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Bloed en broederschap
KLASSIEK - DAPHNE DU MAURIER REVOLUTIONAIRE FAMILIEKRONIEK
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Daphne du Maurier kennen we van suspensevolle boeken, maar in de historische roman De glasblazers verkent ze
een uit elkaar vallende feodale wereld.
Door: Alexandra de Vos
Er zijn van die regendagen hartje winter – dagen die vragen om binnen te blijven, bij het haardvuur (of de radiator) met een kopje hete thee en een boek dat je meeneemt
naar een andere wereld. Een andere wereld, zo heet dat

Daphne du Maurier met haar twee dochters
toch in de verkooppraatjes op de achterflap? En als het
dan toch grauw en winters is, mag die wereld wat spannend zijn, een donkere cocon die je een hele namiddag
inspint. Sla dan de Vlaamse detectives en de fantasy eens
over en probeer Daphne du Maurier.
Dame Daphne (1907-1989) was een Engelse bestsellerauteur die Hitchcock suspense leverde met haar verhaal The
birds en de onsterfelijke roman Rebecca (1938). En die Nicholas Roeg aan een unheimliche thriller hielp met een
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ander verhaal, Don’t look now. Du Maurier was een geboren vertelster, met een voorliefde voor het onverklaarbare, voor beklemmende sfeerschepping en tot in de details
gepenseelde personages. Ook landschappen en huizen
waren haar personages, levende entiteiten die zich in hun
doem of glorie op de voorgrond dringen. Denk aan Manderley, het landhuis dat ten gronde gaat in Rebecca. Het
eerste hoofdstuk sleept je vanaf de openingszin (‘Vannacht
droomde ik dat ik weer naar Manderley ging.’) mee naar
de overwoekerde, hologig starende ruïne van het eens zo
trotse huis. Het ademt de geest van Poe en de zusjes Brontë, maar het is ook een echo van Daphnes familiegeschiedenis.
Althans, van de familiegeschiedenis zoals die haar verteld werd door vader Gerald, een acteur van Franse komaf. Volgens pa bezaten Daphnes voorzaten een fraai kasteel, Le Maurier. Toen op het einde van de achttiende eeuw
de Franse Revolutie toesloeg, vluchtte de familie – als zoveel aristocraten – naar Engeland. Le Maurier werd een
tragische voorganger van Manderley, het brandde af tot
de laatste balk. Maar met het verwerken van die ene kasteelruïne in een bestseller was Daphne niet tevreden. Twintig jaar na Rebecca vatte ze het plan op om een heuse
Franse familiekroniek te schrijven. Tijdens haar research
voor dat project stootte ze op een paar pijnlijke feiten.
Het kasteel Le Maurier bleek een verzinsel. Wel bestond
er een gelijknamig boerderijtje, dicht bij de Vendée. En
haar adellijke afkomst kon in de prullenmand: haar voorzaten waren glasblazers.
Feodaliteit
Dat was voor Daphne geen reden om de roman af te blazen. De glasblazers (1963) kreeg door de ontnuchterende
ontdekkingen een geheel eigen toon, pro revolutie. Via de
herinneringen van haar betovergrootmoeder Sophie
schetst Du Maurier drie generaties Busson (de eigenlijke
familienaam), uiteengespeeld door de woelige tijden waarin zij leefden. Stammoeder Magdaleine werd bij haar huwelijk met glasblazer Louis gewaarschuwd: ‘Als je in het
glas trouwt kom je in een gesloten wereld.’ Het bleek een
gelukkige wereld, middenin de bossen, afgeschermd door
eigen gebruiken, een eigen taal en toewijding aan het

atelier. Maar met de volgende generatie – die van vertelster Sophie en haar broers en zus – crasht de feodaliteit.
De armen van Parijs komen in opstand en de Assembleé
verklaart iedereen vrij, gelijk, en eenieders broer. ‘Madame’ Magdaleine wordt ‘citoyenne’, en haar kinderen zien
dat helemaal zitten. ‘Iedereen is nu nieuw en opnieuw geboren’, verklaart Sophies broer Pierre. Zijn zonen voedt
hij op volgens de regels van filosoof Jean-Jacques Rousseau – niet dus. ‘Ze kenden het alfabet niet, aten met hun
vingers en waren zo wild als gemzen, maar verder heel
aardige knapen’, aldus Sophie.
Voor haar is de revolutie als een pinkstermirakel, als de
hand Gods die op de mensen is neergedaald. Iedereen zal
eindelijk het goede doen! Maar met de bloedige wraak
van de revolutionairen op de aristocratie, de interne afrekeningen en broer Michel die zich als tiran ontpopt,
ziet Sophie meer bloed dan broederschap. Antirevolutionaire priesters en adel stoken een burgeroorlog aan in
de Vendée. Ze sleuren arme boeren mee onder het mom
dat het allemaal ‘Pour Jésus!’ is. ‘Bij zonsopgang lagen ze
geknield voor het Kruis, ’s middags hakten ze weerloze
dorpen kort en klein en ’s avonds zakten ze dronken van
moordlust en succes ineen.’
Sophie en haar familie overleven, de Marseillaise wint het
van het Te Deum, maar de idealen van Robespierre worden finaal begraven met Napoleons keizerskroon. Robert,
Sophies lievelingsbroer en een ongeneeslijke opportunist,
heeft dan allang eieren voor zijn geld gekozen en de wijk
genomen naar Engeland. Daar komt het verhaal over een
aristocratisch verleden en een verloren kasteel goed van
pas.
Geschiedenis zonder hoofdletters
Zelfs verre nazaat Daphne kon er zich nog aan laven. Tot
ze haar adellijke afkomst als leugen ontmaskerde in De
glasblazers. Deze ‘Franse’ roman blijft een buitenbeentje
in het oeuvre van Du Maurier. Er valt geen suspense te
rapen, de fantasie neemt geen hoge vlucht en het hele relaas klinkt enigszins droog en gewoontjes. Vandaar misschien de tegenvallende verkoop en critici die niet steil
achteroversloegen. Een historische roman van de excentrieke Du Maurier met meer feiten dan fictie? Wie wat
verder kijkt, ziet dat Du Maurier doet waarin ze goed is:
het tot in detail borstelen van geloofwaardige personages, zo echt dat ze bijna bij je op schoot zitten.
De schrijfster baseerde zich op teruggevonden brieven van
haar betovergrootmoeder, en deze Sophie wàs ‘gewoontjes’. Ze was huisvrouw, moeder en vooral bezorgd over
haar onmiddellijke familie en de middelen van bestaan
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– zoals je dat van een ambachtsvrouw mag verwachten.
Haar sympathie voor de patriotten kwam in botsing met
de ‘ouderwetse’ moraal die ze erfde van haar moeder – gij
zult niet stelen of doden, en laat ons vooral fatsoenlijke
mensen blijven. Gezien door haar ogen krijgt de hele omwenteling iets waarachtigs en beklemmends – het is geen
avonturenfilm met acteurs in kostuum en nagebouwde
guillotines, het is alledaagse realiteit. U en ik zouden erin kunnen zitten, op een winterdag 230 jaar geleden. Niet
in Parijs, maar in la France profonde, waar ook geschiedenis geschreven werd. Geschiedenis zonder hoofdletters,
zonder adellijke titels. Het is een andere wereld, maar
dankzij De glasblazers lijkt ze ongelooflijk dichtbij.

