, Vliegende Hollander
Fétis, Francois Joseph » Maria Stuart
Feuerbach, Anselm » Francesca da Rimini
Fielding, Henry » Cardenio & Celinde, Don Quijote
Filips iv » Essex
Finkers, Herman » Macbeth
Fiorentino, Giovanni » Shylock
Fischart, Johann » Hendrik iv , Tijl Uilenspiegel
Fischer, Wilhelm » Ahasverus
Fisher, Terence » Dracula
Fitzball, Edward » Lorelei, Vliegende Hollander
Fitzgerald, James » Don Carlos
Fitzgerald, Henry » Shylock
Fitzhugh, William » Macbeth
Fjodorov, Iurii » Demetrius
Flake, Otto » Fortunatus
Flaubert, Gustave » Robespierre
Flaxman, John » Francesca da Rimini
Flayder, F.H. » Hendrik iv
Fleg, Edmond » Ahasverus, Macbeth
Fleming, Paul » Paracelsus
Flers, Robert de» Beatrijs
Fletcher, Giles » Demetrius
Fletcher, John » Cardenio & Celinde, Demetrius
Flynn, Errol » Donjuan, Essex, Robin Hood
Forster, Friedrich » Schlemihl
Foerster, J.B. » Shylock
Fohr, Carl Philipp » Undine
Fokke, Simon » Zoroaster
Folengo, Teofilo » Don Quijote
Fonseca, Anton Wollheim da » Undine
Fontan, Louis Marie » Kaspar Hauser
Fontane, Theodor » Cromwell, Maria Stuart,
Robin Hood
Fonteyn, Bernard » Fortunatus
Foote, Arthur » Francesca da Rimini
Foote, Dorothy Norris » Essex
Ford, John » Maria Stuart
Forster, Friedrich » Robinson Crusoë
Forsyth, James » Abélard
Forte, Dieter » Kaspar Hauser, Luther
Forzano, Giovacchino » Napoleon
Foscolo, Ugo » Francesca da Rimini, Napoleon
Foucher, Paul Henri » Vliegende Hollander
Fouqué, Friedrich Heinrich Karl, baron de la Motte
Fouqué » Alboin & Rosamunde, Don Carlos,
Julianus Apostata, Paracelsus, Undine

Fourès, Elie » Byron
Fowles, John » Blauwbaard
Fragerolle, George » Ahasverus
Fragonard, Alexandre Evariste » Donjuan
France, Anatole » Robespierre
Francesco di Andrea » Ahasverus
Franck, Hans » Godiva, Rienzi
Franckenstein, Clemens von » Fortunatus
Francq van Berkhey, Joannes le » Zoroaster
Frank, Ernst » Francesca da Rimini
Franquinet, Robert » Robespierre
Fraser, Alexander » Falstaff, Robinson Crusoë
Frazzi, V. » Lear
Freiligrath, Ferdinand » Hamlet
Freud, Sigmund » Hamlet
Fric, Martin » Golem
Friend, John Edward » Essex
Frisch, Max » Blauwbaard, Donjuan, Wilhelm Tell
Frischlin, Philipp Nicodemus » Luther
Furnberg, Louis » Casanova
Fuscolo, Ugo » Werther
Fiissli, Johann Heinrich [Henry Fuseli] » Abélard,
Falstaff, Francesca da Rimini, Hamlet, Lear,
Macbeth, Romeo &Julia, Undine, Wilhelm Tell
Fuyter, Leon de » Donjuan
Fyfe, A. » Cromwell
Gabele, Anton » Paracelsus
Gade, Niels » Hamlet
Gade, S. » Hamlet
Gártner, Ernst » Paracelsus
Gaillard, Karl » Rienzi
Galle, Joan » Elckerlyc
Galli, Emilio » Macbeth
Galt, John » Ahasverus
Gance, Abel » Napoleon
Gandonnière, Almire » Faust
Garay, János » Miinchhausen
Gardner, Ava » Vliegende Hollander
Garrick, David» Hamlet, Macbeth, Romeo &Julia
Garson, Barbara » Macbeth
Gasparini, Francesco » Tamerlan
Gaudy, F. von » Napoleon
Gauguin, Paul» Undine
Gaultier » Hendrik iv
Gautier, Théophile » Dracula, Faust, Munchhausen,
Schlemihl
Gavarni, Paul » Ahasverus
Gazzaniga, Giuseppe » Donjuan
Gazzoletti, Antonia » Turandot
Geertgen tot Sint Jans »Julianus Apostata
Geerts, Paul » Lorelei
Geibel, Emanuel » Lorelei
Geilinger, Max » Paracelsus
Gelder, Aert de » Peter de Grote
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Gendron, E.A. » Francesca da Rimini
Generali, Pietro » Francesca da Rimini
Genevoix, Maurice » Lorelei
Geniis, Madame de » Belisarius
Gennep, Jaspar von » Elckerlyc
Geoffrey of Monmouth » Lear
George, Margaret » Maria Stuart
Gerasimov, Sergej » Peter de Grote
Géricault, Theodore » Mazeppa, Napoleon
Gerstein, Cassandra M. » Undine
Getty, G. » Falstaff
Geyl, P. » Napoleon
Gheeraerts de Jongere, Marcus » Essex
Ghiberti, Lorenzo » Golem
Ghislanzoni, Alberto » Lear
Giacosa, Giuseppe » Turandot
Giarda, Luigi Stefano » Byron
Gibbon, Edward »Julianus Apostata
Gide, Casimir » Francesca da Rimini
Gielen, J. » Wilhelm Tell
Gielgud, John » Blauwbaard, Hamlet
Gigoux » Abélard
Gil, Rafael » Don Quijote
Gil y Zarate, Antonio » Wilhelm Tell
Gilbert, G.S. » Hamlet
Gilbert, John » Falstaff, Lear, Shylock
Gilchrist » Byron
Giles, David » Falstaff
Giliberto, 0. » Donjuan
Gilliam, Terry » Munchhausen
Gillies, R.P. » Vliegende Hollander
Gilse, Jan van » Tijl Uilenspiegel
Gilson, Paul » Francesca da Rimini
Gingold, H. » Abélard
Giordano, Umberto » Belisarius, Napoleon
Giraudoux, Jean » Undine
Girbertus, Johannes » Fortunatus
Girschner, Christian Friedrich » Undine
Gliese, Rochus » Schlemihl
Gluck, Christoph Willibald (von) » Don Juan
Godard, Jean-Luc » Lear
Goedtke, Karl Heinz » Tijl Uilenspiegel
Goerres,J. » Napoleon
Goethe, Johann Wolfgang (von) » Ahasverus, Byron,
Cagliostro, Demetrius, Faust, Hamlet, Julianus
Apostata, Luther, Paracelsus, Pausin Johanna,
Robin Hood, Romeo &Julia, Tamerlan,
Werther, Wilhelm Tell
Gotz, Hermann » Francesca da Rimini
Goeverneur, J J.A. » Vliegende Hollander
Gold, Jack » Robinson Crusoë
Golding, William » Robinson Crusoë
Goldoni, Carlo » Belisarius, Don Juan, Falstaff,
Turandot
Goldscheider, Ludwig » Byron

Goldsmith, L. » Napoleon
Goll, Yvan [Isaac Lang] » Undine
Golm, Rudolf» Byron
Goltzius, Hendrik » Hendrik iv
Gondry, Jules» Beatrijs
Gontsjarov, Vasili » Demetrius, Hamlet, Napoleon,
Undine
Gooch, Steve » Romeo &Julia
Goodelman, Aaron » Golem
Goossens, Eugene » Donjuan
Gordon, Gavin » Byron
Gorki, Maxim » Faust
Gorski, Peter » Faust
Gorter, Herman » Werther
Gorter, Simon » Werther
Gotter, Friedrich Wilhelm » Romeo &Julia
Gotthelf, Jeremias » Wilhelm Tell
Gottschall, Rudolf von » Romeo &Julia
Gottsched, Johann Christoph » Faust, Hendrik iv,
Pausin Johanna
Gounod, Charles » Faust, Romeo &Julia
Goya, Francisco [Francisco José de Goya y Lucientes]
» Don Juan, Don Quijote, Napoleon
Gozzi, Carlo » Turandot
Grabbe, Christian Dietrich » Don Juan, Faust,
Napoleon, Tijl Uilenspiegel
Graener, Paul » Don Juan
Graham, James » Maria Stuart
Grandville » Robinson Crusoë
Granville, George » Shylock
Gras, Joseph le » Casanova
Gratiani, Girolamo » Cromwell
Graves, Robert » Belisarius
Grazie, M.E. delle » Robespierre
Green, Bernard » Essex
Green, Guy » Luther
Green, Roger Lancelyn » Robin Hood
Greene, Graham » Don Quijote
Greenwood, Edwin » Falstaff, Maria Stuart
Gregorius van Nazianze »Julianus Apostata
Greif, Martin » Francesca da Rimini
Grétry, André » Blauwbaard, Peter de Grote
Greuze,Jean-Baptiste » Abélard, Napoleon
Grieg, Edvard » Macbeth
Grillparzer, Franz » Faust, Napoleon, Undine
Grimm, gebroeders » Alboin & Rosamunde,
Blauwbaard
Grimm, Hermann » Demetrius
Grimm, Jakob » Golem
Grimmelshausen, Hans Christoffel » Paracelsus
Grisebach, Eduard » Ahasverus
Groen, Floris » Faust
Gros, Antoine Jean » Napoleon
Grosse, Julius » Fortunatus, Maria Stuart, Rienzi
Grosso, Giacomo » Donjuan
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Groto, Luigi » Romeo &Julia
Griindgens, Gustaf» Faust
Griininger, Johann » Tijl Uilenspiegel
Grunwald, Willy » Demetrius
Grundtvig, S. » Schlemihl
Grynáus, S. » Romeo &Julia
Gryphius, Andreas » Cardenio & Celinde, Cromwell,
Falstaff, Maria Stuart
Guardati, Tommaso de' » Romeo &Julia
Guastalla, Claudio » Undine
Guazzoni, Enrico » Demetrius
Gunther, Egon » Werther
Guérard, Wilhelm von » Elckerlyc
Gugitz, Gustav » Casanova
Guglielmi, Pietro Alessandro » Tamerlan
Guilbert de Pixérécourt, René-Charles » Maria
Stuart, Robinson Crusoë, Undine
Guillaume de Lorris » Abélard
Guinness, Alec » Cromwell
Guitry, Sacha » Napoleon
Gumppenberg » Munchhausen
Gunsbourg, Raoul » Demetrius
Gutzkow, Karl » Hamlet, Julianus Apostata,
Kaspar Hauser
Guys, J.-B. » Abélard
Gyrowetz, Adalbert » Undine
Haasse, Hella S. » Robespierre
Haensel » Miinchhausen
Hagen, Margarete von » Paracelsus
Hahn, Reynaldo » Shylock
Hainisch, Leopold » Falstaff
Halévy, Jean-Francois » Ahasverus
Halévy, Ludovic » Blauwbaard
Halle, Adam de la » Robin Hood
Halm, Friedrich von » Beatrijs
Halpern, Leivick » Golem
Hals, Frans » Hamlet
Hamerling, Robert » Ahasverus, Robespierre
Hamilton, A. » Faust
Hamsun, Knut » Werther
Handel, Georg Friedrich » Tamerlan
Handke, Peter » Kaspar Hauser, Werther
Hanmer, Thomas » Hamlet
Haraucourt, Edmond » Shylock
Hardung, Victor » Godiva
Hardy, Oliver)) Robinson Crusoë
Hardy, Thomas » Napoleon
Hargrave, John Gordon » Paracelsus
Harlow, George Henry » Macbeth
Harms, Rudolf» Paracelsus
Harnack, O. » Demetrius
Harris, Richard » Cromwell
Harrison, Rex » Don Quijote
Harsány, Zsolt » Munchhausen

Harsdorffer, Georg Philipp » Cardenio & Celinde
Harten, Jaap » Lorelei
Hartmann, Georges » Werther
Harwood, Gwen » Golem
Haskin, Byron » Robinson Crusoë
Hato, Georges » Faust
Hauff, Wilhelm » Ahasverus, Napoleon,
Vliegende Hollander
Haugnitz, A. von » Maria Stuart
Hauptmann, C. » Napoleon
Hauptmann, Gerhart » Hamlet, Tijl Uilenspiegel,
Undine
Hauschner, Auguste » Golem
Havard, W. » Cromwell
Haverkamp, Friso » Faust
Havilland, Olivia de » Robin Hood
Hawks, Howard » Lorelei
Hay Plumb, E. » Hamlet
Haydn, Franz Joseph » Hamlet, Lear
Hayez, Francesco » Romeo & Julia
Hayman, Francis » Don Quijote, Falstaff, Hamlet
Hayter, Alethea » Hamlet
Hazlitt, William » Lear
Hebbel, Friedrich » Demetrius, Golem, Julianus
Apostata
Hebert, Anne » Abélard
Heemskerck, Egbert van » Don Quijote
Hegemann, W. » Napoleon
Hegenbarth, Josef» Macbeth
Heifetz, V. » Golem
Heijermans, Herman » Ahasverus
Hein, Christoph » Cromwell
Heine, Heinrich » Ahasverus, Byron, Casanova,
Faust, Hamlet, Lorelei, Napoleon, Schlemihl,
Vliegende Hollander
Heinitz, W. » Demetrius
Heiseler, Henry von » Peter de Grote
Heller, W.F. » Ahasverus
Helman, Albert » Robinson Crusoë
Henneberg, Claus H. » Lear, Undine
Henneguy, Félix » Abélard
Henschke, Alfred [Klabund] » Peter de Grote
Hensen, Herwig [Florant Mielants] » Godiva
Hensler, Karl Friedrich » Undine
Henze, Hans Werner » Undine
Hepburn, Katherine » Maria Stuart
Heppenstall, Rayner » Hamlet
Herbelot » Tamerlan
Herbert, H.H. » Cromwell
Herbier, Marcel 1' » Faust
Herbst, W. » Luther
Herdman, Robert » Maria Stuart
Herfst, Eric » Lorelei
Hermann, Hugo » Paracelsus
Hermans, W.F. » Munchhausen
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Hermus, Guus» Don Quijote
Hervé, Florimond » Faust
Herzog, Werner » Dracula, Kaspar Hauser
Hess, Moses » Don Quijote
Hess, Johannes » Golem
Heston, Charlton » Essex
Heuser, Kurt » Paracelsus
Hewlett, Maurice » Byron, Maria Stuart
Heym, Georg » Vliegende Hollander
Heym, Stefan » Ahasverus, Robinson Crusoë
Heyse, Paul » Donjuan, Francesca da Rimini
Hicks, William » Falstaff
Hildesheimer, Wolfgang » Maria Stuart, Turandot
Hiller, Arthur » Don Quijote
Hirschmann, Henri » Ahasverus
Hirschvogel, Augustin » Paracelsus
Hj árne, Urban » Alboin & Rosamunde
Hodges, William » Belisarius
Hodler, Ferdinand » Ahasverus, Wilhelm Tell
Hofer, Fridolin » Paracelsus
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus » Donjuan,
Golem, Schlemihl, Turandot, Undine
Hofmann von Hofmannswaldau, Christian » Abélard
Hofmann, Gert » Casanova
Hofmannsthal, Hugo von » Casanova, Elckerlyc,
Kaspar Hauser, Paracelsus, Robinson Crusoë,
Schlemihl
Hogarth, William » Don Quijote, Falstaff, Hamlet
Hogsberg, Christian » Kaspar Hauser
Hohenhausen, Elisabeth von » Byron
Hol, Richard » Vliegende Hollander
Holbein de Jongere, Hans » Paracelsus
Holinshed, Raphael » Falstaff, Lear, Macbeth
Holitscher, Arthur » Golem
Holl, Otto » Tijl Uilenspiegel
Holland, Johann David » Hamlet
Hollander, John » Golem
Holst, Gustav » Falstaff
Holweck » Elckerlyc
Holz, Arno » Hamlet
Homerus » Werther
Honegger, Arthur » Hamlet, Napoleon
Hook, James C. » Shylock
Hoop jr., Adriaan van der » Byron, Don Quijote,
Wilhelm Tell
Horn, Daniel Uffo » Golem
Horn, Moritz » Undine
Horvath, Ödon von » Donjuan
Houdon,Jean-Antoine » Cagliostro
Houten, Boudewijn van » Casanova
Houwaert, Jan Baptist » Elckerlyc
Hoven, J. [Johann Vesque von Puttlingen]
» Turandot
Hoven, Jan van » Faust
Howard, Alan » Cromwell

Howard, Edward » Cromwell
Howard, James » Romeo &Julia
Howard, Leslie » Romeo &Julia
Hubans, Charles » Abélard
Huber, Hans » Wilhelm Tell
Hudecek, Frantisek » Golem
Hudtwalker, M.H. » Vliegende Hollander
Huet, Pierre Daniel » Zoroaster
Hughes, Arthur » Hamlet
Hughes, Ken » Cromwell
Hugo, Victor » Cromwell, Lorelei, Mazeppa,
Napoleon, Paracelsus, Robespierre, Undine
Huidobro, Vicente » Cagliostro
Hume, David » Cromwell
Hume, William » Maria Stuart
Humm, Rudolf Jakob » Godiva
Humperdinck, Engelbert » Beatrijs, Romeo &Julia,
Shylock
Hunt, Charles » Hamlet, Shylock
Hunt, F.W. » Byron
Hunt, Leigh » Francesca da Rimini, Godiva
Hunt, William Holman » Godiva, Rienzi
Hussel, Horst » Golem
Hutchings, Arthur » Abélard
Huysmans, Joris-Karl » Blauwbaard
Hyde, Thomas » Zoroaster
Ibert, Jacques » Macbeth, Napoleon
Ibsen, Henrik »Julianus Apostata
Immermann, Karl Leberecht » Cardenio & Celinde,
Munchhausen, Peter de Grote
Inglin, Meinrad » Wilhelm Tell
Ingenhoven, Jan van » Zoroaster
Ingres,Jean-Auguste-Dominique » Francesca da
Rimini, Hendrik iv , Napoleon, Romeo & Julia
Innes, Michael » Hamlet
Ionesco, Eugène » Macbeth
Irailh, l'Abbé Augustin-Simon » Hendrik iv
Ireland, Anthony » Byron
Iremonger, Lucille » Byron
Irvin, John » Robin Hood
Irving, Henry » Shylock
Irving, Washington » Vliegende Hollander
Isabey, Eugène enjean-Baptiste » Napoleon
Ischyrius, Christian » Elckerlyc
Ishioka, Eiko » Dracula
Itard, E. » Kaspar Hauser
Ivens, Joris » Tijl Uilenspiegel
Jacobus i » Macbeth
Jaime, Adolphe » Faust
Janin, Jules » Casanova
tannings, Emil » Faust
Jánosi, Joseph Engel de U.E. de Sinoja] » Shylock
Janssen, Guus » Faust
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Jarnach, Philipp » Faust
Jarrott, Charles » Maria Stuart
Jarry, Alfred » Faust, Hamlet, Pausin Johanna
Jasset, Victorin » Ahasverus
Jaucourt, Louis de » Peter de Grote
Jean de Meun » Abélard
Jelakowitch, Ivan » Ahasverus
Jelusich, M. » Cromwell
Jens, Walter» Ahasverus
Jensen, Adolf» Turandot
Jensen, Elsbeth » Turandot
Jerrold, Douglas » Vliegende Hollander
Jilovsky, Georg » Golem
Joachim, Joseph » Hamlet
Joannon, Leo » Robinson Crusoë
Johannes de Alta Silva » Shylock
Johannot, Alfred » Don Juan
John of Fordun » Pausinjohanna
Johnson, Samuel» Essex, Falstaff, Hamlet
Jolson, Al » Robinson Crusoë
Jones, Ernest » Hamlet
Jones, George » Godiva
Jones, Henry » Essex
Jong, Jasperina de » Lorelei
Jonson, Ben » Essex, Falstaff, Paracelsus
Jorissen, Thomas » Abélard
Josselin de jong, K.H.R. de » Undine
Joukovski, W. » Ahasverus
Jouve, Pierre Jean » Don Juan
Jouy, Victor Joseph Etienne de » Wilhelm Tell
Joyce, James » Falstaff, Faust, Hamlet
Joyce & Co. [Geerten Meijsing] » Werther
Justmus » Zoroaster
Kaai, Koos van der » Tijl Uilenspiegel
Kabalevski, Dimitri » Romeo &Julia
Kastner, Erich » Miinchhausen
Kautner, Helmut » Hamlet
Kafka, Franz » Elckerlyc, Miinchhausen
Kaibel, F. » Demetrius
Kaiser, Georg » Blauwbaard
Kalisch, David » Schlemihl
Kalisch, Ludwig » Golem
Kampf, Arthur » Lear
Kantemir, Antioch » Peter de Grote
Karamzin, Nikolai » Demetrius
Karel i » Cromwell
Karetnikov, Nikolai» Tijl Uilenspiegel
Kars, Theo » Casanova
Kaschperov, Vladimir » Rienzi
Kasjanov, V. »Julianus Apostata
Kate, J J.L. ten » Ahasverus, Byron, Werther
Kauffmann, Angelica » Abélard
Kaulbach, Wilhelm von » Faust, Luther, Macbeth,
Wilhelm Tell

Kazynski, Vic. » Ahasverus
Keach, Stacy » Luther
Kean, Edmund » Lear, Macbeth, Shylock
Keats, John» Byron, Francesca da Rimini, Lear,
Robin Hood, Werther
Keighley, William » Robin Hood
Keim, Franz » Munchhausen, Paracelsus
Keiser, E. » Napoleon
Kelk, Cornelis Jan » Don Juan
Kellendonk, Frans » Ahasverus, Hamlet, Werther
Keller, Gottfried» Beatrijs, Romeo &Julia,
Wilhelm Tell
Keller, H. » Francesca da Rimini
Kemble, Frances Anne » Francesca da Rimini
Kemble, John Philip » Hamlet, Macbeth
Kemp, Pierre » Beatrijs
Kennelly, Brendan » Cromwell
Kenrick, William » Falstaff
Kenyon, F.W. » Byron
Kerner, Justinus » Undine
Kerouac, Jack » Faust
Kesten, Hermann » Casanova
Kettenburg, K. von »Julianus Apostata
Ketterborn, Rudolf» Hamlet
Key, K. » Francesca da Rimini
Khomiakov » Demetrius
Kienzl, Wilhelm » Don Quijote, Turandot
Kiesel, O.E. » Tijl Uilenspiegel
Kilbourne, Austin [Seyotto de Vic] » Rienzi
Kingsley, Charles » Godiva
Kinkel, Johanna » Lorelei
Kinsky, Joseph » Fortunatus
Kinsoen, Frans » Belisarius
Kipling, Rudyard » Napoleon
Kirchner, Ernst Ludwig » Schlemihl
Kirschenbaum, Jules » Golem
Kissling, Richard » Wilhelm Tell
Kistler, Cyrill » Tijl Uilenspiegel
Klabund [Alfred Henschke] » Peter de Grote,
Tijl Uilenspiegel
Klahn, Erich » Tijl Uilenspiegel
Klairwal, T. de » Hendrik iv
Klee, Paul » Faust
Klein, Johannes » Abélard
Kleist, Heinrich von » Luther, Napoleon
Klemke, Werner » Tijl Uilenspiegel
Klenau, Paul August von » Essex, Francesca
da Rimini
Klimt, Gustav » Dracula, Undine
Klingemann, August » Cromwell, Faust
Klinger, Friedrich Maximilian » Faust
Klompert, L. » Schlemihl
Klossovski, Pierre » Robespierre
Knauss, Sibylle » Robespierre
Kneller, Godfried » Peter de Grote
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Knolles, Richard » Tamerlan
Knowles, James Sheridan » Wilhelm Tell
Kobelius, Johann Augustin » Don Carlos
Koch» Don Quijote
Koch, Rudolf» Tijl Uilenspiegel
Kodály, Zoltan » Miinchhausen
Korner, Theodor » Napoleon
Koster, H. » Francesca da Rimini, Maria Stuart
Kohout, Pavel » Macbeth
Kok, A.S. » Hamlet
Kokoschka, Oskar » Lear
Kolbenheyer, Erwin Guido » Paracelsus
Kolm-Velteé, Walter » Don Juan
Kollwitz, Kathe » Faust
Kompert, L. » Golem
Komrij, Gerrit» Ahasverus, Don Quijote, Hamlet,
Lorelei, Pausinjohanna
Koolaart-Hoofman, Elizabeth » Peter de Grote
Koolhaas, Anton » Elckerlyc
Kooten, Kees van » Robin Hood
Koppel, Herman » Macbeth
Kops, B. » Hamlet
Kormart, Christoph » Maria Stuart
Kosegarten, Ludwig » Beatrijs
Kosintsjev, Grigori » Don Quijote, Hamlet, Lear
Koster, Henry » Napoleon
Kott, Jan » Lear
Kotzebue, August von » Demetrius, Napoleon,
Tijl Uilenspiegel
Kouwenaar, Gerrit » Napoleon
Kozloff, Charles » Undine
Kralik, Richard » Paracelsus
Kramer, J.H. » Faust
Kreutzer, Conradin » Fortunatus, Undine
Kreutzer, Rodolphe» Werther
Krolow, Karl Heinrich » Undine
Kubin, Alfred » Faust, Golem, Munchhausen
Kuleshov, Lev » Tamerlan
Kuprian, Hermann » Ahasverus
Kurosawa, Akiro » Lear, Macbeth
Kuzmin » Cagliostro
Kvapil, Jaroslav » Ahasverus, Undine
Kyd, Thomas » Hamlet
Kyser, Hans » Faust, Luther
Laar,J.W.C. van [Lonius] » Shylock
La Calprenède, Gautier des Costes de » Belisarius,
Essex
Lacaze, Léon » Napoleon
Laforgue, Jules » Hamlet
Lagerkvist, Ppr » Ahasverus
Lagniet, Jacques » Don Quijote
La Harpe, Jean Francois de » Peter de Grote
Laignelot, Francois » Rienzi
Lalauze, Adolphe » Faust

Lamartine, Alphonse de » Abélard, Byron,
Napoleon, Robespierre
Lamb, Lady Caroline » Byron
Lamb, Charles » Lear
Lambert, Constant » Romeo & Julia
Lampedusa, Guiseppe Tomasi di » Undine
Lampo, Hubert » Blauwbaard, Don Juan
Lamprecht, Gerhard» Turandot
Lancaster, Helen » Golem
Lancret, Nicholas » Essex
Landon, Michael » Kaspar Hauser
Landor, Walter Savage » Godiva
Lang, Franziskus » Maria Stuart
Langendijk, Pieter » Don Quijote, Falstaff
Langland, W. » Robin Hood
Langton, Simon » Casanova
Lanzi» Demetrius
Laponneraye, Albert » Robespierre
La Ramée, Pierre de »Julianus Apostata
Larsen, Viggo » Napoleon
Larson, Jack » Byron
Lask, B. » Luther
Last, Jef» Vliegende Hollander
Latouche, G. » Werther
Lattuada, Felice » Don Juan
Laube, Heinrich » Cromwell, Demetrius, Essex
Lauckner, R. » Casanova
Lauff, Josef» Godiva
Launder, Frank » Godiva
Laurel, Stan » Robinson Crusoë
Laurents, Arthur » Romeo &Julia
Laurey, Harriët » Lorelei
Lavello » Maria Stuart
Lavrovsky, Leonid » Romeo &Julia
Lawrence, Sir Thomas » Hamlet
Lazarevic, L. » Werther
Lebrun, Pierre » Maria Stuart
Lecocq, C.A. » Undine
Leder, Herbert » Golem
Lee, Christopher » Dracula
Lee, Nathaniel » Hendrik iv
Lee, Tanith » Romeo &Julia
Leeu, Gheraert » Undine
Lefranc, Martin » Pausin Johanna
Léger, P.A. » Pausin Johanna
Lehmann, Liza » Elckerlyc
Leigh, Mitch» Don Quijote
Leighton, Edmund Blair » Godiva
Leighton, Frederic Lord » Francesca da Rimini,
Romeo & Julia
Leivick, H. [Leivick Halpern] » Golem
Lely, Peter » Cromwell
Lem, Stanislav » Golem
Lemberger, Shimshon » Golem
Lembert, Johann Wilhelm » Fortunatus
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Lenau, Nikolaus » Abélard, Ahasverus, Byron,
Donjuan, Faust, Schlemihl
Lennep, J. van » Byron
Lenoir, Alexandre » Abélard
Lenoir-Duplessis » Don Carlos
Leoni, Franco » Francesca da Rimini
Leoni, L. » Napoleon
Leopardi, Giacomo » Napoleon
Leopold » Mazeppa
Lermontov, Mikhail » Demetrius, Werther
Lerner, Howard » Golem
Lesage, Alain René » Turandot
Leskov, Nikolaj » Macbeth
Leslie, Charles Robert » Don Quijote
Leslie, W.O. » Abélard
Lessing, Gotthold Ephraim » Essex, Faust, Shylock
Lester, Richard » Cromwell, Robin Hood
LeSueur, Jean-Francois » Napoleon
Leti, Gregorio » Shylock
Leverkiihn, Adrian » Faust
Lewin, Albert » Vliegende Hollander
Lewis » Kaspar Hauser
Lewis, Matthew Gregory » Ahasverus, Tamerlan
Leyden, Lucas van » Tijl Uilenspiegel
Libianus »Julianus Apostata
Lichtenberg, Georg Christoph » Godiva
Liehburg, Max » Wilhelm Tell
Lienhard, Friedrich » Luther, Miinchhausen,
Tijl Uilenspiegel
Lifar, Serge » Napoleon
Ligne, prins De » Casanova
Liliencron, Detlev von » Byron, Golem, Hamlet
Lindberg, Sven » Maria Stuart
Lindenmeyer, Hans » Kaspar Hauser
Lindenschmit, Wilhelm von » Luther
Lindpaintner, Peter Josef von » Dracula
Linley Sr., Thomas » Fortunatus
Linley, W. » Hamlet
Lion, Ferdinand » Casanova, Golem
Lipparini, Lodovico » Byron
Lips,J.H. » Faust
Lissauer, Ernst » Luther
Liszt, Franz » Faust, Francesca da Rimini, Hamlet,
Lorelei, Mazeppa
Litolff, Henri » Abélard
Little, Geraldine » Abélard
Liverseege, Henry » Falstaff
Livius » Hamlet
Lobanov, F.I. » Demetrius
Lochhead, Liz » Maria Stuart
Locke, Metthew » Macbeth
Locle, Camille du » Don Carlos
Loeben, O.H. von » Lorelei
Lóffler, Berthold » Tijl Uilenspiegel
Loenatsjarski, Anatoli » Faust

Loewe, Carl » Hamlet
Luwen, Johann Friedrich » Faust
Loffelt, A.C. » Hamlet
Loggem, Em. van » Vliegende Hollander
Lom, Herbert » Napoleon
Lombroso, Cesare » Rienzi
Lomonosov, Mikhail » Peter de Grote
Longfellow, Henry Wadsworth » Belisarius, Byron,
Vliegende Hollander
Longhi, Alessandro » Casanova
Lonius [J.W.C. van Laar] » Shylock
Loos, Anita » Lorelei
Looy, Jacobus van » Don Quijote
Lopez, G. » Don Carlos
Loren, Sophia» Don Quijote, Mazeppa
Lorquet » Napoleon
Lorrain, Jacques la » Don Quijote
Lorrain, Jean [Paul Alexandre Duval] » Lorelei
Lortzing, Gustav Albert » Casanova, Peter de Grote,
Undine
Losey, Joseph » Donjuan
Lothar, Rudolf» Golem
Lothar, Mark » Casanova
Louijs, Pierre » Casanova
Lowell, Amy » Byron
Lovenskjold, Herman Severin » Turandot
Lubin, Arthur » Godiva
Lubitsch, Ernst » Blauwbaard
Luchet » Cagliostro
Lucianus » Miinchhausen
Lucidi, Achille » Demetrius
Lucy, Charles » Cromwell
Ludwig, Charles » Luther
Ludwig, Emil» Byron, Napoleon
Liidecke, F. » Pausinjohanna
Lugosi, Bela » Dracula
Luitz-Morat » Ahasverus
Lulofs, B.H. » Lorelei
Lumière, Louis » Blauwbaard
Lumière, gebroeders » Faust
Lunt, George » Byron
LUTHER , Martin » Faust
Lvov, Alexis » Undine
Lytton, Edward Bulwer » Cromwell, Rienzi,
Robespierre
Macaulay, Thomas Babington» Byron
Macdonald, David » Cromwell
Macfarren, George » Don Carlos, Robin Hood,
Shylock
Machiavelli, Niccoló » Alboin & Rosamunde
MacKaye, Percy » Hamlet
Macklin » Macbeth, Shylock
Maclise, Daniel » Cromwell, Hamlet, Macbeth,
Peter de Grote, Robin Hood
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MacNally, Leonard » Robin Hood
Maconchy, Elizabeth » Abélard
Macpherson, James » Robin Hood, Werther
Macready, William Charles » Lear
Macropedius, Georgius [Georg van Lancvelt]
» Elckerlyc
Madach, Imre » Faust
Maeterlinck, Maurice» Beatrijs, Godiva, Blauwbaard
Magnien, Edouard » Byron
Magnon, Jean » Tamerlan
Mahler, Gustav » Faust, Zoroaster
Maillet-Duclairon, Antoine » Cromwell
Maillol, Aristide » Undine
Mainvilliers, G.S. Chevalier de » Peter de Grote
Malalas » Belisarius
Malheiro Dias, Carlos » Cagliostro
Malipiero, Gian Francesco » Macbeth, Romeo &Julia
Maltitz, A. von » Cromwell
Mancinelli, Luigi » Francesca da Rimini
Mandelartz, Carl » Tijl Uilenspiegel
Manet, Edouard » Hamlet
Mankowitz, Wolf» Casanova
Mann, Heinrich » Hendrik iv
Mann, Klaus » Faust, Kaspar Hauser
Mann, Thomas» Faust, Hamlet, Luther, Werther
Mansilla, Garcia » Demetrius
Manssen, W.J. » Cagliostro
Mantel, Hilary » Robespierre
Manzoni, Alessandro » Napoleon
Manzoni, Giacomo » Faust
Maraini, Dacia » Maria Stuart
Marana, Giovanni » Ahasverus
Maranon, Gregorio » Donjuan
Marat, Jean-Paul » Robespierre
March, Fredric » Maria Stuart
Marchand, J.-H. » Abélard
Marfond, G. » Maria Stuart
Marillier » Abélard
Marion, Pierre Xavier » Cromwell
Marlowe, Christopher » Faust, Hendrik i v , Shylock,
Tamerlan
Marlowe, Derek » Byron
Marlowe, Stephen » Don Quijote
Marmontel, Jean-Francois » Belisarius, Peter de Grote
Marowitz, Charles » Hamlet, Macbeth
Marr, Hans » Wilhelm Tell
Marryat, Frederick » Vliegende Hollander
Marschner, Eduard » Hendrik iv
Marschner, Heinrich » Dracula, Hendrik iv
Marsh,J.B. » Godiva
Marshall, William Calder » Godiva
Marsman, Hendrik » Vliegende Hollander
Marston, Theodore » Undine
Martens, Kurt » Kaspar Hauser
Martersteig, M. » Demetrius

Martin von Troppau » Pausinjohanna
Martini, Jean Paul Egide » Hendrik iv
Martini, Pierre »Julianus Apostata
Martinu, Bohuslav» Beatrijs
Marvell, Andrew » Cromwell
Masen, J. » Romeo &Julia
Masereel, Frans » Ahasverus, Faust, Tijl Uilenspiegel
Mason, James » Vliegende Hollander
Massenet, Jules» Don Quijote, Shylock, Werther
Massie, Robert K. » Peter de Grote
Masson, André » Donjuan
Masson, David » Werther
Mastroianni, Marcello » Casanova
Matarozzo, R. » Francesca da Rimini
Matham, Adrian » Faust
Mathers, James » Elckerlyc
Matsys, Quinten » Paracelsus
Mattheson, Johann » Demetrius
Matthieu, Pierre» Don Carlos, Hendrik iv
Matull, Kurt » Kaspar Hauser
Maturin, George » Faust
Matvejev, A. » Peter de Grote
Maugham, Robin » Lear
Mauke, Wilhelm » Tijl Uilenspiegel
Maurice, C. » Hamlet
Maurice, Pierre » Francesca da Rimini
Maurin, Nicolas » Don Juan
Maurois, André » Byron, Donjuan
Maurras, Charles » Napoleon
Mauthner, Fritz » Ahasverus
Mayerne Turquet, Louis de » Don Carlos
McLeod, Norman » Casanova
Médicis, Lorenzo de »Julianus Apostata
Meekel, Kees » Ahasverus
Meeker, Anne » Essex
Mehegan, Chevalier de » Zoroaster
Meij sing, Doeschka » Robinson Crusoë
Meij sing, Geerten » Casanova, Werther
Meil, J.W. » Faust
Meilhac, Henri » Blauwbaard
Meinardus, Ludwig » Luther
Meissner, Alfred » Byron
Mej, L. » Demetrius
Melanchton » Faust
Melcher, Chasper Otto » Faust
Mélesville [A.H J. Duveyrier] » Peter de Grote
Méliès, Georges » Ahasverus, Blauwbaard,
Cagliostro, Don Quijote, Faust
Mell, Max » Paracelsus
Mellen, Greenville » Byron
Meltzer, David » Golem
Melville, G.W. » Cromwell
Ménard, L.-A. » Hamlet
Mendelssohn-Bartholdy, Felix» Don Quijote,
Lorelei, Undine
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Mendl, David» Schlemihl
Mengs, Anton Raphael » Casanova
Menzel, Ferdinand » Faust
Mercadante, Saverio » Essex, Francesca da Rimini,
Hamlet, Maria Stuart
Mercier, Louis-Sébastien » Abélard, Don Carlos,
Hendrik iv
Merezkovski, Dmitri S. »Julianus Apostata,
Napoleon, Peter de Grote
Méri de la Camorgne » Francesca da Rimini
Mérimée, Prosper » Demetrius, Donjuan,
Hendrik iv
Merle, Jean » Maria Stuart
Merritt, Anna Lea » Romeo & Julia
Merrivale, Thomas » Faust
Merson, Luc Olivier » Macbeth
Méry, Francois Joseph » Don Carlos, Napoleon
Merzbach, Paul » Napoleon
Mestrozzi, Paul » Fortunatus
Meurice, Paul » Hamlet
Mexía, Pedro » Tamerlan
Meyer, Conrad Ferdinand » Hendrik iv , Paracelsus
Meyer,J.G. » Schlemihl
Meyerbeer, Giacomo [Jakob Liebmann Meyer Beer]
» Hendrik i v , Peter de Grote
Meyrink, Gustav » Golem
Meyrowsky, S. » Fortunatus

Molière [Jean Baptiste Poquelin] » Donjuan
Molitor, W. »Julianus Apostata
Molo, Walter von » Luther
Moncrieff, W.D. » Maria Stuart
Monnet, Charles » Abélard
Monroe, Marilyn » Lorelei
Montaigne, Michel de » Hamlet, Hendrik iv
Montalbán, Juan Pérez de » Cardenio & Celinde,
Don Carlos
Montalto, Emilio di » Rienzi
Montchrestien, Antoine de » Maria Stuart
Montfleury » Essex
Montherlant, Henri de » Don Juan
Monti, Niccoló » Francesca da Rimini
Montifaud, Marc de » Abélard
Moor, Carel de » Peter de Grote
Moor, Margriet de » Robinson Crusoë
Moore, Bruce L. » Falstaff
Moore, Frank» Byron
Moore, George » Abélard
Moore, Roger » Robin Hood
Moore, Thomas » Byron, Vliegende Hollander
Mor, Antoon [Antonio Moro] » Don Carlos
Moran, Thomas » Zoroaster
Morand, Paul » Don Quijote
Moravia, Alberto » Godiva
Mordovtsev, Daniil» Peter de Grote

Mézeray, Francois Eudes de » Don Carlos

Moreau, Emile » Napoleon

Mezzabotta, Ernesto » Pausinjohanna
Michelet, Jules » Robespierre
Michelot,J.B.A. » Abélard
Mickiewicz, Adam Bernard» Lorelei
Middleton, Thomas » Alboin & Rosamunde
Mierre, M. le » Wilhelm Tell
Mignet, Auguste » Robespierre
Mihalovich, Edmund von » Faust
Mij tens » Maria Stuart
Milhaud, Darius » Hamlet, Macbeth, Romeo &Julia
Millais, John Everett » Cromwell, Hamlet,
Hendrik iv , Romeo & Julia
Millar, Ronald » Abélard
Mille, Cecil Blount de » Elckerlyc
Milliet, Paul » Werther
Milldcker, Karl » Paracelsus
Milner, Henry » Mazeppa
Miltitz, Carl Borromaus von » Alboin & Rosamunde
Milton, John » Cromwell, Faust
Mira de Amescua, Antonio » Belisarius
Mitford, John » Byron, Cromwell, Rienzi
Mitscherlich, Alexander » Kaspar Hauser
Mnouchkine, Ariane » Faust
Moesman, Johannes Hendrikus » Godiva
Moessorgski, Modest Petrovitsj » Demetrius
Mohr, E. » Hendrik iv
Mok, Maurits » Vliegende Hollander

Moreau, Gustave » Undine
Moreau le Jeune [Jean Michel Moreau] » Abélard
Moreschi, A. » Cromwell
Moret, Eugène » Hendrik iv
Morgann, Maurice » Falstaff
Mori, Isho » Golem
Mori, Nicholas » Undine
Moritz Arndt, Ernst » Napoleon
Morlhon, Camille de » Cromwell
Morris, Thomas B. » Hamlet
Morris, William » Lear
Mortimer, John Hamilton » Belisarius,
Don Quijote
Moschino, Ettore » Don Juan
Moscuzza » Don Carlos
Mosen, Julius » Rienzi
Mosenthal, Salomon von » Demetrius
Mosnier, Jean» Don Quijote
Moszinsky, August » Cagliostro
Mountfort, William » Faust
Mouw,J.A. dèr [Adwaita] » Vliegende Hollander
Mozart, Wolfgang Amadeus » Don Juan, Faust,
Zoroaster
Muller, Adam »Julianus Apostata
Muller, Adolf» Fortunatus, Hendrik i v , Napoleon,
Paracelsus, Tijl Uilenspiegel
Muller, Artur » Demetrius
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Muller, B. » Rienzi
Muller, Charles-Louis » Don Juan
Muller, Friedrich [Maler Muller] » Faust
Muller, Gustav » Paracelsus
Muller, Heiner » Hamlet, Macbeth
Muller, Hermann » Essex
Muller, Victor » Romeo & Julia
Muller, Wenzel » Maria Stuart
Muller, Wilhelm » Ahasverus, Byron
Multatuli [Eduard Douwes Dekker] » Don Quijote,
Robin Hood
Munch, Edvard » Faust
Munday, Anthony » Robin Hood
Mundt, Th. » Cagliostro
Muniz Higuera, Carlos » Don Carlos
Munroe, Alexander » Francisca da Rimini
Murnau, Friedrich Wilhelm [F.W. Plumpe]
» Dracula, Faust
Murner, Thomas » Luther, Pausin Johanna
Murphy, Arthur » Hamlet
Murray, Gilbert » Hamlet
Murray, William » Maria Stuart
Musgrave, Thea » Maria Stuart
Musset, Alfred de » Casanova
Mussolini, Benito » Napoleon
Nabokov, Vladimir » Don Quijote, Hamlet
Nadel, Arno » Cagliostro
Naeke, Gustav Heinrich » Faust
Nafin, gebroeders Le » Don Quijote
Namneek, H. » Rienzi
Nanteuil, Célestin » Don Quijote
Naogeorg, Thomas [Thomas Kirchmair] » Elckerlyc,
Luther
Nápravnik, Eduard » Francesca da Rimini
Narekny » Demetrius
Nathan, George Jean » Romeo &Julia
Natoli, Luigi [William Galt] » Cagliostro
Nattier, Jean-Marc » Peter de Grote
Naudé, Gabriel » Zoroaster
Nauwerk, Ludwig G.C. » Faust
Neal, David» Maria Stuart
Neander, A. »Julianus Apostata
Nedham, Marchamont » Cromwell
Neruda, Jan » Francesca da Rimini
Nerval, Gérard de [Gerard Labrunie] » Cagliostro,
Faust, Lorelei, Napoleon, Peter de Grote, Undine
Nestroy, Johann Nepomuk » Paracelsus,
Tijl Uilenspiegel
Nesvadba, Joseph » Lorelei
Netscher, Caspar » Maria Stuart
Neumann, Hans » Undine
Newenham, Frederick » Cromwell
Newton, Gilbert Stuart » Shylock
Newton, J.H. » Wilhelm Tell

Nezami » Turandot
Nichols, Robert » Ahasverus
Nicolai, Friedrich » Werther
Nicolai, Otto » Falstaff
Nicole, Christopher» Byron
Nicolini, Giovanni Battista » Byron
Nicolini, Guiseppe » Napoleon
Niedermeyer, L. » Maria Stuart
Nielsen, Asta » Hamlet
Nietzsche, Friedrich » Hamlet, Napoleon, Zoroaster
Nijhoff, Martinus » Vliegende Hollander
Nijlen, Jan van » Abélard
Nitzsche, Klaus » Rienzi
Noa, Manfred » Turandot
Nodier, Charles » Beatrijs
Noerejev, Rudolf» Don Quijote
Nolde, Emil» Faust
Nomsz, Jan » Zoroaster
Nonguet, Lucien » Wilhelm Tell
Noordervliet, Nelleke » Robespierre
Noordraak, Richard » Maria Stuart
Nordal, Eugen » Don Carlos
Northall, William Knight » Macbeth
Nosseck, Max » Schlemihl
Novalis [Friedrich Leopold von Hardenberg]
» Paracelsus
Nuitter, C.L.E. » Macbeth
Numa Pompilius » Zoroaster
Nunez de Arces, Gaspar » Don Carlos
Nye, Robert » Byron, Falstaff
Nystroem, Gdsta » Shylock
Obaldia, René de » Tamerlan
Oelschlegel, Gerd » Romeo &Julia
Oettinger» Tijl Uilenspiegel
Offenbach, Jacques » Blauwbaard, Robinson Crusoë,
Schlemihl
Ohrimenko » Demetrius
Okay, K. » Tamerlan
Olivier, Laurence » Hamlet
Oman, C. » Maria Stuart
O'Neill, Norman » Shylock
Ongaro, Francesco dall' » Byron
Ophuls, Marcel » Tijl Uilenspiegel
Ophuls, Max [Max Oppenheimer] » Cromwell,
Werther
Opitz (von Boberfeld), Martin » Hendrik iv
Oppenheim, Meret » Kaspar Hauser
Orchardson, William Quiller » Falstaff, Hamlet
Orlovski » Faust
Ormesson, Jean d' » Ahasverus
Orneval, d' » Turandot
Ors y Rovira, Eugenio d' » Wilhelm Tell
Orsay, graaf Alfred d' » Byron
Ortelius, Abraham » Tamerlan
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Ortlepp, E. » Napoleon
Osborne, John » Luther
Osiander, C. » Faust
Oster, Guus »Julianus Apostata
Ostrovski, Alexander » Demetrius
Ostrovski, K.J. » Francesca da Rimini
Oswald, Richard » Don Carlos, Schlemihl
Otcenasek, Jan » Romeo &Julia
O'Toole, Peter » Don Quijote, Robinson Crusoë
Ott, Herbert en Norbert» Tijl Uilenspiegel
Otten, Jo » Casanova
Otten, Willem Jan » Casanova
Otto, Henry » Undine
Otway, Thomas » Don Carlos, Romeo &Julia
Oudry, P. » Maria Stuart
Ovidius » Abélard, Lorelei, Romeo &Julia
Oxenford, John » Robin Hood
Ozick, Cynthia » Golem
Paape, Gerrit » Robespierre
Pabst, Georg Wilhelm» Don Quijote, Paracelsus
Page, Howard Gordon » Byron
Painter, Wiliam » Romeo &Julia
Paisiello, Giovanni » Don Quijote
Paladilhe » Demetrius
Palance, Jack » Alboin & Rosamunde
Palladio, Andrea » Don Juan
Palmgren, Selim » Schlemihl
Paludan-Muller, Frederik » Ahasverus
Palumbo, C. » Maria Stuart
Paoli, B. » Francesca da Rimini
Papavoine » Falstaff
Papp, Joseph » Hamlet
PARACELSUS » Undine
Parker, Martin » Robin Hood
Parkinson, Roy » Blauwbaard
Parsons, Th.W. » Francesca da Rimini
Pascoli, Giovanni » Napoleon
Pasek, Jan » Mazeppa
Pasero de Corneliano » Ahasverus
Pasternak, Boris » Hamlet
Pastina, Giorgio » Wilhelm Tell
Pastoret, Claude Emmanuel Pierre » Zoroaster
Paterson, A. » Cromwell
Patten, A.F. » Robinson Crusoë
Pattle Cameron, Julia Margaret » Lear
Paul, Byron » Robinson Crusoë
Paul, Heinz » Wilhelm Tell
Paul, Jean [Johann Paul Friedrich Richter]
» Robespierre
Paul, Robert William » Wilhelm Tell
Paulini, Béla » Miinchhausen
Paulsen, Rudolf» Ahasverus
Paulus Diaconus » Alboin & Rosamunde
Peacock, Thomas Love » Byron, Robin Hood

Pechstein » Faust
Pellico, Silvio » Francesca da Rimini, Napoleon
Penning, L. » Robespierre
Penzoldt, Ernst» Werther
Pepoli, Alessandro » Don Carlos
Percy, Thomas » Robin Hood
Perfall, Karl von » Undine
Peri, Achille » Rienzi
Perondino, Pietro » Tamerlan
Perrault, Charles » Blauwbaard
Perse, Saint John [Alexis Marie René Auguste Léger]
» Robinson Crusoë
Persichini, Venceslao » Rienzi
Pessoa, Fernando » Faust
Pétau, Denys »Julianus Apostata
Peter & Gordon » Godiva
Peternell, Pert » Paracelsus
Petersen, Wolfgang » Robinson Crusoë
Petithuguenin, J. » Maria Stuart
Petrarca, Francesco » Rienzi
Petrov, Andrej » Peter de Grote
Petrov, Vladimir » Peter de Grote
Petrovic, Aleksandr » Faust
Petrus Dorlandus » Elckerlyc
Peyron, Pierre » Belisarius
Peys, Adriaan » Don Juan
Pfitzer, Nikolaus » Faust
Pforr, Franz » Don Quijote
Philidor, Francois -André » Belisarius, Don Quijote
Philipe, Gérard » Faust, Tijl Uilenspiegel
Phillips, Stephen » Francesca da Rimini
Phillips, Thomas » Byron
Piave, Francesco Maria » Macbeth
Picasso, Pablo » Don Quijote
Piccini, Luigi » Maria Stuart
Piccinni, Louis Alexandre » Robinson Crusoë
Pichat, Michel » Wilhelm Tell
Pichel, Irving » Luther
Pichou » Cardenio & Celinde
Pick, Lupu » Napoleon
Pieracci, F. » Francesca da Rimini
Pierce, Edward» Cromwell
Pierné, Gabriel » Francesca da Rimini
Piers, Anthony » Golem
Pillecyn, Filip de » Blauwbaard
Piloty, Ferdinand » Hamlet, Romeo &Julia
Pincas, Abraham » Golem
Pingret, Arnold » Abélard
Pinner, David » Romeo &Julia
Pinsuti, Ciro » Shylock
Pioselli, G.B. » Maria Stuart
Piovene, Agostino » Tamerlan
Pirandello, Luigi » Francesca da Rimini
Pirazzi, Emil » Rienzi
Pissarro, L. » Hamlet
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Planchon, Roger » Blauwbaard
Platen, August von » Ahasverus, Byron
Plato » Zoroaster
Plautus, Titus Maccius » Beatrijs, Elckerlyc, Falstaff
Plenzdorf, Ulrich » Werther
Plinius de jongere» Zoroaster
Plomer, William » Essex
Ploutarchos» Zoroaster
Plumpe, F.W. » Dracula
Pocci, Franz von » Undine
Podwal, Mark » Golem
Poe, Edgar Allan » Byron, Dracula, Tamerlan
Poels, Albert» Tijl Uilenspiegel
Poesjkin, Alexander » Demetrius, Don Juan, Faust,
Hamlet, Mazeppa, Napoleon, Peter de Grote,
Undine
Pogson Smith, mrs. » Robespierre
Pohl, Richard » Luther
Poinsinet, Antoine» Don Quijote
Poirters, Adriaen» Beatrijs
Polanski, Roman » Dracula, Macbeth
Polet, Sybren [Sijbe Minnema] » Godiva
Polidori, John William » Dracula
Poloziv » Demetrius
Ponceau, D'Oigni du » Don Carlos, Maria Stuart
Ponson de Terrail, A. » Hendrik iv
Ponte, Lorenzo da » Don Juan
Pope, Alexander » Abélard, Paracelsus
Porter, Edwin S. » Faust
Portnoy, Ethel » Cagliostro
Porto, Luigi da » Romeo &Julia
Poschard, George » Abélard
Pot, C.W. van der »Julianus Apostata
Potocki, Jan » Ahasverus
Pound, Ezra » Hamlet, Paracelsus
Pourbus de Oudere, Frans » Hendrik Iv
Pourny, Charles » Mazeppa
Pousseur, Henri » Faust
Powell, Anthony » Casanova
Power, Michael » Blauwbaard
Pradon, Nicolas » Tamerlan
Prantera, Amanda » Byron
Pratesi, Mario » Belisarius
Preis, A. » Macbeth
Presser, Jacques » Napoleon, Robespierre
Preti, Mattia » Belisarius
Price, Dennis » Byron
Prins, Jan » Vliegende Hollander
Prior, Matthew » Cromwell
Pritchard, Mrs. » Macbeth
Procopius (Prokopios) » Belisarius
Prokofjev, Sergej » Demetrius, Napoleon, Romeo
&Julia, Undine
Prokosch, Frederic » Byron
Protazanov, Yakov » Demetrius

Proyart, Abbé » Robespierre
Prudentius »Julianus Apostata
Puccini, Giacomo » Turandot
Pugnani, Gaetano » Werther
Pungs, Wilhelm » Demetrius
Purcell, Henry » Don Juan, Don Quijote, Macbeth
Piittlingen, Johann Vesque von » Turandot
Pyle, Howard » Robin Hood
Quevedo» Belisarius
Quinet, Edgar » Ahasverus, Napoleon
Querido, Israel » Zoroaster
Rab, Wilhelm » Napoleon
Rabaud, Henri » Shylock
Rabelais, Francois » Don Quijote, Falstaff, Faust,
Miinchhausen
Rachmaninov, Sergej » Francesca da Rimini
Racine, Jean » Tamerlan
Rackham, Arthur » Hamlet
Radewill, F. » Tijl Uilenspiegel
Radoux, Jean Theodore » Ahasverus, Hendrik iv
Radzwill, A.H. » Maria Stuart
Raffet » Napoleon
Raimund, Ferdinand » Fortunatus
Rakoff, Alvin » Don Quijote
Ralph, James » Essex
Ramberg, Johann Heinrich » Tijl Uilenspiegel
Rameau,Jean-Philippe » Zoroaster
Ramée, Daniel » Hendrik iv
Ramsay, Alan » Zoroaster
Ramsey, Alicia » Byron
Randolph, Asa Maxon Fritz » Falstaff
Rank, Otto » Don Juan
Ranous, William » Francesca da Rimini
Raspe, Rudolf Erich » Miinchhausen
Rastrelli, Carlo » Peter de Grote
Rasumny, Alexander » Tamerlan
Rathenau, W. » Golem
Ratoff, Gregory » Cagliostro
Raupach, Ernst » Cromwell, Demetrius
Ravel, Maurice » Don Quijote, Undine
Raynal, P. » Napoleon
Read, Herbert Edward » Byron
Rebmann, A.G.F. » Miinchhausen
Recke, Charlotta Elisabeth Konstantia von der
» Cagliostro
Reddingius, Joannes » Zoroaster
Redgrave, Richard » Paracelsus
Redon, Odilon » Don Quijote, Faust
Reeves, Michael » Cromwell
Regan, Sylvia » Golem
Regnault, Charles » Maria Stuart
Renbinder, N. » Maria Stuart
Reichard, H.A.O. » Ahasverus
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Reichardt, Johan Friedrich » Tamerlan
Reimann, Aribert » Lear, Undine
Reinecke, Carl Heinrich Carsten » Undine,
Wilhelm Tell
Reiner, Robert » Ahasverus
Reinhardt, Gottfried » Elckerlyc
Reinhardt, Heinrich » Napoleon
Reinhardt, Max » Beatrijs, Turandot
Reinhart, H. » Schlemihl
Reissiger, Karl Gottlieb » Turandot
Rej, Mikolaj » Elckerlyc
Rembrandt van Rijn, Harmensz. » Faust, Paracelsus,
Tijl Uilenspiegel
Rémusat, Charles de » Abélard
Renner, Gustav » Francesca da Rimini
Repin, Ilj a » Peter de Grote
Respighi, Ottorino » Undine
Restif de la Bretonne, Nicolas Edme » Abélard
Retzsch, Moritz » Faust
Reuchlin, J. » Golem
Reutter, Hermann » Donjuan, Faust, Hamlet
Reve, Gerard »Julianus Apostata, Miinchhausen,
Vliegende Hollander, Werther
Revers, Gerard [G J.M. van het Reve]
» Miinchhausen
Révoil, Benedict Henri » Vliegende Hollander
Révoil, Pierre Henri » Maria Stuart
Reynaud, A. » Lear
Reynolds, Joshua » Hamlet, Lear, Macbeth
Reynolds, Kevin » Robin Hood
Reznicek, Emil Nikolaus von » Blauwbaard,
Tijl Uilenspiegel
Rhoïdis, Emmanuel » Pausinjohanna
Ricci, Luigi » Rienzi
Rice, Elmer [Elmer Reizenstein] » Hamlet
Rich, John» Faust
Richard, Fleury Francois » Maria Stuart
Richards, A.B. » Cromwell
Richardson, Tony » Hamlet
Richepin, Jacques » Falstaff
Ricketts, Charles » Donjuan
Ricordi, Tito » Francesca da Rimini
Rieckhoff» Rienzi
Riedel, F. » Schlemihl
Riemer,J. » Maria Stuart
Ries, Ferdinand » Don Carlos
Rieter, J. » Wilhelm Tell
Rihm, Wolfgang » Faust, Hamlet
Rihoit, Catherine » Casanova, Robespierre
Rijndorp, Jacob van » Donjuan, Faust
Rilke, Rainer Maria » Kaspar Hauser
Rimbaud, Arthur » Hamlet
Rimski-Korsakov, Nikolaj Andrejevitsj » Demetrius,
Donjuan
Rinser, Luise » Abélard

Rintala, Paavo » Romeo &Julia
Ritson, James » Robin Hood
Ritter, Fritz » Ahasverus
Ritter, P. » Falstaff
Roach, Hal » Maria Stuart
Robbins, Jerome » Romeo &Julia
Robert, Clémence » Abélard
Roberts, John » Undine
Robidé van der Aa, C.P.E. » Byron, Lorelei
Robinson, E. » Cromwell
Robinson, Edwin Arlington » Fortunatus
Robinson, Rony » Lear
Roche du Maine, J.P.L. de la, marquis de Luchet
» Cagliostro
Roche-Guilhem, Mademoiselle de la » Tamerlan
Rochussen, Charles »Julianus Apostata,
Munchhausen
Roda, Ferdinand von » Faust
Rodenko, Paul » Miinchhausen
Rodin, Auguste » Faust, Francesca da Rimini
Rodius, Th. » Hendrik iv
Rodwell, George » Vliegende Hollander
Rohmhildt, F. » Francesca da Rimini
Rossing » Faust
Roger-Ducasse, Jean Jules Aimable » Lear
Rogovski, Ludomir » Undine
Rohmer, Eric » Don Quijote
Rojas Zorrilla, Francisco de » Alboin & Rosamunde,
Romeo &Julia
Roland, George » Ahasverus
Roll, Alfred Philippe » Donjuan
Rolland, Romain » Robespierre
Romani, Felice » Essex, Hamlet, Romeo &Julia
Romberg, Bernard Heinrich » Hendrik iv
Romijn, Jaap » Donjuan
Romney, George » Hamlet, Lear
Ronnefeld, Peter » Schlemihl
Rops, FélicienJoseph-Victor » Tijl Uilenspiegel
Rosa, Salvator » Belisarius
Rose,J.W. » Don Carlos
Rosefeldt, Jacob » Shylock
Rossato, Arturo » Donjuan
Rossetti, Dante Gabriel » Faust, Francesca da Rimini,
Hamlet
Rosshirt, Christoph » Faust
Rossi, Lauro » Macbeth
Rossini, Gioacchino » Essex, Wilhelm Tell
Rostand, Edmond » Napoleon
Rotella, la » Demetrius
Roth, Philip » Casanova
Rothberg, Abraham » Golem
Rotrou, Jean de » Belisarius
Rougemont, Nicolas de » Maria Stuart
Rouget de Lisle, Claude Joseph » Robespierre
Roulers, Adrian de » Maria Stuart
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Rousseau, Jean Jacques » Abélard, Kaspar Hauser,
Peter de Grote, Robespierre, Robinson Crusoë
Rouvierre, Philibert » Hamlet
Rowe, Nicholas » Hamlet, Tamerlan
Rowlandson, Thomas » Munchhausen
Rowley, S. » Hendrik iv
Rowley Bishop, Henry » Fortunatus
Royaards, Willem Cornelis » Elckerlyc
Rozoi, F. de » Hendrik iv
Rubens, Pieter Paul » Hendrik iv
Rubinstein, Anton » Golem
Rubinstein, H.F. » Shylock
Rucellai, Giovanni » Alboin & Rosamunde
Rude, Francois » Napoleon
Ruckert, Friedrich » Napoleon
Ruhm, Gerhard » Hamlet
Ruhmkorf, Peter [Leslie Meier] » Blauwbaard
Rueter, Pam G. » Tijl Uilenspiegel
Ruggiero, Carlo » Maria Stuart
Ruhl, Ludwig Sigismund » Undine
Rullofs, Bartholomeus » Peter de Grote
Runciman, John » Lear
Rungenhagen » Tijl Uilenspiegel
Russell, Ken » Byron, Casanova
Russell, W. Clark » Vliegende Hollander
Russell Mitford, Mary » Rienzi
Rutten, Felix» Beatrijs
Rydberg, Viktor » Ahasverus
Ryder, Albert Pinkham » Macbeth
Rye, Stellan » Schlemihl
Rylejev, Kondrati » Mazeppa
Sabinski, T. » Macbeth
Sacchetti, Franco » Tijl Uilenspiegel
Sachs, Hans » Alboin & Rosamunde, Elckerlyc,
Fortunatus, Luther, Pausinjohanna, Tijl
Uilenspiegel
Saens de Heredia, José Luis » Faust
Sagal, Boris » Kaspar Hauser
Sage, Alain-René le » Don Quijote, Robinson
Crusoë
Sainmore, Blin de » Hendrik iv
Saint-Amant, Marc-Antoine Gérard de
» Don Quijote
Saint-Aubain, Antoine de » Hendrik iv
Saint-Georges de Bouhélier [Stéphane Georges
de Bouhélier le Pelletier] » Robespierre
Saint-Martin, Filleau de» Don Quijote
Saint-Phalle, Niki de » Golem
Saint-Réal, abbé de [César Vischard] » Don Carlos
Sainte-Beuve, Charles Augustin » Casanova
Salernitano, Masuccio [Tommaso de' Guardati]
» Romeo &Julia
Salieri, Antonio » Falstaff

Salinger,J.D. » Werther

Samaran, Charles » Casanova
Santell, Alfred » Blauwbaard
Sardou, Victorien » Francesca da Rimini, Napoleon
Sargent, John Singer » Macbeth
Sarment, Jean» Hamlet
Sauvage, P. » Hendrik iv
Sauvage, T.M.F. » Undine
Sauvigny, L.-E.-B. de » Hendrik iv
Savaro di Mileto, G.F. » Maria Stuart
Savery, Jacobus» Don Quijote
Saxo Grammaticus » Hamlet
Schaefer, George » Essex, Macbeth
Schaeffer, Albrecht » Demetrius
Schaepman, Hermanus Johannes Aloysius Maria
» Napoleon
Schall, H. » Hamlet, Macbeth
Scheerbart, Paul » Miinchhausen
Scheffer, Ary » Ahasverus, Faust, Francesca da
Rimini, Hendrik i v , Maria Stuart, Napoleon
Scheffer, Henry » Robespierre
Scheible » Faust
Schendel, Arthur van » Vliegende Hollander
Schenk, Eduard von » Belisarius
Schepens, Jan » Don Quijote
Schernberg, Dietrich » Pausinjohanna
Schiessler, Sebastian Willibald » Schlemihl
Schiller, Johann Christoph Friedrich von
» Cagliostro, Demetrius, Don Carlos, Essex,
Faust, Hamlet, Hendrik i v , Julianus Apostata,
Kaspar Hauser, Macbeth, Maria Stuart, Rienzi,
Robin Hood, Turandot, Wilhelm Tell
Schimmel, Hendrik Jan » Francesca da Rimini
Schink, Johann Friedrich » Faust, Hamlet
Schirokauer, Alfred » Byron
Schlaf, Johannes » Hamlet
Schlegel, August Wilhelm von » Ahasverus,
Don Quijote, Romeo &Julia, Turandot
Schlegel, Friedrich von » Don Quijote, Shylock,
Turandot
Schmid, C.H. » Essex
Schmidt, Erich » Faust
Schmidt, Franz » Tijl Uilenspiegel
Schmidt, Giovanni» Essex
Schmidt, J.F. » Turandot
Schmidt-Reindahl, Theo » Tijl Uilenspiegel
Schneegans, L. » Maria Stuart
Schneller, Karl » Ahasverus
Schnittke, Alfred » Faust
Schnitzler, Arthur » Casanova, Paracelsus
Schnorr, H.Th.L. » Miinchhausen
Schnorr von Carolsfeld, Julius » Undine
Schnorr von Carolsfeld, Ludwig Ferdinand » Faust
Schoeck, Paul » Wilhelm Tell
Schonaich-Carolath, Emma zu » Ahasverus
Schonberg, Arnold » Faust, Napoleon
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Schopenhauer, Arthur» Hamlet
Schroder, Friedrich Ludwig » Hamlet, Lear
Schródter, Adolph» Don Quijote, Falstaff,
Munchhausen, Schlemihl
Schroth, K.H. » Werther
Schubart, Christian Friedrich Daniel » Ahasverus
Schuder, Rosemarie » Paracelsus
Schudt, Jakob » Golem
Schutz, Helga » Luther
Schutz, Stefan » Abélard
Schulz-Beuthen, Heinrich » Lear
Schumann, Robert » Faust, Lorelei, Luther,
Napoleon
Schuster, Friedrich Wilhelm » Alboin & Rosamunde
Schwarz, Hans » Essex
Schwarz, J. » Schlemihl
Scofield, Paul» Lear
Scola, Ettore » Casanova, Robespierre
Scontrino, Antonio » Francesca da Rimini
Scoper, Ludwig » Kaspar Hauser
Scot, Reginald» Macbeth
Scott, David» Paracelsus
Scott, Sir Walter» Byron, Cromwell, Maria Stuart,
Napoleon, Robin Hood, Vliegende Hollander
Scribe, Eugène » Hendrik i v , Peter de Grote
Scuri, Enrico » Francesca da Rimini
Searle, Dj. » Maria Stuart
Searle, Humphrey » Hamlet
Sechter» Tijl Uilenspiegel
Sédame, Michel Jean » Blauwbaard
Seeler, J. » Ahasverus
Segar, William » Essex
Seidel, F.L. » Ahasverus
Seidl, J.G. » Ahasverus
Seignemartin, Jean » Romeo &Julia
Seipp, Christoph » Essex
Seitz, Franz » Faust
Séméladis, M. » Lear
Semet, Théophile » Undine
Senancour, Etienne Pivert de » Napoleon
Senfl, Ludwig » Luther
Serov, Valentin » Peter de Grote
Serres » Hendrik iv
Servasanctus» Beatrijs
Serwouters, Joannes » Tamerlan
Seyfried, Ignaz von » Ahasverus, Undine
Seyotto de Vic [Austin Kilbourne] » Rienzi
Sfetez, Giovanni » Godiva
Shadwell, Thomas » Donjuan
Shaffy, Ramses » Don Quijotc

Shakespeare, William » Cardenio & Celinde,
Demetrius, Essex, Falstaff, Faust, Hamlet, Lear,
Macbeth, Napoleon, Robin Hood, Romeo &
Julia, Shylock, Turandot
Shapiro, Paul » Golem

Sharp, Don » Dracula
Shaw, George Bernard» Donjuan, Macbeth,
Napoleon
Shearer, Norma » Romeo &Julia
Shelley, Percy Bysshe » Ahasverus, Byron,
Cromwell, Faust
Sheridan, Richard Brinsley» Robinson Crusoë
Sherman, Vincent » Don Juan
Shield, William » Robin Hood
Shirley, James » Belisarius
Short, Charles » Falstaff
Shulman, Irving » Romeo &Julia
Sibelius, Jean » Elckerlyc
Siddons, mrs. » Macbeth
Sidney, Philip » Essex, Lear
Silcher, Friedrich » Lorelei
Simon, Michel » Shylock
Simon, Rainer» Tijl Uilenspiegel
Simoni, M. » Napoleon
Simoni, Renato » Napoleon, Turandot
Simrock, Karl » Faust
Singer, Christiane » Abélard
Singer, Isaac Bashevis » Golem
Singleton, Henry » Werther
Sinoja,J.E. de [Joseph Engel de Jánosi] » Shylock
Sitsky, Larry » Golem
Six van Chandelier, Joan » Cromwell
Sjostakovitsj, Dimitri » Demetrius, Hamlet, Lear,
Macbeth
Skorodumov » Abélard
Slauerhoff, Jan Jacob » Kaspar Hauser, Napoleon,
Vliegende Hollander
Slevogt, Max » Faust, Macbeth
Sloane, Allen » Luther
Slowacki, Juliusz » Maria Stuart, Mazeppa
Sluyters, Jan » Don Quijote
Smeeks, Hendrik » Robinson Crusoë
Smetana, Bedrich » Faust, Macbeth
Smirke, Robert » Falstaff, Shylock
Smit, Gabriël » Beatrijs
Smith, George Albert» Faust
Smith Greene, George » Cromwell
Soden, Friedrich Julius Heinrich von » Faust
Soderini, Genesio » Alboin & Rosamunde
Soechay, Marc André » Faust
Soemarokov, Alexander» Demetrius, Hamlet
Soerikov, Vasili» Peter de Grote
Soevorin, A.S. » Demetrius
Sogner, Pasquale » Maria Stuart
Sollogub, Vladimir » Undine
Sondheim, Stephen» Romeo &Julia
Sonstral, J.H. » Essex
Sophokles » Turandot
Sorel, Charles» Don Quijote
Sousa Monteiro, José Maria de » Falstaff
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Spandaw, H.A. » Byron
Spangenberg, Gustav Adolph » Luther
Spark, Muriel» Robinson Crusoë
Spaun, A. von» Demetrius
Spenser, Edmund» Maria Stuart
Speulé » Napoleon
Spiess, Christian Heinrich » Maria Stuart
Spohr, Louis » Faust
Sporck » Undine
Stahlin, Jacob von » Peter de Grote
Staël, Madame de [Anne Louise Germaine Necker,
barones de Staël-Holstein] » Napoleon,
Robespierre
Stahl » Miznchhausen
Stanhoff, Hans » Demetrius
Stapfer, Albert » Faust
Stebich, Max » Rienzi
Stecyk, Irène » Mazeppa
Stegmayer, Matthaus » Fortunatus
Steiger, Rod » Napoleon
Steiglitz, Chr.L.
Stein, Gertrude » Byron, Faust
Steinberg, Saul » Golem
Steiner-Prag, Hugo » Golem
Steinhövel, Heinrich » Pausin Johanna
Steinle, Eduard Jakob von » Lorelei
Stelling, Jos » Elckerlyc
Stendhal [Marie-Henri Beyle] » Casanova, Hamlet,
Napoleon, Robespierre
Stephen, A.C. » Godiva
Sternberg, Josef von » Casanova
Sternheim, Carl » Napoleon
Stevenson, Robert Louis » Faust
Stil, André» Robespierre
St. John, John » Maria Stuart
Stodola, Rudolf» Faust
Stoger, Alfred » Don Carlos, Maria Stuart
Stojovski, Andrzej » Demetrius
Stoker, Bram » Dracula
Stolte, Ferdinand » Faust
Stoppard, Tom » Hamlet, Macbeth
Storm, Theodor » Golem
Stothard, Thomas » Falstaff, Robinson Crusoë
Strachey, Lytton » Essex
Strada, F. » Don Carlos
Strada, M.J. » Abélard
Stranitzky,J.A. » Faust
Straten, Hans van » Casanova
Stratenus, Louise» Francesca da Rimini
Strauss, David Friedrich »Julianus Apostata
Strauss, Johann » Cagliostro
Strauss, Richard » Don Juan, Don Quijote, Hamlet,
Macbeth, Schlemihl, Tijl Uilenspiegel, Zoroaster
Strindberg, August » Ahasverus, Luther
Stroux, Karl-Heinz » Hamlet

Stroyeva, Vera» Demetrius
Struck, Karin » Blauwbaard
Struck, Paul » Faust
Struijs, Jacob» Alboin & Rosamunde, Romeo &Julia
Stuckelberg, Ernst» Wilhelm Tell
Stuven, Peter » Essex
Sue, Eugène » Ahasverus
Sullivan, Arthur » Shylock
Suppé, Franz von » Ahasverus
Sutcliff, Rosemary » Robin Hood
Sutermeister, Heinrich » Romeo &Julia
Sutherland, Donald » Casanova
Sutter » Don Quijote
Svarstadt, Hans » Cromwell
Swift, Jonathan » Munchhausen
Swinburne, Algernon Charles » Alboin &
Rosamunde, Hendrik iv , Maria Stuart
Syberberg, Hans Jurgen» Faust
Sylvain, Alexandre » Shylock
Szabo, Istvan » Faust
Tabori, George » Faust
Taglione, Paolo » Undine
Taillasson, Jean Joseph » Abélard
Tanouarn, Eugène de » Abélard
Tardieu, Jean » Faust
Tarle, Jevgeni » Napoleon
Tate, Nahum » Lear
Tate, Sharon » Macbeth
Taubert » Macbeth
Taubmann, Otto » Shylock
Taylor, Elizabeth » Faust
Tegnér, Esaias » Napoleon
Teirlinck, Herman » Beatrijs, Elckerlyc,
Tijl Uilenspiegel
Telemann, Georg Philipp » Don Quijote
Teml, Jeri » Elckerlyc
Tendlau » Golem
Teniers, David » Don Quijote
Tennant, Emma » Faust
Tennyson, Alfred Lord » Godiva, Robin Hood
Terentius » Elckerlyc
Termote, Albert Polydor» Don Quijote
Terry, Ellen Alicia » Hamlet, Macbeth
Thackeray, William Makepeace » Byron, Werther
Thanhouser, Edwin » Romeo &Julia
Theobald, Lewis » Cardenio & Celinde
Thierry, Augustin » Robin Hood
Thiers, Adolphe » Robespierre
Thomas, Ambroise » Francesca da Rimini, Hamlet
Thomas, Antoine Leonard » Peter de Grote
Thompson, L. » Napoleon
Thomson, Henry » Romeo &Julia
Thomson, Virgil » Byron, Hamlet
Thorneycroft, William Hamo » Cromwell
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Thorwaldsen, Bertel » Byron
Thurmond, John » Faust
Thurston, John » Lear
Tieck, Ludwig » Blauwbaard, Cagliostro, Don
Quijote, Faust, Fortunatus, Turandot, Undine
Timmermans, Felix » Tijl Uilenspiegel
Tintoretto [Jacopo Robusti] » Paracelsus
Tirso de Molina [Gabriel Téllez] » Donjuan
Titone, Virgilio » Cagliostro
Toergenjev, Ivan» Don Quijote, Faust, Hamlet,
Lear, Macbeth
Tofel, Yehudah » Golem
Tollens, Hendrik » Abélard
Tolstoj, Aleksej Nikolajevitsj » Cagliostro,
Demetrius, Peter de Grote, Robespierre
Tolstoj, Ljev (Leo) Nikolajevitsj » Casanova,
Donjuan, Elckerlyc, Napoleon
Tombrock, Hans» Tijl Uilenspiegel
Tony [Anton Bergmann] » Lorelei
Toulouse-Lautrec, Henri de » Napoleon
Tournier, Michel » Blauwbaard, Robinson Crusoë
Trakl, Georg » Kaspar Hauser
Tralow, J. » Cromwell
Trease, Geoffrey » Robin Hood
Trenck, Siegfried von der » Ahasverus
Trissino, Gian Giorgio » Alboin & Rosamunde,
Belisarius
Trithemius, Johannes » Faust
Trollope, Anthony » Robespierre
Trommer, Hans » Romeo &Julia
Tronchin, Francois » Maria Stuart
Trost, Joh. Matth. » Maria Stuart
Trouncer, Margaret » Abélard
Truchot » Abélard
Trubner, (Heinrich) Wilhelm » Francesca da Rimini
Truffaut, Francois » Kaspar Hauser
Trumbull, John » Belisarius
Tschudi, Aegidius (Gilles) » Wilhelm Tell
Tsjaikovski, Pjotr (Peter) Iljitsj » Francesca da
Rimini, Hamlet, Mazeppa, Napoleon, Romeo
&Julia, Undine
Tsjajev, N.A. » Demetrius
Tsjechov, Anton Pavlovitsj » Hamlet
Tucholsky, Kurt » Kaspar Hauser
Tugel, Ludwig » Lear
Tullins, H. » Maria Stuart
Turner, (Joseph Mallord) William » Romeo &Julia,
Shylock, Undine
Turrisi-Colonna, Giuseppina » Byron
Turston, E. » Ahasverus
Tzara, Tristan » Hamlet
Uber » Ahasverus
Uberti, Giulio » Byron

Uhland, Ludwig » Alboin & Rosamunde,
Fortunatus, Francesca da Rimini
Uhlenbusch, H.P. » Hendrik iv
Ullman, Liv » Pausin Johanna
Ulmer, Edgar G. » Blauwbaard
Unamuno y Jugo, Miguel de » Don Quijote
Unger, Hellmuth » Beatrijs
Ungerer, Tomi » Robin Hood
Unruh, Fritz von » Napoleon
Updike, John » Elckerlyc
Urfey, Thomas d' » Don Quijote
Ustinov, Peter » Lear, Romeo &Julia
Vadim, Roger » Donjuan
Vailland, Roger » Abélard
Valera, Juan» Faust
Valéry, Paul » Faust
Valle, Federico della » Maria Stuart
Vallentin, B. » Napoleon
Vanderbank, John » Don Quijote
Vandersteen, Willy » Lorelei
Vannetti, Clementino » Cagliostro
Varin » Casanova
Vasari, Giorgio » Hendrik iv
Vaughan Williams, Ralph » Falstaff, Shylock
Vauquelin » Robespierre
Veber, Serge» Turandot
Vecchi, Orazio » Falstaff
Vega Carpio, Lope Felix de» Beatrijs, Don Carlos,
Demetrius, Maria Stuart, Romeo &Julia
Veidt, Conrad » Byron, Wilhelm Tell
Velazquez, Diego (Rodriguez de Silva y) » Don
Carlos
Velde, Anton van de » Tijl Uilenspiegel
Vélez de Guevara, Luis » Tamerlan
Verdi, Giuseppe » Don Carlos, Falstaff, Hamlet, Lear,
Macbeth
Verdier, Gilbert du» Don Quijote
Veremans, Renaat Frans » Beatrijs
Vergilius » Francisca da Rimini
Verhaeren, Emile » Don Carlos
Verhulst, Rombout » Maria Stuart
Verkade, Eduard » Hamlet
Verlaine, Paul » Faust, Kaspar Hauser
Vermeccio, Gianni » Francesca da Rimini
Vermeulen, Matthijs » Vliegende Hollander
Vermeylen, August» Ahasverus
Vernet, Horace » Donjuan, Mazeppa, Napoleon
Vershofen, W. » Tijl Uilenspiegel
Verwey, Albert» Don Quijote, Rienzi
Vestdijk, Simon » Blauwbaard, Elckerlyc, Napoleon,
Robespierre, Robinson Crusoë, Vliegende
Hollander
Vèze, Raoul » Casanova
Vidal, Gore »Julianus Apostata
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Vidor, King » Napoleon
Viereck, G.S. » Ahasverus
Vierling, G. » Maria Stuart
Vigny, Alfred de » Byron, Julianus Apostata,
Napoleon, Shylock, Werther
Villari, Raffaele » Rienzi
Villedieu, Madame de » Tamerlan
Villiers de l'Isle-Adam » Faust
Villon, Francois» Abélard
Vincent, Francois-André» Belisarius
Vinkeles, Reinier » Werther
Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel » Napoleon
Vischard, César, abbé de Saint-Réal» Don Carlos
Vischer, Friedrich Theodor» Faust
Vischer, Peter » Luther
Visser, Ab » Casanova
Vitaliani, Cesare » Byron
Vitalini» Napoleon
Vivaldi, Antonio » Tamerlan
Vliet, Jan Joris » Faust
Vogeler, Heinrich » Undine
Vogel, Ch.L.A. » Maria Stuart
Vogel, Hugo » Luther
Vogt, Niklas » Faust
Voigt, Friedrich » Don Quijote
Vollmoller, Karl Gustav » Beatrijs, Turandot
Vollo, Benedetto » Byron
Voltaire [Francois-Marie Arouet] » Belisarius,
Hamlet, Hendrik iv ,Julianus Apostata, Mazeppa,
Peter de Grote
Vondel, Joost van den » Cardenio & Celinde,
Maria Stuart
Vonnegut, Kurt » Blauwbaard
Voskuyl, Meynert Pietersz » Don Carlos
Voss, R. » Napoleon
Voss, Julius von » Faust
Vrchlicky, Jaroslav [Emil Frída] »Julianus Apostata
Vréke, Jacques» Vliegende Hollander
Vroman, Leo » Lorelei
Vulpius, Christian August » Robin Hood
Waddell, Helen » Abélard
Wagenvoort, Maurits » Casanova
Wagner, Richard » Faust, Maria Stuart, Napoleon,
Rienzi, Vliegende Hollander
Wajda, Andrzej » Macbeth
Wal, Johan de » Peter de Grote
Walker, Robert » Cromwell
Wall Callcott, August» Falstaff
Wallace, Vincent» Lorelei
Waller, Edmund » Cromwell
Wallis, Henry » Werther
Walpole, Horace» Miinchhausen
Walschap, Gerard» Faust
Walsh, William » Falstaff

Walsingham, Thomas » Falstaff
Waltari, Mika Toimi » Paracelsus
Walton, William » Hamlet, Macbeth
Wangenheim, Franz Theodor » Schlemihl
Wap, J J.P. » Byron
Ward, Edward M. » Byron
Ward, mrs. Edward M. » Werther
Ward, J.P. » Napoleon
Warren, Edward H. » Macbeth
Wartenegg, W. von » Maria Stuart
Wartofsky, Gerald » Golem
Wasserman, Dale » Don Quijote
Wassermann, Jakob » Fortunatus, Kaspar Hauser
Watts, George Frederick » Francesca da Rimini,
Hamlet
Waumans, Coenrad » Tijl Uilenspiegel
Wayne, William » Cromwell
Weber, A. Paul » Tijl Uilenspiegel
Weber, Bernhard » Wilhelm Tell
Weber, Carl Maria von » Hendrik iv , Turandot
Weber, Max » Golem
Weever, John » Falstaff
Wegener, Paul Hermann » Golem, Schlemihl
Weidmann, Paul » Faust
Weingartner, Felix » Lear
Weingartner, Joseph» Abélard
Weiss, Jiri » Romeo & Julia
Weiss, Peter » Robespierre
Weisse, Christian Felix » Alboin & Rosamunde,
Hendrik iv , Romeo &Julia
Welie, Antoon van » Hamlet
Welles, Orson » Cagliostro, Don Quijote, Falstaff,
Macbeth
Wergeland, Hendrik Arnold » Napoleon
Werner, Zacharias » Luther, Napoleon
Werther, Karl Ludwig » Essex
Werumeus Buning, Johan Willem Frederik
» Vliegende Hollander
Werup, Jacques » Casanova
Wesker, Arnold » Shylock
Wessem, Constant van [Frederik Chasalle]
» Don Juan
West, Benjamin » Lear
West, Paul » Byron
Westerman, Marten » Don Carlos
Wette, Heinrich » Schlemihl
Weyerman,Jacob Campo » Peter de Grote,
Robin Hood, Tamerlan
Whishaw, Frederick » Demetrius
White, Felix » Shylock
White, James » Falstaff
Whitman, Walt » Byron
Widman, Georg Rudolff» Faust
Widney,J.P. » Ahasverus
Wieland, Christoph Martin » Beatrijs, Paracelsus,
Romeo & Julia
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Wiemer, Rudolf Otto » Robin Hood
Wiertz, Antoine » Napoleon
Wiesel, Elie » Golem
Wilde, Oscar » Byron, Faust, Schlemihl
Wilhelm, Carl» Shylock
Willem van Oranje» Don Carlos
Williams Buchanan, Robert » Ahasverus
Williams, Tennessee [Thomas Lanier Williams]
» Byron
Willkomm, Ernst» Byron
Wilson, Benjamin » Hamlet, Lear, Romeo &Julia
Wilson, David Henry » Shylock
Wilson, Dover » Essex, Hamlet
Wilson, M. » Ahasverus
Winkler Prins, J. » Beatrijs
Winnkop, Peter Adolph » Pausinjohanna
Winstanley, Lilian » Essex, Hamlet
Winter, Leon de » Robespierre
Winter, Peter von » Hendrik iv
Wise, Robert » Romeo &Julia
Witsen, Nicolaes » Tamerlan
Wohler, G. » Lorelei
Woestijne, Karel van de » Blauwbaard, Elckerlyc,
Tijl Uilenspiegel
Wolf, Christa » Tijl Uilenspiegel
Wolff, Albert » Beatrijs
Wolff, Julius » Vliegende Hollander
Wolff, Lothar » Luther
W ollstonecraft Shelley, Mary » Byron, Golem
Wood, Francis Derwent » Francesca da Rimini
Woodford, James » Robin Hood
Woolmer, Alfred J. » Godiva
Woolner, Thomas » Godiva
Wordsworth, William » Ahasverus, Maria Stuart,
Napoleon, Werther
Woude, Johan van der » Blauwbaard

Woudstra, Karst» Don Carlos
Wurmb, Rudolf» Ahasverus
Wustenhagen, Karl » Luther
Wyatt, Henry» Romeo &Julia
Wyclif(fe), John » Falstaff
Wynbeek, Abraham » Alboin & Rosamunde
Wyss, Johann Rudolf» Robinson Crusoë
Yazdi, Ali (Sharifu'd Din) » Tamerlan
Yve-Plessis, Robert » Don Quijote
Záborsky, Jonás » Faust
Zamacoïs, Miguel » Shylock
Zamora, Antonio de » Donjuan
Zandonai, Riccardo » Francesca da Rimini
Zedlitz, Johann Christian von» Byron, Napoleon
Zeffirelli, Franco » Hamlet, Romeo &Julia
Zeiller, Martin » Lorelei
Zeman, Karel » Munchhausen
Zevecote, Jacob van » Alboin & Rosamunde
Ziani, Marc' Antonio » Tamerlan
Zigany, Arpád » Alboin & Rosamunde
Zimmermann, J J. » Wilhelm Tell
Zinn, Adelbert » Schlemihl
Zoelayski, Andrzej » Demetrius
Zoeller, Karl » Maria Stuart
Zollner, Heinrich » Faust, Undine
Zoffany, Johann Joseph » Macbeth, Shylock
Zola, Emile » Casanova
Zoozmann, Richard » Pausinjohanna
Zorrilla y Moral, José » Donjuan
Zuccarelli, Francesco » Macbeth
Zvorykin, Boris » Demetrius
Zwehl, Heinrich von » Godiva
Zweig, Stefan » Cagliostro, Casanova, Maria Stuart
Zwerenz, Gerhard » Casanova
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Abel » Ahasverus
ABELARD

Adam » Ahasverus, Faust, Macbeth
Adamastor, reus » Vliegende Hollander
Adriano Colonna » Rienzi
Aegisthos » Hamlet
Ahas, engel » Ahasverus
A H A S V E R U S» Cardenio & Celinde, Faust,
Schlemihl, Tijl Uilenspiegel, Vliegende Hollander
Albert» Werther
A L B 0 I N» Alboin & Rosamunde
Albsuinda (Albiswinth) » Alboin & Rosamunde
Alcaher » Tamerlan
Aleksej » Peter de Grote
Alexander de Grote » Tamerlan
Allegra » Byron
Alva » Don Carlos
Aminta» Donjuan
Amlethus = Hamlet
Ammianus Marcelinus »Julianus Apostata
Ampedo » Fortunatus
Ana, Dona » Donjuan
Ananias = Ahasverus
Anastasio » Faust
Ancileta » Shylock
Andolosia » Fortunatus
Andrej, kozak » Mazeppa
Anna » Donjuan, Faust
Anna, Oostenrijkse prinses » Don Carlos
Anna Mons, minnares van » Peter de Grote
Anthea » Cardenio & Celinde
Antonina» Belisarius
Antonio » Shylock
Ariane » Blauwbaard
Arlequin » Tamerlan
Artemius »Julianus Apostata
Assuérus = Ahasverus
Astrolabus » Abélard
Atlas » Napoleon
Auerhahn » Faust
Augustin» Luther
Aurelie » Hamlet
Avicenna » Paracelsus
Axalla » Tamerlan
Baalschem, Elija » Golem
Bach, Johann Sebastian » Tijl Uilenspiegel
Bajazet = Bajazid i » Tamerlan
Balaam» Zoroaster
Balsamo, Giuseppe » Cagliostro

Barabas » Shylock

Barak » Schlemihl
Bardamu » Robinson Crusoe
Bardolph » Falstaff
Baron van Syberg » Cagliostro
Baron von Weidenstamm = Casanova
Barrabas » Shylock
Barton, Susan » Robinson Crusoe
Basilius van Caesarea »Julianus Apostata
Basmanov» Demetrius
Bassanio » Shylock
Baubo, godin » Tijl Uilenspiegel
Beaton, Mary» Maria Stuart
B E A T R I J S (Beatrice, Beatrix)
Bech» Elckerlyc
B E L I S A R I U S (Belisarios) » Zoroaster
Benedictus iii » Pausinjohanna
Beppo» Byron
Bernard de Mergy » Hendrik iv
Bernardus van Clairvaux » Abélard
Bernis, abbé de » Casanova
Bertalda » Undine
Bianca » Essex
Billy the Kid » Ahasverus, Robin Hood
Biron, hertog » Hendrik iv
Blanqui» Robespierre
BLAUWBAARD »Turandot
Bloom, Leopold » Faust
Boccard » Hendrik iv
Bodice » Lear
Bollius » Vliegende Hollander
Bonifacius » Vliegende Hollander
Bosse-de-nage» Faust
Bothwell Earl of, James Hepburn» Maria Stuart
Bozzari, Marco » Byron
Brutus » Hamlet
Buff, Charlotte » Werther
Burbage, Richard » Macbeth
Buttadeo = Ahasverus
B Y R O N , George Gordon Lord » Donjuan, Dracula
Caesar» Napoleon
C A G L I O S T R O, Alessandro » Casanova,
Miinchhausen
Camacho » Don Quijote
Capellen, Joan Derk van der» Robespierre
Capitano » Falstaff
Capulet, Lord » Romeo &Julia
CARDENIO » Don Quijote
Cartaphilus = Ahasverus
Cartouche = Robin Hood
CASANOVA , Giacomo Girolamo » Robespierre
Casanova, Jean Jacques, Chevalier de Seingalt
= Casanova
Cassandra » Fortunatus
Catalinon » Donjuan
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Catharina ii » Cagliostro, Falstaff, Lear, Peter
de Grote
Catharina de Grote » Munchhausen
Caulfield, Holden » Werther
Celestina » Donjuan
Celinde » Cardenio & Celinde, Don Quijote
Celsus » Paracelsus
Charlie » Werther
Charlotte » Werther
Charlotte, zuster van » Robespierre
Charlov, Martyn » Lear
Charybdis » Hamlet
Chastelard » Maria Stuart
Chateaubriand, Francois-René de » Napoleon
Chatterton, Thomas » Werther
Chaworth, Mary » Byron
Cheiron, centaur » Tijl Uilenspiegel
Chénier, André » Robespierre
Childe Harold » Byron, Napoleon, Werther
Christiaan v i i , koning van Denemarken » Cromwell
Christus» Ahasverus, Faust, Napoleon, Pausin
Johanna, Zoroaster
Cimourdain » Robespierre
Claudius » Hamlet
Clemens v I I I » Pausin Johanna
Cleopatra » Francesca da Rimini
Cola di Rienzo = Rienzi
Coleridge, Samuel Taylor » Byron
Coligny, Gaspard de » Hendrik iv
Columbus » Ahasverus
Commor (of Conomor), Bretons vorst » Blauwbaard
Constantijn de Grote »Julianus Apostata
Constantius ii »Julianus Apostata
Corday, Charlotte » Robespierre
Cordeilla = Cordelia » Lear
Cordelia, vrouw van een grafdelver » Lear
CROMWELL, Oliver
Cynthia = Elisabeth I » Essex
Cypress, Mr. » Byron
Cyprianus » Faust
Daland, kapitein » Vliegende Hollander
Damocles » Cromwell
Dante » Byron, Francesca da Rimini
Danton, Georges Jacques » Robespierre, Hendrik iv
Darnley, Lord» Maria Stuart
Defoe, Daniel » Robinson Crusoe
D E M E T R I U S (Demetrios)
Denise » Hendrik iv
Desmoulins » Hendrik iv
Devereux, Robert = Essex
Diane de Turgis » Hendrik iv
Dido » Francesca da Rimini
Dik Trom » Tijl Uilenspiegel
Dimitri = Demetrius

Djenghis Khan» Tamerlan
Doll Tearsheet » Falstaff
DON CARLOS

Don Giovanni = Don Juan
Don Gonzalo de Ullo » Donjuan
DON JUAN Tenorio » Ahasverus, Byron, Casanova,
Faust
Don Juan van Oostenrijk » Don Carlos
Don Luis » Don Juan
DON Q U I J o T E (Don Quichot) de la Mancha
» Ahasverus, Cardenio & Celinde, Hamlet,
Tijl Uilenspiegel
Donwald » Macbeth
Dorotea » Cardenio & Celinde
D R A C U L A (Draculea)
Due d'Enghien » Napoleon
Dudley, Robert, graaf van Leicester » Essex,
Maria Stuart
Duessa » Maria Stuart
Duff, Schots koning » Macbeth
Duncan, Schots koning » Macbeth
Ebert » Tijl Uilenspiegel
Edgar » Lear
Edmund » Lear
Eduard » Werther
Edwarda » Vliegende Hollander
El Ho » Robinson Crusoe
ELCKERLYC

Elegast » Robin Hood
Elisabeth (of Isabelle) de Valois » Don Carlos
Elisabeth I van Engeland » Essex, Falstaff, Hendrik iv,
Maria Stuart, Shylock
Elvira, Dona » Donjuan
Erasmus, Desiderius » Luther
Erik » Vliegende Hollander
E S S E x , graafvan [Robert Devereux] » Hamlet
Essex, Lady » Essex
Estevanillo » Don Carlos
Esther » Casanova
Eudoxia = Jewdokij a » Peter de Grote
Eulenspiegel = Tijl Uilenspiegel
Eunapius »Julianus Apostata
Euphorion » Byron
Eusebius, bisschop van Rome »Julianus Apostata
Eutropius »Julianus Apostata
Eva » Faust, Macbeth
Ezechiël » Zoroaster
Falbovski» Mazeppa
F A L S T A F F, Sir

John » Macbeth
Fastolfe = Falstaff
FAUST , Johann Georg » Ahasverus, Byron,
Don Juan, Hamlet, Paracelsus, Pausin Johanna,
Shylock, Tijl Uilenspiegel, Vliegende Hollander
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Faust, Johann Georg » Faust
Faustroll = Faust
Faustus » Faust, Shylock
Feliciani, Lorenzo » Cagliostro
Fernando, Don » Cardenio & Celinde
Fernando » Cardenio
Festus » Faust
Feuerbach, Anselm » Kaspar Hauser
Filips II, koning van Spanje» Don Carlos, Essex,
Hendrik iv , Tijl Uilenspiegel
Fitchervogel » Blauwbaard
Fjodor» Demetrius
Flavius Claudius Julianus, Romeins keizer »Julianus
Apostata
Foe = Daniel Defoe » Robinson Crusoe
Fontanelle » Lear
Fortinbras» Hamlet
FORTUNATUS

Fra Diavolo = Robin Hood
FRANCESCA DA RIMINI

Franciscus van Assisië» Tijl Uilenspiegel
Frankenstein, Dr. » Dracula, Golem
Frans i I van Frankrijk » Hendrik i v , Maria Stuart
Frederic » Romeo &Julia
Frederik van Saksen » Luther
Frederik Willem iv van Pruisen »Julianus Apostata
Frederik de Grote »Julianus Apostata
Freida, Johanna » Robinson Crusoe
Friar Laurence » Romeo &Julia
Friar Tuck » Robin Hood
Fulbertus » Abélard
Fust » Faust
Gabrielle d'Estrées » Hendrik iv
Galenus » Paracelsus
Gallus »Julianus Apostata
Gamelin, Evariste » Robespierre
Gandhi » Tijl Uilenspiegel
Ganozza » Romeo &Julia
George » Hendrik iv
Gertrude » Hamlet
Gessler» Wilhelm Tell
Gianciotto da Rimini » Francesca da Rimini
Giaour » Byron
Gildas de Wijze » Blauwbaard
Gilles de Rais » Blauwbaard
Giovanni » Francesca da Rimini
Giuccioli, Teresa » Byron
Giulietta (Cappelletti) = Julia » Romeo & Julia
Glendower » Falstaff
Gloriana » Essex
Gloucester, hertog » Lear
GODIVA

Godoenov, Boris » Demetrius
Gdchhausen, Luise von » Faust

GOLEM

Golem-Bella» Paracelsus
Goneril (Gonerilla) » Lear
Gonzalo» Don Juan
Goriot » Lear
Graeme, Roland » Maria Stuart
Gray, Dorian » Schlemihl
Gregorius van Nazianze »Julianus Apostata
Gretchen » Faust
Gruach » Macbeth
Gualtiero di Monreale » Rienzi
Guido da Polenta » Francesca da Rimini
Guildenstern » Hamlet
Guise, hertog van » Hendrik iv
Gulliver » Miinchhausen
Haidée » Don Juan
Hal = Henry v » Falstaff, Macbeth
HAMLET » Don Carlos, Essex, Lorelei,
Tijl Uilenspiegel
Hamlet, Katharine » Hamlet
Harker, Jonathan » Dracula
Hathaway, Anne » Macbeth
Heathcliff» Byron
Heinrich » Undine
Helena » Byron, Faust
Helios, zonnegod »Julianus Apostata
Helmichis » Alboin & Rosamunde
Héloïse » Abélard
Helsing, van » Dracula
Hendrik ii » Robin Hood
Hendrik I I I» Hendrik iv
HENDRIK IV » Hendrik van Navarra
Henriëtte » Essex
Henry, Lord Darnley » Maria Stuart
Henry v » Falstaff
Hercules » Luther, Peter de Grote
Herodes » Demetrius
Herr von Juna » Don Juan
Hitler » Napoleon
Hofgen, Hendrik » Faust
Homerus » Werther
Homulus » Elckerlyc
Hope, Thomas » Casanova
Horatio » Hamlet
Hotspur » Falstaff
Huldbrand von Ringstetten » Undine
Hyacinthe de la Mole » Hendrik iv
Hygd, koningin » Lear
Ibrahim Soltan » Tamerlan
Ines, Dona » Don Juan
Ines, non» DonJuan
Irene » Rienzi

Isaac Laquedem = Ahasverus
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Isabela» Don Juan
Isabella » Golem
Iuletta = Julia » Romeo &Julia
Ivan de Verschrikkelijke, tsaar (Ivan i v) » Demetrius
Ivanhoe » Robin Hood
Jack » Robin Hood
Jacobse en Van Es » Robin Hood
Jacobus v i van Schotland » Maria Stuart
James Hepburn, Earl of Bothwell » Maria Stuart
Jan Kazimierz, Poolse koning » Mazeppa
Jan Klaassen » Turandot
Jan de Lichte » Robin Hood, Tijl Uilenspiegel
Jan Pasek, hoveling » Mazeppa
Janko » Werther
János, Háry » Miinchhausen
Jeanette» Romeo &Julia
Jeanne d'Arc » Blauwbaard
Jerolimo» Don Quijote
Jerusalem, Karl Wilhelm » Werther
Jesse James » Robin Hood
Jessica » Shylock
Jewdokija = Eudoxia» Peter de Grote
Jewlampia » Lear
Jezus Christus » Ahasverus, Faust, Napoleon,
Pausin Johanna, Zoroaster
Johann Tetzel » Luther
Johann von Staupitz » Luther
Johannes » Ahasverus, Julianus Apostata
Johannes Anglicus = Pausin Johanna
Johannes de Doper » Hendrik iv
Johannes v I I I = Pausin Johanna
John Knox » Maria Stuart
John, prins » Robin Hood
Johnson, Lyndon B. » Macbeth
Josef» Shylock
Josef K. » Elckerlyc
Josephine de Beauharnais » Napoleon
Jozef» Kaspar Hauser
Jozef = Ahasverus
Juan de Espera-en-Dios = Ahasverus
Judas » Ahasverus
Judith » Blauwbaard
juffrouw Laps » Robin Hood
JULIA

Julian »Julianus Apostata
JULIANUS A P O S T A T A (Julianus de Afvallige)
» Zoroaster
Julie d'Etanges » Abélard
Jupiter » Vliegende Hollander
Justina » Faust
Justinianus, Byzantijns keizer » Belisarius
Jutten (Jutta) = Pausin Johanna
Kaïn » Ahasverus

Kalaf» Turandot
Kalasjnikov » Demetrius
Kali, Indische godin » Turandot
Karabekian, Rabo » Blauwbaard
Karalik » Ahasverus
Karel i van Engeland » Cromwell, Maria Stuart
Karel II » Cromwell, Falstaff
Karel I v van Bohemen » Rienzi
Karel v » Faust, Tijl Uilenspiegel
Karel i x van Frankrijk » Hendrik I v
Karel x I I van Zweden » Mazeppa, Peter de Grote
Karl von Braunschweig, hertog» Munchhausen
Karl v , » Golem
KASPAR HAUSER

Katelijne» Tijl Uilenspiegel
Katherina von Bora » Luther
Keats, John » Byron
Kennedy, John F. » Macbeth
Kent, hertog van » Lear
Kestenholz, Jakob » Fortunatus
Kestner, Christian » Werther
Keuschnig, Gregor » Werther
Klaas» Tijl Uilenspiegel
Klein, Maarten » Elckerlyc
Klytaimnestra » Hamlet
Kosme» Beatrijs
Kotchoebey » Mazeppa
Kuhleborn, watergeest » Undine
Kunimund » Alboin & Rosamunde
Lady Macbeth » Macbeth
Laertes » Hamlet
Lambro » Don Juan
Lamme Goedzak » Tijl Uilenspiegel
Lanciotto da Rimini » Francesca da Rimini
Landru » Blauwbaard
Lavater » Cagliostro
Lavoisier » Robespierre
LEAR (Leer)
Leicester, graaf van » Essex, Maria Stuart
Lenin, Vladimir Iljitsj » Robespierre
Leo sv » Pausin Johanna
Leo x » Faust
Leofric, graaf van Mercia » Godiva
Leporello » Don Juan, Faust
Leverkuhn » Faust
Libianus »Julianus Apostata
Ligne, prins de » Casanova
Lippi, Fra Filippo » Beatrijs
Lissandro » Cardenio & Celinde
Little John » Robin Hood
Llyr, Keltische zeegod » Lear
Locksley = Robin Hood
Lodewijk x I v » Tamerlan
Lodewijk x v » Hendrik iv
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Lodewijk x v I » Casanova, Robespierre
Lodewijk x v i i » Don Carlos
Longinus » Albom & Rosamunde
Lord Carducis » Byron
Lore Lay = Lorelei
Lorelei Lee » Lorelei
L O R E L E I (Loreley)
Lorenza, Aldonza = Dulcinea» Don Quijote
Lorenzo » Shylock
Lorenzo, monnik» Romeo &Julia
Lotte = Charlotte » Werther
Low, Jehuda » Golem
Lubbe, Rinus van der » Lorelei
Lucifer» Ahasverus, Donjuan, Faust
Lucrecia » Cardenio & Celinde
Lucretia » Hamlet
Lucy » Dracula
Ludwig I » Faust
Lumey» Tijl Uilenspiegel
Lurelay = Lorelei
Luscinda» Cardenio & Celinde
L U T HER , Martin » Paracelsus, Tijl Uilenspiegel
Lvovna, Katerina » Macbeth
Lykortas » Demetrius
Lysander » Cardenio & Celinde
MACBETH

Macbett » Macbeth
MacBird » Macbeth
Macduff» Macbeth
Maharal » Golem
Maid Marian (Marion) » Robin Hood
Majin » Golem
Malatestino » Francesca da Rimini
Malchus » Ahasverus
Malcolm Ii, Schots koning» Macbeth
Marat » Robespierre
Margaretha van Valois » Hendrik iv
Margarita » Faust
Margot = Margaretha de Valois » Hendrik iv
MARIA STUART » Hendrik Iv
Maria » Beatrijs, Julianus Apostata, Pausinjohanna
Maria » Romeo &Julia
Marie Antoinette » Cagliostro, Robespierre
Marie Louise van Oostenrijk» Napoleon
Marie-Caroline, hertogin van Berry » Maria Stuart
Marija» Mazeppa
Mariken van Nieumeghen » Beatrijs, Faust
Marina » Demetrius
Mariotto » Romeo &Julia
Markies de la Mota » Donjuan
Markiezin van Verneuil » Hendrik iv
Marlow, January » Robinson Crusoe
Marmion Herbert » Byron
Marvell, Andrew » Cromwell

Masaniello » Undine
Masetto » Donjuan
Master Shallow » Falstaff
Matthias Corvinus » Lear
Max » Belisarius
Maximilien de Robespierre = Robespierre
Maximus van Efeze »Julianus Apostata
M A Z EP P A, Ivan Stepanovitch » Byron
Mazarin » Zoroaster
Mazda, godheid » Zoroaster
Medici, Catharina de' » Hendrik iv
Medici, Maria de' » Don Quijote, Hendrik iv
meester Pennewip » Robin Hood
Meister, Wilhelm » Hamlet
Melanchton » Luther
Melusine, waternimf» Undine
Ménard, Pierre» Don Quijote
Mendez-Nassi, Josef» Shylock
Mengaud » Wilhelm Tell
Menzikoff» Peter de Grote
Mephisto » Faust
Mephistophela» Faust
Mephistopheles » Faust
Mercutio » Romeo &Julia
Milbanke, Annabella» Byron
Miles Gloriosus » Falstaff
Milton, John » Cromwell
Mina » Schlemihl
Mirabeau » Robespierre
Mistress Ford » Falstaff
Mistress Page » Falstaff
Mithras »Julianus Apostata
Mniszek, Marina » Demetrius
Mohammed » Faust
Montague, Lord » Romeo &Julia
Montaigne, Michel de » Hendrik iv
Moore, Mr. » Robin Hood
Moreau, Frederic » Robespierre
Mortimer » Maria Stuart
Motte, Jeanne de la » Cagliostro
Moulsworth, Juliet » Romeo &Julia
Mozart, Wolfgang Amadeus » Casanova
Mozes » Zoroaster
Much » Robin Hood
Muller, Jakob Frederik = Sjako = Robin Hood
M U N C H H A U S E N, Hieronymus Karl Friedrich
Freiherr von » Falstaff
Nagoy, Marfa » Demetrius
Bonaparte » Rienzi, Robespierre,
Tamerlan, Werther
Napoleon I I i » Napoleon
Napoleone Buonaparte = Napoleon I
Narcisa» Cardenio & Celinde
Nathan der Weise » Shylock
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Nele» Tijl Uilenspiegel
Nepos, Cornelius » Golem
Nerissa » Shylock
Nero » Ahasverus
Nesselborn» Kaspar Hauser
Nevers, graaf» Hendrik iv
Ninus » Zoroaster
Norfolk, graaf» Maria Stuart
Nostradamus » Faust, Paracelsus
Octavio » Donjuan
Oddo » Vliegende Hollander
O'Duncan,John Ken » Macbeth
Oidipous » Macbeth, Turandot
Oldcastle, sir John » Falstaff
Olivier » Elckerlyc
Olympia (Olympie, Olimpia) » Cardenio & Celinde
Ondine (Undine) » Lorelei
Ophelia » Hamlet
Orestes, koning » Demetrius
Orestes » Hamlet
Ossian » Werther
Othello» Don Carlos
Otrepev, Grigorij » Demetrius
Ottavio » Donjuan
Paine, Thomas » Robespierre
Panmuphle » Faust
Pantalone » Turandot
Paolo » Francesca da Rimini
PARACELSUS »Faust
Paris » Romeo &Julia
Pascalina = Beatrijs
Patricio » Donjuan
Paulus, apostel »Julianus Apostata
PAUSIN JOHANNA

Pavel Alexandrovitsj » Faust
Pedro, commandeur » Donjuan
Pedro de Urdemalas » Tijl Uilenspiegel
Peeping Tom » Godiva
Percy, Harry » Falstaff
Persine, fee » Undine
Pestalozzi » Kaspar Hauser
Peter i , tsaar » Mazeppa
Peter Aleksejewitsj = Peter de Grote
PETER DE GROTE

Peto » Falstaff
Petrarca » Abélard, Rienzi
Petrus » Ahasverus
Petruschka » Ahasverus
Pietje Bell » Tijl Uilenspiegel
Pimen » Demetrius
Ping en Pong » Turandot
Pinocchio » Casanova, Faust
Pius vii » Napoleon

Poins » Falstaff
Polidori, John William » Byron
Polonius » Hamlet
Pontius Pilatus » Ahasverus
Portia » Shylock
Posa, markies » Don Carlos, Hendrik iv
Prins Carnaval» Robin Hood
prinses van Eboli » Don Carlos
Procopius (Prokopios) » Belisarius
Prometheus » Ahasverus, Napoleon
Prumkova, Vera » Faust
Pygmalion » Golem
Pyramus » Romeo &Julia
Pyrgopolinices » Falstaff
Quijano el Bueno, Alonso = Don Quijote
Rangoni » Demetrius
Raoul, hugenoot » Hendrik iv
Raoul, ridder = Blauwbaard
Raoul de Cormantan = Blauwbaard
Rathenau » Tijl Uilenspiegel
rattenvanger van Hamelen » Tijl Uilenspiegel
Rautendelein, bovenaards wezen » Undine
Raymond » Undine
Regan » Lear
Reinaert de Vos » Tijl Uilenspiegel
René» Werther
Rennepont, familie » Ahasverus
Restif de la Bretonne, Nicolas Edme » Casanova,
Robespierre
Reynolds, Pandora » Vliegende Hollander
Richard ii » Falstaff
Richard Leeuwenhart » Robin Hood
RIENZI

Rinaldini, Rinaldo » Robin Hood
Rizzio (Rizzo), David » Maria Stuart
Robbeknol » Don Quijote
Robert, graaf = Robin Hood
ROBESPIERRE
ROBIN HOOD

(Robin of Locksley) » Wilhelm Tell

ROBINSON CRUSOË

Robinson (meisje) » Robinson Crusoë
Robinson, Leon » Robinson Crusoë
Rodin, Père » Ahasverus
Rodrigo Lopez » Shylock
Roessalka, vrouwelijke watergeest » Undine
Rohan, kardinaal » Cagliostro
Romanoff, Igor » Romeo &Julia
Romeo (Montecchi) » Romeo &Julia
ROMEO

Romulan» Romeo &Julia
Roosevelt » Napoleon
Rosaline » Romeo &Julia
Rosamunde » Alboin & Rosamunde
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Rosatristis = Beatrijs
Rosencrantz » Hamlet
Rossinante, paard » Don Quijote
Rousseau, Jean Jacques » Robespierre
Royster, Sarah Almira » Tamerlan
Sachs, Hans » Tijl Uilenspiegel
Saint-Germain, graaf van » Cagliostro, Casanova
Saint Just » Robespierre
Saint-Preux » Abélard
Sali » Romeo &Julia
Salomo » Tamerlan
Sancho Panza» Cardenio & Celinde, Don Quijote
Sarastro » Zoroaster
Saulus »Julianus Apostata
Schadau, Hans » Hendrik iv
Schinderhannes » Robin Hood
SCHLEMIHL, Peter
Schnabelewopski » Vliegende Hollander
Scylla » Hamlet
Selkirk, Alexander » Robinson Crusoe
Selumiël » Schlemihl
Semiramis » Francesca da Rimini, Pausinjohanna
Senta » Vliegende Hollander
Seraphina » Cagliostro
Sergej » Macbeth
Sganarelle » Donjuan
Shelley » Byron
Shirley Temple » Ahasverus

Tebaldo » Romeo & Julia
Teodoro » Cardenio & Celinde
Theodora, keizerin » Belisarius
Theophilus » Faust
Theophrastus Bombastus von Hohenheim
= Paracelsus
Thisbe » Romeo &Julia
Tiberius » Belisarius
TIJL UILENSPIEGEL » Don Quljote
Till = Tijl Uilenspiegel
Timoer Lenk = Tamerlan
Timur = Tamerlan
Timur Beg = Timur-Bec = Tamerlan
Tisbee » Donjuan
Tolstoj, Leo » Casanova
Tony » Romeo &Julia
Triphine (Trifina) » Blauwbaard
Trithemius, Johannes » Faust
Truffaldino » Turandot
Tubal » Shylock
TURANDOT

Turpin, Dick » Robin Hood
Tybalt» Romeo &Julia
Tyrone » Essex
Uilenspiegel = Tijl Uilenspiegel » Münchhausen
Ulenspeghel = Tijl Uilenspiegel
Ulrich von Hutten » Paracelsus
U N D I N E (Ondine) » Paracelsus

SHYLOCK

Sidney, Philip » Essex
Sigismund » Dracula
Silverius, paus » Belisarius
Simon de schoenlapper » Ahasverus
Simon Templar (the Saint) » Robin Hood
Simone » Abélard
Sirene » Lorelei
Sixtus v , paus » Shylock
Sjako (Jakob Frederik Muller) = Robin Hood
Sjoesjki, Wassili» Demetrius
Sokrates » Zoroaster
Sophia » Peter de Grote
Staël, Madame de » Napoleon, Robespierre
Stendhal » Casanova
Stephanie de Beauharnais » Kaspar Hauser
Stribbel, jonkheer» Munchhausen
Susanne » Godiva
Suske en Wiske » Lorelei
Swedenborg » Paracelsus
(Tamburlaine)» Shylock
Tanner, John » Donjuan
Tannhauser » Undine
Tante Sidonia » Lorelei
Tartaglia » Turandot
TAMERLAN

Valentin » Faust
Valentine » Hendrik iv
Valerio » Cardenio & Celinde
Vanderdecken (Van der Decken) = Vliegende
Hollander
Vasco da Gama » Vliegende Hollander
Venus» Ahasverus
Verhoeven, Frederick » Elckerlyc
Vigilius » Belisarius
Violette » Lorelei
Vishtaspa » Zoroaster
Visser, Willem » Robespierre
Vlad Dracul = Vlad Dracula » Dracula
Vlad Tepes = Dracula
VLIEGENDE HOLLANDER » Ahasverus, Blauwbaard
Vrenchen » Romeo &Julia
Vrijdag » Robinson Crusoe
vrouwe Fortuna » Fortunatus
Wagner» Faust
Waldner, Theodor = Kaspar Hauser
Waldstein, graaf» Casanova
Walewska, Marie » Napoleon
Walsingham, Frances » Essex
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Walter de Montreal = Gualtiero di Monreale
» Rienzi
Wandelende Jood » Casanova
Washington » Napoleon
Wayne, Adam » Napoleon
WERTHER » Hamlet
Whitefield, Ann » Donjuan
Wibeau, Edgar » Werther
WILHELM TELL

Wilhelm » Werther
Will Scarlet » Robin Hood
Willem » Robespierre
Willem III » Cromwell, Tamerlan
Willem van Oranje» Don Carlos, Tijl Uilenspiegel

Worcester » Falstaff
Woutertje Pieterse » Robin Hood
Woyzeck » Kaspar Hauser
Wyclif, John » Falstaff
Zaersjos (Zaer-sjoest) » Zoroaster
Zarathoestra (Zarathustra) = Zoroaster
Zee, Hendrik van der » Vliegende Hollander
Zerdushti = Zoroaster
Zerlina » Donjuan
Zeitblom, Serenus » Faust
ZOROASTER

Zuylen, Belle van » Cagliostro
Zwingli » Luther

De westerse cultuur is gebouwd op de fundamenten van de klassieke, christelijke
en middeleeuwse verbeeldingswerelden, maar heeft vanaf de renaissance aan
dit alles een reeks `eigen' literaire mythen toegevoegd, zoals rond Don Juan,
Robin Hood, Hamlet, Tijl Uilenspiegel, Kaspar Hauser en Faust. Ruim vijftig
van zulke kernfiguren worden hier beschreven: hun herkomst, hun literaire neerslag
en hun voortleven in de diverse kunstvormen.
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