
Toen Daphne du Maurier (1907-1989) in 1955 aan het on -

derzoek naar haar familiegeschiedenis begon kon ze waar -

schijnlijk niet bevroeden op wel ke waarheid ze zou stui-

ten. Als klein meisje had haar vader, de beroemde ac teur

Sir Gerald du Maurier, haar vaak de geschiedenis van haar

Fran se voorouders verteld. Dit waren verhalen over een

Frans kasteel, waaruit de aristocratische familie van Du

Maurier had moeten vluchten, toen deze door bo ze boe-

ren tijdens de Franse Revolutie in brand was ge stoken.

Haar betovergrootvader Robert du Maurier be landde zo

als émigré in En geland. 

Middels de brieven van Anne-Sophie Duval-Busson,

de zus van haar betovergrootvader Robert, kreeg du Mau -

rier het echte verhaal over haar voorouders onder ogen.

Deze waren niet op de vlucht geweest voor woedende boe -

ren. Het kasteel ‘Maurier’, dat door bloeddorstige re vo -

lutionai ren tijdens de revolutie zou zijn platgebrand, was

niet meer dan een klei ne boerderij, op twaalf kilometer

van de plaats Saint-Christophe. Haar voorouders waren

meester-glasblazers, met de naam Busson die aan het ein -

de van de achttiende eeuw woonden en werkten bij een

glasblazersfabriek in Loir-et-Cher, ten zuiden van Le Mans.

Dit leven ten noorden van de Loire, dichtbij de Vendée

(waar tijdens de Franse Revolutie een gruwelijke burger-

oorlog zou plaatsvinden) voltrok zich in een kwetsbare

wereld. Deze kwetsbaarheid was echter niet het gevolg

van de aristocratische afkomst van de ‘Du Mauriers’. 

De valse familiegeschiedenis was het product van haar

door schulden en rechtszaken geplaagde geëmigreerde

bet overgrootvader Robert-Ma thurin Busson (zoals zijn

echte naam was). Tijdens zijn nieuwe leven in Engeland

veranderde hij zijn naam in Du Maurier en vertelde hij

aan zijn nieuwe vrouw over het ‘kasteel Maurier’, de gro -

te stukken land en de glasblazersfabriek die verloren wa -

ren gegaan tijdens de Revolutie. Dit ver haal, over de adel -

lijke afkomst van de ‘Du Mauriers’, werd van generatie

op generatie doorgegeven. In de proloog van De glasbla-

zers prikt Daphne du Maurier het valse verhaal van haar

voorouder als volgt door: ‘Vergeet nooit dat een glasbla-

zer met zijn adem een voorwerp tot leven wekt, hij geeft

het vorm en gestalte en soms schoonheid, maar hij kan

het met die zelfde aandacht vernietigen zodat het in stuk -

ken valt.’  

Du Maurier werd geboren in Londen als dochter van een

gevierd ac teurs echtpaar en kleindochter van de schrijver

George du Maurier. In 1928 pu bliceerde ze haar eerste kor -

te verhalen en artikelen. In 1931 volgde haar eerste ro man

The Loving Spirit. Daarna zou ze nog een aantal boeken

pu bliceren, maar haar werk Rebecca (1938) zou haar echt

bekend maken bij het grote publiek. De beroemde regis-

seur Alfred Hitchcock zou Rebecca in 1940 verfilmen en

ook van The Birds (verschenen in de verhalenbundel The

Birds and other stories (1952) maakte hij een film. Uit ein de -

lijk verkocht Du Maurier miljoenen boeken die vertaald

werden in een veertigtal ta len. Ook schreef ze meerdere

boeken over haar familie en voorouders. Voor dat Du Mau -

rier aan De glasblazers begon had ze reeds een biografie

over haar vader en over de Engelse tak van de familie ge -

schreven. 

De glasblazers verscheen in 1963. Du Maurier had haar

uitgever reeds gewaarschuwd niet een nieuw verhaal vol

‘suspense’ te verwachten. Een terechte waarschuwing,

want Du Mauriers naam leek inmiddels synoniem te zijn
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geworden met ‘suspense story telling’. Dat haar naam

daar nog steeds synoniem voor is, blijkt wel uit het feit dat

er zelfs een Daph ne du Maurier award bestaat voor ‘excel-

lence in mystery/suspense’.

Hoewel De glasblazers na verschijning korte tijd op de

bestsellerslijst be landde, kwam het succes niet in de buurt

van haar eerdere romans. Een recensent kwalificeerde

het werk als een ‘tamelijk fletse historische ro man’. Een

an der noemde het ‘saai en monotoon’. Het boek deed dan

ook weinig stof opwaaien. Andere kritieken verweten Du

Maurier teveel als historica en te weinig als schrijfster te

werk te zijn gegaan. Du Maurier zou zelf verklaren: ‘Ik

denk dat het een redelijk goed boek is geworden, maar

het is niet waanzinnig spannend. (…) Het is in feite sim-

pelweg een familiegeschiedenis, geschreven met com-

passie.’

De eerste druk had een oplage van 40.000 exemplaren,

relatief weinig voor een schrijfster van Du Mauriers sta-

tuur. De roman werd onder meer ver taald in het Duits,

Frans, Afrikaans, Deens, Spaans en Nederlands. In mid -

dels zijn de spaarzame commentaren over Du Mauriers

oeuvre het er over eens dat het boek te weinig waardering

kreeg, en minder a-typisch was voor haar oeuvre dan

men in 1963 _ op basis van haar eerdere werk _ conclu-

deerde. Tegenwoordig verschijnt het steeds vaker in de

lijstjes met de beste historische romans over de Franse Re -

volutie. En dat terwijl er in De glasblazers geen enkele kop

rolt en de Place de la Ré volution, waar de guillotine zijn werk

deed, niet bezocht wordt.

Met De glasblazers heeft Du Maurier een familieroman

willen schrijven. Toch heeft ze evenzeer een roman over

de Franse Revolutie geschreven. Een ro man die de ver-

schillende fases van revolutie volgt, hoewel de be kende

protagonisten van de Franse Re vo lutie als Louis XVI, Ro -

bespierre, Marat, Danton en Marie-Antoinette er geen

rol in hebben, en die wordt verteld vanuit het private

domein van de familie. 

De maalstroom van gebeurtenissen vormt het decor

waartegen Du Mau rier de fictieve familiegeschiedenis

af zet. Doordat de roman tevens de ontmaskering vormt

van het aristocratische deel van haar familienaam, grijpt

ze de kans het verhaal vorm te geven door de verschillen-

de sporen van de revolutie op haar voorouders te projec-

teren. Zo staan de ouders van het glasblazersgezin sym-

bool voor de traditionele machtsverhoudingen. De kin-

deren breken met deze oude wereld, net zoals de Re vo lu -

tie in 1789 met het ancien régime zou breken. Zo voedt broer

Pierre zijn kinderen op volgens de principes van de be roem -

de Franse Verlich tings filosoof Jean-Jacques Rousseau.

Een ander deel van de familie be keert zich in de slipstre-

am van de revolutionaire leiders tot het politieke radica-

lisme. Zus Edmé en broer Michel blijven zelfs in de Re -

volutie ge loven als de revolutionaire voorman Maxi mi -

lien de Robespierre in het voorjaar van 1794 zijn oude

strijdmakkers en jeugdvrienden naar het scha vot stuurt

en de guillotine overuren maakt om af te rekenen met de

vijanden van de Franse republiek. Het échte hoofdperso-

nage is de oudste broer, Robert, die noodgedwongen als

berooide émigré in En ge land be landt. 

Het verloop van de Revolutie dicteert de opbouw van het

boek. De vier de len omspannen de hele revolutionaire

tijdlijn, van de bestorming van de Bas tille tot aan de

machtsgreep van Napoleon Bonaparte. Hierbij ligt de na -

 druk wel sterk op de periode 1789-1793, wanneer de oude

wereld van de glasblazers uiteenspat.

In het eerste deel, waarin Du Maurier de eigenzinni-

ge gesloten we reld van de glasblazers uit het Loiregebied

beschrijft, wordt vooral de waar de van familie en tradi-

tie benadrukt. De familiale relaties, kinderen en huis-

houdelijke taken worden neergezet als een schild dat

moet be schermen tegen de buitenwereld.

In het voorjaar van 1789 raken de gebeurtenissen plot -

seling in een stroomversnelling, als reactie op de re volu -

tionaire omwentelingen in Parijs. Dit beschrijft Du Mau -

rier in het tweede deel aan de hand van la grande peur.

Deze door historici uitgebreid gedocumenteerde be we -

ging was een paniekreactie op het Franse platteland, ver-

oorzaakt door tegenvallende oogsten, stijgende prijzen,

geruchten over een aristocratisch com plot en bendes va -

gebonden die plunderend rondtrokken. De voortduren-

de angst die deze geruchten teweeggebracht moeten heb -

ben, wordt gesymboliseerd door het geluid van de als

alarmklokken functionerende kerkklokken. Deze angst

ging hand in hand met een toenemende haat te gen spe-

culanten en de aristocratie. Eén van de reacties op de

grande peur was overigens de afschaffing van de feodali-

teit door het nieuwe Franse parlement in augustus 1789. 

Het derde deel, Les enragés, dat begint met de koninklijke

familie die door een woedende menigte uit het Paleis

van Versailles wordt gesleurd en ein digt met Bo napartes

staatsgreep, vormt het bloedigste gedeelte van het ver-

haal. De personages raken letterlijk betrokken bij wat

één van de groot ste slachtingen van de Franse Revolutie
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zou worden: de burgeroorlog in de Ven dée. In navolging

van de wijze waarop Victor Hugo in zijn be roem de laat -

ste roman Quatrevingt-treize de opstandelingen typeert,

spreekt ook Du Maurier van een leger van smerige, in lom -

pen geklede en een on verstaan baar dialect sprekende,

doodzieke, uitgemergelde en slecht be wapende contra-

revolutionairen, die hun vrouwen en kinderen met zich

meesleep ten. De botsing die Du Maurier hier beschrijft

is een botsing tussen twee werelden, waarbij de Vendéens

als on menselijk worden ge zien. 

Het boek confronteert de lezer met één van de meest

interessante ver schijnselen van de Franse Revolutie: de

totstandkoming van nieu we sociale en politieke verhou-

dingen en tegenstellingen in Frank rijk. In de wereld van

het ancien régime waren alle verhoudingen duidelijk ge -

weest. Na de Revolutie en de politieke gelijkstelling van

alle burgers door de Verklaring van de Rechten van de Mens

en de Burger (afgekondigd in 1789), doken er ineens nieu-

we tegenstellingen op: revolutionair versus contrarevo-

lutionair, royalist versus republikein, aristocraten ver sus

sansculotten en patriotten versus landverraders. Du Mau -

rier speelt knap met de ze sociale en politieke concepten,

waardoor de nieuwe werkelijkheid die de revolutie creë-

erde diep doorwerkt tot in de haarvaten van haar ro man.

Zo dringen de scheidslijnen die in de maatschappij op -

treden met eenzelfde intensiteit door in de glasblazers-

familie.

In het vierde deel van de roman wordt de émigré Robert

gevolgd, nadat die de wijk naar Engeland heeft genomen.

Ten tijde van de Franse Re vo lutie was het woord émigré

synoniem voor de gevluchte aristocraten, die uit angst

hun hoofd te verliezen vanuit Engeland de contrarevo-

lutie, be lichaamd in de Vendée-legers, steunden. De émi-

grés vochten zo tegen het Franse vaderland. Eenmaal aan -

gekomen in Engeland presenteerden de émigrés zich als

slachtoffer van de wraakzuchtige revolutionairen die hun

bezittingen hadden gestolen en hun huizen hadden in -

genomen. In dit verhaal past ook de valse familiegeschie -

denis van Robert die na de vrede van Amiens, een kort

durende vrede die Napoleon in 1802 met de En gel sen sloot,

naar Frankrijk kon terugkeren, overigens niet na zijn fa -

milie nogmaals voorgelogen te hebben. In de tussentijd

was ook in Frankrijk het geloof in de reinigende kracht

van de revolutie verwaterd: ‘De ar men waren nog altijd

arm (…) het duizendjarig rijk was niet ge komen (...) en

het ergst van alles was wel de dienstplicht’, zo laat Du

Mau  rier één van haar personages zeggen. De politieke

chaos in Europa als ge volg van de Franse Revolutie zou

nog lang voortduren. Frankrijk bleef nog langer dan een

decennium oorlog voeren, totdat de Napoleontische le -

gers bij Waterloo in 1815 definitief werden verslagen.

Op verschillende manieren trekt Du Maurier de ge schied -

schrijving over de revolutie haar verhaal binnen. Zo be -

staat er een anekdote over de jeugd van Robespierre, mis -

schien wel Frankrijks bekendste revolutionair, met wiens

executie in juli 1794 een einde zou komen aan de periode

van de terreur in de Franse Revolutie. Als scholier zou Ro -

bespierre de eer hebben gehad de koning toe te mogen

spreken. Het regende pijpenstelen. Bui ten in de regen

las Robespierre de tekst voor, maar de koning weigerde

door de hevige regen uit de koets te komen en liet zich

niet zien. Terwijl Robespierre zijn woorden voorlas, ge -

baarde de koning de koetsier weer te vertrekken. Som -

mige historici beweren dat hier Robespierres haat je gens

de koning, die hij later ter dood zou veroordelen, van-

daan zou ko men.

Een dergelijke anekdote, waarin de verhoudingen ten

tijde van het an cien régime worden weerspiegeld, vinden

we terug in de roman. De ko ning brengt op een dag een

bezoek aan de glasblazersfabriek waar ook de Bussons

werk zaam zijn. Om de rondleiding mogelijk te maken

moeten de dagelijkse werkzaamheden worden stilgelegd.

Terwijl een groot gevolg arbeiders in hun beste kledij

wacht om de koning te ontvangen, negeert de monarch

deze ontvangst om zich eerst met zijn gezelschap naar

de maaltijd te begeven en laat hij de arbeiders drie uur

lang in de houding staand wachten. 

Toen het boek in 1963 verscheen, woedde het wetenschap -

pelijke debat over de betekenis van de Franse Revolutie

nog in alle hevigheid. Aan de Sorbonne in Parijs werd de

prestigieuze leerstoel van de Franse Re vo lutie bekleed

door Albert Soboul (1914-1982). Deze historicus wilde de

Revolutie verklaren op basis van een marxistische inter-

pretatie. Dat wil zeggen; op basis van een strijd over de

zegggenschap over de productiemiddelen. De terreur in

de Franse Revolutie werd hierbij ge zien als een noodza-

kelijk kwaad in de revolutionaire logica. Pas in de jaren

zeventig (doordat de Franse intellectuelen hun geloof in

het communistische pro ject be gonnen te verliezen) zou

deze interpretatie van de Franse Revo lutie aan invloed

inboeten. 

Het debat over de betekenis van de oorlog in de Ven -

dée, zo beklemmend aanwezig in de roman van Du Mau -

rier, was toen nog niet volledig losgebarsten. Dit zou pas

in de jaren ‘80 van de twintigste eeuw ge beuren. Evenals

3/4



bij het debat over de terreur het geval was, zou ook de

polemiek over dit onderdeel van de Franse revolutionai-

re erfenis op ideologische gronden gevoerd worden. Som -

mige historici spraken zelfs over de Vendée als de ‘Franse

genocide’. Het werd zo onderdeel van de ge weld dadige

geschiedenis van de Revolutie. 

Bij de verschijning van De glasblazers in de lente van 1963

voegde Du Maurier de volgende boodschap toe: ‘To my

forebears, the master glass-blowers of la Brulonnerie,

Cherigny, la Pierre and le Chesne-Bidault.’ 

Het boek is een familieroman, waar het belang van

traditie in doorklinkt en waarin Du Mauriers afkomst

ontmaskerd wordt. Maar het is tevens een prachtig boek

over de Franse Revolutie, waarbij het verhaal zich nu

eens niet in Parijs afspeelt. En hoewel de lezer geen toe-

schouwer is bij de bestorming van de Bastille, niet rond-

loopt door de Tuilerieën of toekijkt terwijl de veroor-

deelden naar de guillotine worden geleid, klinken de Re -

volutie en de nieuwe wereld die hiermee gecreëerd werd

er luid in door. 

Voorbeelden van hoe Du Maurier revolutie en fami-

liegeschiedenis aan elkaar koppelt zijn er te over. Moge

één daarvan, waarin zij het ge luk van de geboorte van

een kind inpast in de horizon van de revolutionaire ge -

beurtenissen, voor de rest spreken: ‘Wat een ogenblik om

een kind ter we reld te brengen, die zomer van ’93, het

eerste jaar van de Re publiek; met de Vendée in opstand,

het land in oorlog, terwijl de verraderlijke Gi rondijnen

pogingen deden de conventie ten val te brengen; het jaar

waar in de patriot Marat door een hysterisch meisje werd

vermoord en de be klagenswaardige ex-Koningin Marie

Antoinette werd over ge bracht naar de Temple en later

geguillotineerd als wraak voor alle ellende die ze over

Frankrijk had gebracht.’
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