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Voorwoord 

Het succes van thrillers en griezelverhalen behelst het tragische aspect van het 

menselijke leven. Iedereen heeft behoefte om medelijden en schrik te voelen. De 

tragedie laat toe deze gevoelens te hebben zonder er schade bij te ondervinden en de 

ziel ondergaat aldus een zuivering te vergelijken met een medische behandeling. De 

tragedie doet ons nadenken over onszelf “et nous incite à purger, modérer, rectifier et 

même déraciner en nous la passion qui plonge à nos yeux dans le malheur les 

personnes que nous plaignons“
1
 De toestand is voorbijgaand en het is niet de bedoeling 

de ziel te genezen van dergelijke gevoelens. Samenvattend is de nood om zich af te 

reageren en zich te bevrijden van overbodige spanningen een menselijke behoefte die 

alles heeft te maken met zuivering, purgering, loutering,  

 kaqa/rsij 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Pierre Corneille, Discours de la Tragédie, (Parijs: Guillaume de Luyne, 1682), in de cursus van Prof. Dr. H. Van 

Looy “Overzicht van de Griekse letterkunde”, Universiteit Gent, academiejaar 1975-1976, p. 11 
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I. Inleiding 

I.1. Motivering keuze onderwerp 

 Het allereerste wat mij opviel toen ik de serie The Vampire Diaries volgde, waren 

de ongewoon knappe vampiers. Ze waren als mensen, constateerde ik eventjes 

beduusd. Als vanzelf dacht ik terug aan het clichébeeld van dé vampier en daar 

verscheen mij Dracula voor de ogen: een ietwat houterige, vreemde kasteelheer met een 

zwarte cape en hoge kraag. Ik wist verder dat de vampier overdag in een doodskist 

slaapt, ’s nachts op zoek gaat naar een slachtoffer dat hij in de nek bijt om zich aldus te 

voeden met zijn bloed. Wat was er met die vampier gebeurd? Ik rakelde nog wat meer 

beeltenissen op uit mijn geheugen en in mijn gedachten verscheen een afgrijselijk lijk dat 

op een kerkhof uit een graf klautert. De evolutie van lijk naar hunk intrigeerde mij. Mijn 

interesse was gewekt: hoe kwamen de oude verhalen van het volk over uit het graf 

opgestane vampiers in de literatuur terecht en in de populaire fictieverhalen in de 19
e
, 

20
e
 en 21

e
 eeuw? 

I.2. Doelstelling -  onderzoeksvraag 

 Films en televisieseries met vampierstory’s als onderwerp zijn tegenwoordig zeer 

populair. De gespierde en aantrekkelijke acteurs die de rollen van de vampiers vertolken 

zoals Robert Pattinson, Ian Somerhalder en Paul Wesley doen elk meisjeshart sneller 

kloppen. Het verschil met de laat- negentiende-eeuwse Dracula, de vader der vampiers, 

en de protagonist Edward Cullen uit Twilight is bijzonder groot. Nog groter is de afstand 

tot de waarachtige vampier die in de zeventiende en achttiende eeuw door zijn 

dorpsgenoten uit zijn graf werd gesleurd omdat hij ervan beschuldigd werd als een 

ondode de levenden te kwellen. Hoe verliep die evolutie van levend lijk naar stoere bink? 

Wat betekende de vampier voor de lezers en kijkers in de verschillende tijdsperiodes? 

“Every age embraces the vampire that it needs”
2
, constateert Nina Auerbach, professor 

Engelse Taalkunde en Vergelijkende Literatuur aan de universiteit van Pennsylvania.  

Hoe komt het statement van prof. Auerbach tot uiting in de lange geschiedenis van de 

vampier? 

 Aangezien de vampiergeschiedenis en -literatuur te uitgebreid is, heb ik mij 

moeten beperken tot de mijlpalen in de populaire cultuur. Wat de volksverhalen betreft, 

bespreek ik de vampiers in Oost-Europa omdat precies deze verhalen een grondige 

invloed uitoefenden op de ontwikkeling van het vampierbeeld in de Westerse cultuur. In 

                                                
2
 Nina Auerbach, Our Vampires, Ourselves, (Chicago: University of Chicago Press, 1997), 145 
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de negentiende-eeuwse literatuur behandel ik uitvoerig The Vampyre van John Polidori 

en Dracula van Bram Stoker, twee werken die in hoge mate hebben bijgedragen tot het 

stereotiepe vampierconcept. Daarna laat ik de vroege vampierfilms Nosferatu van F. W. 

Murnau en Dracula van T. Browning aan bod komen die van groot belang zijn geweest 

voor de beeldvorming van de vampier in de hedendaagse populaire film. Tenslotte 

bespreek ik de moderne vampier in recente films en televisieseries zoals Interview with 

the Vampire, Buffy, the Vampire Slayer, Twilight en The Vampire Diaries. 

I.3. De gebruikte methodiek 

 Deze thesis is opgebouwd uit vier delen: de volksverhalen, de literaire vampier, 

de eerste films, de hedendaagse films. Via literatuurstudie, het opzoeken van informatie 

in gespecialiseerde studies van onderzoekers en wetenschappers, het lezen van 

vampierverhalen en het bekijken van vampierfilms, tracht ik aan de weet te komen wat 

de vampier voor lezer en toeschouwer in de verschillende stadia van zijn evolutie 

betekende en op welke manier de vampier zich ontwikkelde van griezelig lijk tot 

verleidelijk fotomodel. 
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II. Vampiers in de oude volksverhalen. 

II.1. De onzekere etymologie van het woord ‘vampier’. 

Bijna alle Europese moderne talen namen het woord ‘vampier’ over uit het 

Hongaars of het Roemeens, al dan niet via het Hoogduits. Vampire (Engels),  vampire 

(Frans), Vampir (Duits), vampiro (Spaans, Italiaans), wampir (Pools) zijn ongetwijfeld 

gelinkt aan het Hongaarse vámpir of het Roemeense vampir. Deze zo goed als letterlijke 

– relatief jonge - overname heeft logischerwijze te maken met het feit dat de meest 

bekende verhalen over het bloedzuigend wezen zich afspelen in het Hongaars-

Roemeense Transylvanië.  

Uit onderzoek blijkt dat het woord ‘vampier’ in oorsprong noch Hongaars noch 

Roemeens zou zijn. Taalkundigen stellen verschillende etymologieën voor waarvan 

Professor Katharina M. Wilson van de universiteit van Georgia een goed basisoverzicht 

geeft. Wilson ziet vier mogelijke denkpistes.
3 

De Oostenrijkse linguïst Franz Miklosich (1813-1891) boog zich samen met zijn 

opvolgers als eersten over de etymologie van het woord ‘vampier’. Miklosich beweert in 

zijn werk Etymologischen Wörterbuch der slavischen Sprachen
4
 dat het woord ‘vampier‘ 

en zijn Slavische synoniemen upior, uper en upyr afkomstig zouden zijn van het Turkse 

uber dat heks betekent. 

Een tweede theorie verdedigt de klassieke oorsprong van ‘vampier’. Volgens de 

Engelse auteur Montague Summers (1880-1948) is de term mogelijks afkomstig van pi-, 

de Griekse stam voor drinken.
5 

De auteurs die deze theorie volgen, staan onder invloed 

van de vroege achttiende-eeuwse vampierwaanzin. 

De derde en meest aanvaarde mogelijkheid is de theorie dat het woord ‘vampier’ 

een Slavische oorsprong zou hebben, schrijft Wilson.
6  

Aan de grondslag van ‘vampier’ 

ligt volgens verschillende onderzoekers het Servische woord вампир. Andere 

wetenschappers die de Slavische piste volgen leggen de basis van ‘vampier’ liever in 

een andere taal zoals het Oud-Pools of het Servo-Kroatisch waar pirati ‘blazen’ betekent. 

De Russische folklorist Alexander N. Afanas’ev kiest voor de oorsprong van ‘vampier’ het 

                                                
3
 Katharina M. Wilson, “The History of the Word Vampire,” in The Vampire: A Casebook, red. Alan Dundes. 

(Madison (Wisc.): University of Wisconsin Press, 1998), 3-5 
4
 Franz Miklosich, Etymologischen Wörterbuch der slavischen Sprachen (Vienna: Wilhelm Braumüller, 1886), 

575. 
5
 Montague Summers, The Vampire, His Kith and Kin (London, 1928), 18 

6
 Wilson, “Word Vampire”, 4 
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Litouwse wempti dat ‘drinken’ betekent.
7 

Wilson voegt toe dat de hypothese van A. 

Brückner een meer overtuigende verklaring inhoudt.
 
In zijn artikel Etymologien stelt 

Brückner dat het Servische vampir uit het Bulgaars komt waar het een Grieks leenwoord 

is.
8
 Het Bulgaarse upir zou verwijzen naar een nachtvogel die met zijn bek bloed kwam 

zuigen bij slapende mensen. De mythologische nachtvogel veranderde geleidelijk naar 

een soort slaapwandelaar en vervolgens naar een nachtmens die opstaat uit zijn graf en 

zich voedt met het bloed van levenden. Het Griekse woord stri/c volgde een 

vergelijkbare weg. In het Grieks stond de stri/c van in de Oudheid voor een uilensoort 

die zich voedde met het bloed van kinderen. De Grieken leenden het woord uit aan de 

Bulgaren en de Roemenen waar strigoi verwijst naar monsters, weerwolven en 

vampierachtigen. Upir zou dus overgenomen zijn door de Grieken vanuit het Bulgaars en 

Brückner omschrijft de evolutie als volgt: „Das ‘am’ vom heutigen Vampir ist somit 

neugriechisch, der Name selbst bulgarische Benennung der strigae, die sich erst im 

Christlichen Aberglaube aus Nachtvögeln zu eigenen Vampiren verwandelten …“ 
9 

 Een vierde categorie wordt volgens Wilson gevormd door een stroming 

van recente, vooral Amerikaanse en Engelse schrijvers die opnieuw geloof hechten aan 

de Hongaarse oorsprong van het woord ‘vampier’.
10

 Maar volgens Wilson houdt deze 

laatste theorie geen steek omdat het woord ‘vampier’ al meer dan een eeuw in de 

westerse talen in gebruik was, toen het woord in het Hongaars verscheen.
11

 

II.2. Vampiers in de context van de Habsburgse Oorlog. 

 Volgens auteur Simon Bacon heeft het ontstaan van het fenomeen ‘vampiers’ in 

de zeventiende eeuw veel te maken met de veranderende maatschappelijke gegevens.
12

 

Bacon schrijft dat het vampierfenomeen te vergelijken is met de heksenhysterie in 

Europa die op dezelfde manier in relatie staat met de ontwikkeling van het werelds 

humanisme en de opkomst van de wetenschap.
13

 Het Verdrag van Passarowitz
14

 van 

                                                
7
 Alexander N. Afanas’ev, “Poetic Views of the Slavs regarding Nature,” in Vampires of the Slavs, ed. Jan L. 

Perkowski (Cambridge, Mass., 1976), 164 
8
 A. Brückner, “Etymologien”, Slavia Casopis pro Slovanskon Filologii, 13 (1934): 272-280 

9
 Ibid., 279 

10
 Wilson, “Word Vampire”, 4 

11
 Ibid., 5 

12
 Simon Bacon, “Zero to Hero: The Transnational Vampire and Human Becoming,” in University of Bucharest 

Review 1, nr.1 (2011): 45 
13

 Ibid., 45 
14

 Het Verdrag van Passarowitz werd getekend in 1718 na de Turkse nederlagen tegen Oostenrijk. Daarbij werd 
Noord-Servië afgestaan aan de Habsburgers. 
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1718 zou de trigger zijn geweest waardoor een breuk ontstond tussen de oude en de 

nieuwe normen in verband met de levende doden.
15

 

 Prof. dr. Peter J. Bräunlein
16

 geeft een goed overzicht van het tot stand komen 

van de eerste verhalen. Volgens Bräunlein ontstonden deze verhalen in het begin van de 

achttiende eeuw in de bezette regio’s van de Habsburgse monarchie tijdens de opbouw 

van de Oostenrijkse militaire grensgebieden.
17

 Als een halve maan strekte deze regio 

zich uit over het zuidoostelijk deel van Europa, van Slovenië  tot Bukovina. 

 Het Verdrag van Passarowitz in 1718 zorgde voor het einde van de Turkse 

oorlog. Prins Eugenius van Savoye-Carignan (1663-1736), voorheen een Franse 

generaal, maar op het moment van het verdrag in dienst van de Habsburgse Monarchie, 

dwong de Ottomanen hele delen van het land over te dragen aan Oostenrijk, namelijk 

delen van Walachije, van Servië en het noorden van Bosnië.
18

 De Oostenrijkers bleven 

de gebieden beheren tot 1739. 

 Karl Alexander, hertog van Würtemberg (1684-1737), die zetelde als gouverneur 

van de nieuw veroverde gebieden in de vestiging Belgrado, krijgt steeds meer berichten 

te horen over vreemde doden en over lijken die zich niet schijnen te ontbinden, zo schrijft 

Bräunlein.
19

 De berichten betroffen ‘vampiers’ en situeerden zich vooral in 

winterperiodes. Tussen 1724 en 1760 werden er tal van gelijkaardige gebeurtenissen 

opgetekend, vooral in de verslagen van medische officieren. De gebeurtenissen zorgden 

voor hysterische reacties onder de plaatselijke bevolking.  

 Documenten uit die tijd suggereren dat er misschien wel sprake was van een 

epidemie, niet ongewoon in deze grensgebieden. Maar Bräunlein vermeldt dat sommige 

bijkomende omstandigheden de Oostenrijkse autoriteiten vreemd deden opkijken: de 

lokale bevolking groef de lijken op, doorboorde de lichamen, onthoofdde ze en stak ze in 

brand.
20

 Er werden militaire artsen ingeschakeld die steeds weer tot dezelfde conclusies 

kwamen: het volk begon pas met verminken van de lijken vooraleer duidelijk was dat er 

kort voordien telkens een reeks mensen plots gestorven was. Bovendien vertoonden de 

slachtoffers net voor hun dood allen dezelfde, vreemde symptomen:   

                                                
15

 Bacon, “Zero to Hero”, 45 
16

 Instituut voor Sociale en Culturele Antropologie, Universiteit Göttingen 
17

 Peter J. Bräunlein, “The Frightening Borderlands of Enlightenment: The vampire problem,”  in Studies in 
History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences,  43 (2012):711 
18

 “Eugene of Savoy” , laatst geraadpleegd op 30 mei 2013, 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/195042/Eugene-of-Savoy 
19

 Bräunlein, “The Frightening Borderlands”, 712 
20

 Ibid., 712 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/195042/Eugene-of-Savoy
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“Shivering, enduring nausea, pain in the stomach and intestines, in the 

kidney region and in the back and shoulderblades as well as the back of 

the head, further, a clouding of the eyes, deafness and speech 

problems. The tongue has a whitish-yellow to brownish-red coating, and 

dries out to the accompaniment of unquenchable thirst. The pulse is 

erratic (caprinus) and weak (parvus); on the throat and in the 

hypochondria, that is to say, in the area of the belly (abdomen) beneath 

the chest cartilage, livid or reddish spots (maculae rubicundae vel 

lividae) are to be seen, though in part only after death. The paroxysm 

exhibits itself in extreme night terrors, associated with a loud cry, strong 

trembling, a spasmodic contraction of the muscles of the upper body 

(thorax), a constriction of the airway and hot flushes; with the additional 

symptom of constriction of the heart (praecordium angusta), that is, a 

sensation of anxiety in the hollow of the breast, associated with pain in 

the mouth of the stomach; lastly nightmares (incubus), which frequently 

evoke the image of the returning dead.” 
21

 

 De zieke personen stierven meestal binnen de vier dagen, aldus de rapporten uit 

die tijd.
22

 Maar aangezien op bepaalde plaatsen het dodenaantal bleef stijgen, werd de 

toestand uitgeroepen als een epidemie. Hoeverre de ziekte effectief besmettelijk was, 

bleef echter onduidelijk. De dorpsbewoners wezen de ‘herrijzende doden’ als schuldigen 

voor de epidemie aan. Bij het opgraven vertoonden de lijken allen dezelfde kenmerken: 

de lichamen waren niet verrot en bloed vloeide uit hun mond en hun neus. Bijzonder 

opvallend was het feit dat enkel de lokale bevolking die het orthodoxe geloof aanhing 

getroffen werd en dat de plaatselijke soldaten van Duitse afkomst gespaard bleven.
23

 

 

 

                                                
21

 Klaus Hamberger, Mortuus non mordet. Kommentierte dokumente zum Vampirismus, 1689-1791. (Wenen: 
Turia und Kant, 1992), 9, zoals vermeld in: Peter J. Bräunlein, “The Frightening Borderlands of Enlightenment: 
The vampire problem,”  in Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences,  43 (2012): 
712 
22

 Bräunlein, “The Frightening Borderlands”, 712 
23

 Ibid., 712 
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II.3. Casussen vampiers. 

II.3.1. Casus 1 : Peter Plogojowitz – Frombald 

 Het voorval over Peter Plogojowitz is één van de eerste goed gedocumenteerde 

beschrijvingen over vampirisme die bijgevolg in veel bronnen over vampiers voorkomt.
24

 

Frombald, een belangrijk medisch officier aan het Habsburgse militaire front, kreeg in 

1725 een delegatie inwoners van het Bosnische dorpje Kisolova over de vloer. Ze 

deelden hem het ontstellende nieuws mee dat er de laatste acht dagen negen mensen 

na vierentwintig uur gestorven waren aan een onbekende ziekte. Als schuldige voor de 

dood van deze inwoners wezen ze Peter Plogojowitz aan. Opmerkelijk in hun relaas was 

het feit dat Plogojowitz tien dagen eerder gestorven en begraven was. De 

dorpsbewoners beweerden dat Plogojowitz teruggekomen was uit de dood want ze 

vertelden dat hij na zijn begrafenis ’s nachts bij zijn vrouw was gaan aankloppen om te 

vragen naar zijn schoenen, zijn opanki.
25

 Ondertussen was Plogojowitz’ vrouw het dorp 

ontvlucht maar de levende dode bezocht ook andere inwoners. ’s Nachts stond 

Plogojowitz op uit zijn graf en wurgde mensen in hun slaap door met zijn volle gewicht op 

hen te gaan liggen, zo verklaarden de dorpsbewoners. De slachtoffers voelden het leven 

uit hun lichaam wegglijden, voegden ze toe. Peter Plogojowitz was een ‘vampyr’, zeiden 

ze. De dorpsbewoners vroegen officier Frombald of hij bereid was in hun aanwezigheid 

het lijk van Plogojowitz op te graven, in het bijzijn van een orthodoxe priester. Op die 

manier zouden ze kunnen controleren of het lichaam de kenmerken vertoonde die eigen 

waren aan vampirisme zoals die in de hun bekende verhalen beschreven werden. 

Frombald reageerde eerst weigerachtig, aangezien hij hiervoor toestemming wou vragen 

aan zijn meerderen in Belgrado. Maar de inwoners dreigden ermee hun dorp met zijn 

allen te verlaten, bang als ze waren dat Plogojowitz in de tussentijd nog meer 

slachtoffers zou maken. Dat zag Frombald liever niet gebeuren want het dorp was nog 

maar net veroverd uit de handen van de Ottomaanse Turken. Uit schrik voor problemen 

zowel met de dorpelingen als met zijn superieuren, stemde hij in met de wens van het 

dorp en hij gaf de opdracht het graf van Plogojowitz te openen.
26

  

                                                
24

 Zie: Paul Barber, Vampires, Burial, and Death: Folklore and Reality, (New York: Yale University Press, 1988); 
Leo Ruickbie, “Evidence for the Undead: The Role of Medical Investigation in the 18th-Century Vampire 
Epidemic” in The Universal Vampire: Origins and Evolution of a Legend, red. Barbara Brodman en James E. 
Doan, (New Jersey: Fairleigh Dickinson University Press, 2013), 76-78; Bräunlein, Peter J., “The Frightening 
Borderlands of Enlightenment: The vampire problem”, Studies in History and Philosophy of Biological and 
Biomedical Sciences, 43 (2012): 712  
25

 Traditioneel schoeisel uit die regio, zie Ruickbie, “Evidence”, 76 
26

 Leo Ruickbie, “Evidence for the Undead: The Role of Medical Investigation in the 18th-Century Vampire 
Epidemic” in The Universal Vampire: Origins and Evolution of a Legend, red. Barbara Brodman en James E. 
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 Toen Frombald op de begraafplaats aankwam, was het graf al opengemaakt. 

Samen met een priester inspecteerde de officier het lijk. In zijn verslag schreef hij: 

“First, from the body and its grave there was not the slightest 

smell of death. The body , except the nose, which was fallen in, was 

very fresh. The hair and beard, also the nails, the old ones having fallen 

away, had grown on him. The old skin, which was somewhat whitish, 

had peeled off and a fresh new one had come out under it. The face, 

hands and also feet, and the whole body, were so recreated that they, in 

his lifetime, could not have been more complete. In his mouth, not 

without surprise, did I see fresh blood, which, after the general opinion, 

he had sucked from those killed by him. In sum, all the indications were 

presented which these people (as already noted above) should 

themselves have.”
27

   

 Verder in zijn verslag beschreef Frombald hoe de dorpelingen het lichaam van 

Plogojowitz vernietigden. 

“After both Popp and I had seen this spectacle, though the mob was 

becoming increasingly irate rather than shocked, they and the servants 

hastily sharpened a spear with which to stab the dead body, [and] put it 

to his heart. During the stabbing, not only did lots of fresh blood flow 

from the ears and mouth, but other strange signs also occurred (which I 

will spare you on account of my great respect). At last they burnt the 

body in question, in hoc casu customary practice. Which we now lay 

before a Most praiseworthy administration, while at the same time most 

humbly and dutifully requesting that if there has been a mistake made in 

this matter, it should not be laid to my account but to that of the mob, 

which was beside itself with fear. 

Imper. Provisor to the district of Gradiska.”
28
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 Frombald zond zijn verslag naar de autoriteiten in Belgrado maar er werden, voor 

zover bekend, geen verdere maatregelen genomen. 

II.3.2. Casus 2 : Arnond Paole – Flückinger 

 Een verhaal uit 1732 zorgde ervoor dat de ‘vampier’ in heel Europa bekend werd 

en meer nog, een ware vampiergekte teweegbracht. Het is dan ook evident dat dit 

verhaal in bijna elke bron over vampierlegenden vermeld wordt.
29

 

 Arnond Paole was een boer uit het Servische stadje Medveda die als hajduk of 

vrijheidsstrijder in de door de Turken bezette gebieden van Servië was gaan vechten. 

Toen hij daarvan was teruggekomen, vertelde hij aan zijn buren hoe hij was aangevallen 

door een vampier. Om besmetting tegen te gaan had Paole aarde gegeten uit het graf 

van de vampier en zijn lichaam ingesmeerd met het bloed van de vampier. In 1727 viel 

Paole zeer ongelukkig van zijn hooiwagen, brak zijn nek en stierf. Zo’n twintigtal dagen 

na zijn dood ontdekten de inwoners van Medveda dat het tegengif gebruikt door Paole 

niet geholpen had. Paole was uit de dood opgestaan en kwam het dorp teisteren waarbij 

hij vier dorpsgenoten doodde. Onder leiding van het dorpshoofd werd het lichaam van 

Paole meteen opgegraven en bestudeerd. Tot ieders ontzetting stelde men vast dat het 

lijk niet in ontbinding verkeerde en dat het haar en de nagels van Paole waren 

uitgevallen en opnieuw groeiden. Er droop bovendien vers bloed uit zijn ogen, neus en 

oren. Zoals de lokale gebruiken voorschreven werd het hart van de vampier doorboord 

met een staak. Het lichaam van Paole liet daarbij een luide kreet horen. Na deze 

handelingen werden de overblijfselen verbrand. Uit schrik dat Paole’s slachtoffers 

eveneens zouden  transformeren in vampiers, werden ook die lichamen door de 

dorpelingen op dezelfde wijze doorboord en verbrand.
30

 Maar ondanks alle voorzorgen 

met Paole werd het dorp in de winter van 1731 opnieuw getroffen door een 

vampierplaag. Dertien mensen stierven in een tijdsspanne van zes weken. 

 Volgens Bräunlein werd het voorval gerapporteerd aan waarnemend 

Oberstleutnant Schnezzer.
31

 Schnezzer schakelde onmiddellijk de epidemie-arts Glaser 

in, want hij vreesde dat het om een pestaanval ging. Dokter Glaser vond echter niet 

direct bewijzen dat het hier om een besmettelijke ziekte ging. Nochtans liet Glaser zich 

onder druk van de dorpelingen overhalen om een aantal graven te openen. De 

dorpsbewoners waren er namelijk van overtuigd dat vampiers verantwoordelijk waren 
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30
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31
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voor de doden in het dorp. Bij het openen van de graven zag Glaser tot zijn verbazing 

dat de lijken niet ontbonden waren en het bestuur in Belgrado stemde in met een 

chirurgisch onderzoek van de lichamen. Bräunlein vermeldt medisch officier Johann 

Flückinger als uitvoerend forensisch arts.
32

 Samen met twee assistenten voerde 

Flückinger op 7 januari 1732 het onderzoek uit op de lichamen. Het verslag, Visum et 

Repertum
33

, dat opgemaakt werd op basis van het forensisch onderzoek van dertien 

lichamen is opmerkelijk gedetailleerd en valt op door zijn nauwkeurig wetenschappelijke 

stijl. 

 Het toenmalige autopsierapport betreffende de jonge vrouw Stana kan hierbij als 

voorbeeld dienen: 

“A woman by the name Stana, twenty years old, who had died in 

childbirth two months ago […], after a three-day illness, and who had 

herself said, before her death, that she had painted herself with the 

blood of a vampire, wherefor both she and the child – which had died 

right after birth and because of a careless burial had been half eaten by 

dogs – must also become vampires. She quite complete and 

undecayed. After the opening of the body there was found in the 

cavitate pectoris a quantity of fresh extravascular blood. The vasa 

[vessels] of the arteriae and venae, like the ventriculis cordis, were not, 

as is usual, filled with coagulated blood, and the whole viscera, that is, 

the pulmo [lung], hepar [liver], stomachus, lien [spleen], et intestina were 

quite fresh as they would be in a healthy person. The uterus was 

however quite enlarged and very inflamed externally, for the placenta 

and lochia had remained in place, wherefore the same was in complete 

putredine. The skin on her hands and feet, along with the old nails, fell 

away on their own, but on the other hand completely new nails were 

evident, along with a fresh and vivid skin.”
34

 

Medisch officier Flückinger concludeerde op grond van het autopsierapport dat de jonge 

Stana gestorven was door een achtergebleven placenta in de baarmoeder.
35
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II.3.3. Casus 3 : Miloš Obrenović (1780-1860) 

 Etnograaf Vuk Karadžić, een Serviër die leefde ten tijde van de eerste 

regeringsperiode van prins Miloš Obrenović (1815-1839, 1858-1860) wordt in het 

volgende tekstfragment verwoord door historicus John V. A. Fine van de universiteit van 

Michigan. De Serviërs zagen vampiers in die tijd als volgt:
36

 

“A man into whom (according to popular tales) forty days after death a 

devilish spirit enters and enlivens (making him vampirized) is called a 

vukodlak. Then the vukodlak comes out at night from his grave and 

strangles people in their houses and drinks their blood. An honest mane 

cannot vampirize, unless some bird or other living creature flies or 

jumps across his dead body. Thus everywhere people guard their dead 

[preburial] to see that nothing jumps over them. Vukodlaks most often 

appear in the winter (particularly between Christmas and Spasovdan [a 

moveable feast, forty days after Easter]). When a large number of 

people begin to die in a village, then people begin to blame a vukodlak 

from the grave (and in some places begin to say that he was seen at 

night with his shroud over his shoulders) and begin to guess who it 

might be. Then they take a black stallion without any spots or marks to 

the graveyard and lead it among the graves where it is suspected they 

are vukodlaks, for they say that such a stallion does not dare to step 

over a vukodlak. When they find the grave of someone they believe or 

guess to be a vukodlak, they collect all the peasants and, taking with 

them a white thorn (or hawthorn) stake (because he fears only a whit 

thorn stake…), dig up the grave; and if they find in it a man who has not 

disintegrated, then they pierce it with that stake and throw it on a fire to 

be burned. They say that when they find such a vukodlak in a grave, he 

is fat, swollen and red with human blood (“red as a vampire”). A 

vukodlak sometimes returns to his wife (especially if she is young and 

pretty) and sleeps with her, and they say a child born of such a union 

has no bones. And in times of hunger vampires often gather near mills 

and around granaries. They say that all of them go with their shrouds 

over their shoulders. A vampire can also pass through the smallest hole, 

                                                
36
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that is why it does not help to lock a door against any more than it does 

against a witch.”
37

 

 Historicus Fine vermeldt verder dat prins Miloš op 8 maart 1820 verschillende 

meldingen van vampirisme kreeg vanuit het stadje Ub.
38

 In het stadje was de laatste 

dagen een groot aantal mensen gestorven, te wijten aan vampirisme, zo dacht de 

bevolking. Smeekbeden aan de plaatselijke bisschop om de graven te mogen openen, 

hadden niets uitgehaald. Uit schrik richtten de dorpelingen zich zelfs tot de broer van 

prins Miloš, Jovan Obrenović. Onder zoveel druk gezwicht liet de prins uiteindelijk toch 

toe de graven van de vermeende vampiers te openen, weliswaar onder bepaalde 

voorwaarden. Het volk mocht nagaan of hun argwaan gegrond was maar het was 

verboden de lichamen te verminken. Het was wel toegestaan een priester in te 

schakelen die door middel van gebeden de lichamen zegende. De inwoners van Ub 

negeerden de verordeningen van de prins en deden een beroep op een oudere man uit 

Punjuha die hen leerde hoe ze komaf moesten maken met vampiers. Onder leiding van 

de oude man groeven ze de lijken op, doorboorden ze met staken, kapten de hoofden af 

en legden de hoofden aan de voeten van de vampier. De graven stonden nu open en 

bloot en er werd gemeld dat het lichaam van een vrouw door honden uit het graf werd 

gesleurd en verscheurd. Prins Miloš dreigde ermee de vampirdzije
39 

 te straffen, toen hij 

via zijn broer de berichten vernam over de wantoestanden in Ub. Prins Miloš was 

namelijk eerder geneigd de kerkelijke wetten te volgen dan de plaatselijke 

verminkingstechnieken.
40

 

 Volgens Fine werden er tot 1830 geen meldingen meer gemaakt over vampiers. 

Toch moeten er nog voorvallen zijn geweest maar deze zullen waarschijnlijk op een 

lokaal niveau zijn opgevolgd en opgelost.
41

 

 Op 15 augustus 1836 meldde Jovan Obrenović aan zijn broer Miloš dat de 

inwoners van het dorp Svojdrug een zekere Miloš Rakovič
  
tot vampier hadden verklaard 

en wel zonder medeweten van de regering. De dorpelingen hadden de man eerst 

opgegraven, onderzocht en opnieuw onder de grond gestopt. Daarna hadden ze hun 

priester Zaharija erbij gehaald die alweer het graf opende, het lichaam besprenkelde met 
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gewijd water en daarna het graf weer dichtte. Drie dagen later werd het lijk voor een 

derde keer boven gehaald. Nu doorboorde het volk het lichaam met kogels, hakte het 

hoofd af en plaatste het hoofd tussen de voeten van het lijk.
42

  

II.4. De weerklank in West-Europa. 

 Bräunlein vermeldt
 
dat een deel van het verslag van medisch officier Frombald 

over het geval Peter Plogojowitz op 21 juli 1725 gepubliceerd werd in de krant Wiener 

Diarium, echter zonder verdere uitleg. Volgens Bräunlein hoorde het Weense volk toen 

voor het eerst spreken over het bestaan van bloedzuigende wezens die vampiers 

werden genoemd.
43

 Na de gebeurtenissen van 1725 geraakte de term ‘vampier’ als 

vanzelf ingeburgerd als Duits leenwoord. 

 In The Gentleman’s Magazine stond in maart 1732 te lezen dat “certain dead 

Bodies called Vampyres, had kill’d several Persons by sucking out all their Blood”.
44

 

Historicus Leo Ruickbie, gespecialiseerd in magie en tovenarij, citeert de filosoof Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778) die naar Christophe de Beaumont, de aartsbisschop 

van Parijs, schrijft: “S’ IL y a dans le monde une histoire attestée, c’est celle des 

Wampirs. Rien n’y manque: procès verbaux, certificats de Notables, de Chirurgiens, de 

Curés, de Magistrats. La preuve juridique est des plus complettes.” 
45

 Ruickbie wijst 

terecht op de contradictie ten tijde van de achttiende-eeuwse Verlichting: in deze periode 

waarin denkers en wetenschappers hoog opliepen met de ratio als middel om de 

waarheid te kennen, halen dezelfde denkers de beste bewijzen aan om het bestaan van 

vampiers te staven.
46

 

 De Franse benedictijner monnik Dom Augustin Calmet (1672-1757) zou één van 

de eerste wetenschappelijke verhandelingen hebben geschreven over vampiers. In 1746 

publiceerde Calmet “Dissertations sur les apparitions des anges, des démons et des 

esprits, et sur les revenants et vampires de Hongrie, de Bohême, de Moravie, et de 

Silésie.” Later liet Calmet de verwijzing naar de engelen vallen want de nieuwe editie van 

1751 kreeg als titel “Traité sur les apparitions des esprits et sur les vampires ou les 
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revenans de Hongrie, de Moravie et&”. Het werk bleek al vlug een bestseller en 

vertalingen in het Duits en het Italiaans lieten niet lang op zich wachten. Bijgevolg werd 

Calmet als een belangrijke bron van het vampirisme beschouwd voor latere schrijvers en 

onderzoekers.
47 

 Dit schreef Dom Augustin Calmet in 1746 over de vampiers in Oost-Europa: 

“Dans ce siècle, une nouvelle scène s’offre à nos yeux depuis environ, 

soixante ans dans la Hongrie, la Moravie, la Silésie, la Pologne : on voit, 

dit-on, des hommes morts depuis plusieurs mois revenir, parler, 

marcher, infester les villages, maltraiter les hommes et les animaux, 

sucer le sang de leurs proches, les rendre malades, et enfin leur causer 

la mort ; en sorte qu’on ne peut se délivrer de leurs dangereuses visites 

et de leurs infestations, qu’en les exhumant, les empalant, leur coupant 

la tête, leur arrachant le cœur, ou les brûlant. On donne à ces revenants 

le nom d’oupires, ou vampires, c’est-à-dire sangsues, et l’on en raconte 

des particularités si singulières, si détaillées, et revêtues de 

circonstances si probables, et d’informations si juridiques, qu’on ne peut 

presque pas se refuser à la croyance que l’on a dans ces pays, que ces 

revenants paraissent réellement sortis de leurs tombeaux, et produire 

les effets qu’on en publie."
48
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II.5. Verklaringen uit pathologisch onderzoek49 

 Paul Barber, onderzoeksmedewerker aan het Fowler Museum of Cultural History 

aan de University of California in Los Angeles, wil via argumenten uit forensisch 

onderzoek vampiers uit de bovennatuurlijke sfeer halen. In zijn artikel Forensic 

Pathology and the European Vampire wijst Barber erop dat de onverklaarbare en 

vreemde fenomenen die zich na de dood van een vampier omtrent diens lijk voordeden, 

afdoende medisch verklaard kunnen worden. Aldus beweert de redacteur van The 

Vampire: A Casebook Alan Dundes.
50

 

 Verslagen van autopsies vanaf de 18e eeuw bewijzen dat vermeende vampiers 

meer dan eens onderzocht werden door chirurgen. De chirurg onderwierp het lijk van de 

vampier aan een nauwkeurige ontleding en de resultaten van het onderzoek kwamen 

gedetailleerd terecht in een wetenschappelijk verslag. Volgens de toenmalige artsen 

waren er vreemde dingen aan de hand met de lichamen van de zogenaamde vampiers. 

Tegenwoordig twijfelt niemand aan de fictie van een vampierverhaal dat vooral dient om 

mensen de schrik op het lijf te jagen, maar in de oude tijden gaven de vampierverhalen 

de mensen een gelegenheid om om te gaan met misdaad, ziekte en dood en om 

eigenaardige fenomenen die met decompositie te maken hebben, te verklaren.  

 Barber vatte de legenden samen en verzamelde de details die steeds in de 

verhalen terugkeerden. Door de stadia van het ontbindingsproces van een lichaam nader 

te onderzoeken en te vergelijken met de vreemde beschrijvingen van de dode vampiers 

uit de oude verslagen, probeerde Barber de dood in de folklore te begrijpen. Met 

betrekking tot de informatie over lijkontbinding die hij vond in de vampierrapporten, merkt 

Barber het volgende op: “Note that what is being said here is that, if the body has not 

changed, then it is that of a vampire, whereas if it had changed – then it is that of a 

vampire.”
51

   

 In eerste instantie bespreekt Barber een aantal basisgegevens aangaande het 

ontbindingsproces, zoals de duur van de decompositie en de voornaamste kenmerken 

ervan en zoals de stolling en het terug vloeibaar worden van het bloed.
52 

Daarvoor 
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baseert de onderzoeker zich op twee standaardteksten uit de pathologie: Medical 

Jurisprudence and Toxicology
53

 van Glaister en Rentoul
 
en Lehrbuch der gerichtliche 

Medizin
54

 van Albert Ponsold. 

 Bij ontbindingsverschijnselen is het normaal dat het gezicht van het lijk begint te 

zwellen en te verkleuren. Het komt voor dat bloederig vocht uit de mond en de 

neusgaten vloeit. Micro-organismen in de buik kunnen gassen produceren die een 

uitzetting van de buik tot gevolg hebben. In sommige gevallen is het uitzetten van de 

buik zo fel dat uiteindelijk de abdominale en thoracale holtes openbarsten. Een ander 

kenmerk van decompositie is het uitvallen van nagels en haar. Maar doordat de huid van 

het gezicht wegzakt, krijgt men de indruk dat de baard van het lijk groeit. 

 In sommige fictieverhalen – vooral in de visuele verhalen zoals films – wordt 

veelal de indruk gewekt dat ontbinding van een lijk een snel proces is. Meestal wordt hier 

de focus gelegd op het einde van het ontbindingsproces. Het in de film vaak symbolisch 

beeld van de resterende beenderen van de vampier in zijn graf staat meestal ver af van 

de werkelijkheid. Verrotting begint in te treden rond 10° C. Een temperatuur tussen de 

21°C en de 38°C is het meest bevorderlijk voor de intrede van de verrotting. Een lichaam 

dat ongeveer een meter onder het aardoppervlak begraven wordt, bevindt zich veelal ver 

onder deze ideale temperatuur. De duur en de voortgang van de verrotting wordt 

bijgevolg versneld of vertraagd door de temperatuuromstandigheden. Lagere 

temperatuur vertraagt het proces van ontbinding en in sommige gevallen komt het voor 

dat het lichaam zeer traag of zelfs niet ontbindt. Het lichaam blijft zelfs grotendeels 

bewaard – in vakjargon spontane mummificatie genoemd – wanneer het terechtkomt in 

uitgedroogd zand of blootgesteld wordt aan al te droge lucht of wanneer het lichaam 

verzeept in te natte grond, zoals bij de zogenaamde veenlijken. 

 Een andere factor waarmee rekening moet gehouden worden bij de decompositie 

van een lichaam is de coagulatie en de decoagulatie van het bloed, aldus Barber.
55

 Het 

is perfect normaal dat het bloed na de dood stolt maar in sommige gevallen, namelijk bij 

een plots overlijden waarbij de zuurstofbron abrupt wordt afgesneden, zal het bloed weer 

in een vloeibare toestand komen. 
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 Uit de rapporten over autopsies van vermeende vampiers concludeert Barber
 
dat 

vampirisme hoofdzakelijk voorkomt tijdens de winter.
56

 Zo waren de lichamen waarop 

medisch officier Flückinger in 1732 een autopsie uitvoerde, opgegraven in de maand 

januari, een koude periode waarin de lage temperaturen het ontbindingsproces 

vertragen. 

 Barber concludeert in zijn analyse dat vooral zelfmoordenaars, slachtoffers van 

moord en pestdoden -  kortom relatief vaak jonge en tot voor korte tijd gezonde mensen 

–  meest kans maakten om als vampiers bestempeld te worden.
57

 Deze drie categorieën 

mensen hebben gemeen dat ze zonder zorg begraven werden en precies door die 

onzorgvuldige begraafwijze de aandacht trokken van het volk. Daar komt nog bij dat 

mensen die plots sterven en die in een vrij goede gezondheid verkeren, zoals 

zelfmoordenaars en moordslachtoffers, minder snel ontbinden dan mensen die aan een 

slepende ziekte sterven.  

Dat Servo-Kroaten zoveel last hadden van vampiers kan te maken hebben met 

het feit dat deze bevolkingsgroepen hun graven slechts één tot anderhalve meter diep 

groeven.
58

 Ondiep begraven kon als gevolg hebben dat de aarde rond het graf vlug 

verstoord werd en gaten begon te vertonen. Onzorgvuldig en ondiep begraven liet het 

opzwellende dode lichaam snel verschuiven naar de oppervlakte. En rondsluipende 

roofdieren deden de rest. De kans dat de bevolking lichamen vond die er intact uitzagen 

en het uitzicht hadden van ‘levende doden’ was groot. Lichamen die behoorlijk begraven 

worden zijn afgesneden van lucht, een omstandigheid die samen met de vochtigheid, de 

maden en de omgevingstemperatuur de ontbinding bevorderen. Lijken die aan de 

buitenlucht zijn blootgesteld zullen, zoals gezegd, trager verrotten, vooral bij koud weer. 

Een lichaam kan redelijk lang intact blijven, vooral als het niet onderhevig is aan factoren 

die de ontbinding bevorderen.  

Een lichaam dat niet of onvolledig ontbonden is, kan bij het opzwellen een 

blozende, rode kleur vertonen. Barber citeert Trigg
 
“
 
If, after a period of time, it remains 

incorrupt, exactly as it was buried, or it appears to be swollen and black in color, having 

undergone some dreadful change in appearance, suspicious of vampirism are 
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confirmed.”
59

 Na de dood vormen de inwendige organen gassen die moeilijk uit het 

lichaam wegvloeien en daardoor het lichaam doen zwellen. Bovendien treedt na de dood 

de livor mortis op – ook lijkvlekkenvorming genoemd – doordat het hart ophoudt  het 

bloed rond te pompen. De zuurstof in het bloed verdwijnt, de rode bloedlichaampjes 

worden van het plasma gescheiden, krijgen een donkere kleur en zakken door de 

zwaartekracht naar lagere delen van het lichaam. Aldus ontstaan donkere, rode tot zelfs 

zwart gekleurde vlekken op het lichaam van de dode. De donkerrode kleur van het 

gezicht van een dode kon beslissend zijn om een vermoedelijke vampier te registreren 

als een ‘echte’ vampier. Dat lijken van vermoedelijke vampiers meer dan eens een 

opvallende donkere gezichtskleur vertoonde, had te maken met het feit dat bij de minste 

twijfel het lichaam van de boosdoener met het gezicht naar beneden werd begraven, 

precies om te vermijden dat de dode uit het graf zou opstaan. 

De opgeblazen buik en - in sommige gevallen – het bloed op de lippen van de 

dode en de indruk dat het lichaam weldoorvoed leek, bewezen dat de ‘ondode’ zich 

voedde met het bloed van zijn slachtoffers. Nochtans hebben we ook hier te maken met 

normale decompositieverschijnselen: de longen, gewoonlijk rijk aan bloed, sterven af en 

komen onder druk te staan van de opgeblazen organen. Hierbij wordt in veel gevallen 

bloederig vocht door de mond en de neus gestuwd.  

Het moet zowel voor de bevolking als voor de autoriteiten van een gemeenschap 

die met vampirisme te maken had, opmerkelijk zijn geweest dat na de dood van een 

vampier of na de acties door een vampier, vooral kennissen, familieleden of buren van 

de vampier stierven. Hoogstwaarschijnlijk ging het in deze gevallen om een besmettelijke 

ziekte die eerst de zogenaamde vampier had getroffen en zich daarna uitbreidde naar 

personen die dichtbij hem leefden. 

In de oude verhalen wordt beweerd dat vampiermonsters kauwden op hun eigen 

ledematen en op hun doodskleed. Deze eigenschap van vampiers stelde men vooral 

vast tijdens epidemieën. Inderdaad kan een lijk dat opzwelt bepaalde geluiden 

voortbrengen doordat het langzaam scheurt of gassen loslaat: “It can be a prolonged 

event, like the sound of the air escaping from a tire.”
60

 Het ‘kauwen’ en ‘knagen’ dat de 

betrokkenen hoorden, werd vooral geattesteerd tijdens pestuitbraken en andere 

epidemieën. In die periodes moesten zoveel mensen tegelijkertijd en in een snel tempo 
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begraven worden, zodat het ter aarde bestellen te veel moeite kostte om het zorgvuldig 

te doen. Bovendien waren begraafplaatsen op zulke momenten zo druk bezocht dat 

dergelijke geluiden collectief werden waargenomen. Een vampier die in zijn graf wordt 

‘gedood’ of vastgepind, roept of gromt en kan plots bewegen. Soms loopt er vers bloed 

uit zijn wonden, zo vertellen de oude verslagen. De gewoonte om het lichaam met een 

staak te doorboren, veroorzaakte een luchtverplaatsing langs het strottenhoofd waardoor 

een ‘grol’ vrijkwam. Het bloed dat uit de wonden stroomde is het gevolg van de 

decoagulatie van het bloed. 

Ook de volgende decompositieverschijnselen zijn pathologisch te verklaren. Er 

zijn meldingen dat het lijk van de vampier warm aanvoelde, een afschuwelijke geur 

verspreidde, dat er geen tekenen te merken waren van de normale rigor mortis 

(lijkstijfheid) of dat haren, baard en nagels van de vampier waren doorgegroeid. Al deze 

beschrijvingen zijn pathologisch perfect verklaarbaar: de lichaamstemperatuur die na de 

dood eerst daalt tot de omgevingstemperatuur waarbij het lichaam koud voelt, stijgt na 

enige tijd door de warmte die vrijkomt bij de afbraakprocessen. Afhankelijk van de 

weersomstandigheden en het aantal dagen aanwezigheid in de grond waarin insecten 

voor de nodige bacteriën zorgen zal een dode door putrefactie of verrotting een 

doordringende geur verspreiden. Rigor mortis treedt op na een aantal uren maar is een 

tijdelijke toestand die verdwijnt na ongeveer 48 uur. Dat haren, nagels en baard lijken te 

groeien is een gevolg van het feit dat de huid uitdroogt en verschrompelt.   

Wolven en honden werden beschouwd als de grootste vijanden van een vampier. 

En logisch want het was meer dan gewoon dat wolven en honden lijken opgroeven en 

opaten, zeker wanneer de lichamen niet diep genoeg onder de grond zaten of niet waren 

afgeschermd door een kist. 

In de oude verhalen staat beschreven dat de vampier niet in staat was om water 

over te steken en dat hij na de opstanding uit zijn graf bij zonsopgang naar het graf 

terugkeerde. Dit geloof kan zijn oorsprong hebben in de oude gewoonte om 

moordslachtoffers te dumpen in een water, zoals in een moeras. Ook in het water doet 

de ontbinding het lichaam opzwellen en komen lichaamsgassen vrij. Zelfs als het 

lichaam zou verzwaard zijn om het te doen zinken, kan het drijfvermogen zo krachtig 

worden, dat het lijk aan de oppervlakte komt. Lichamen die in vochtige grond of in water 

terechtkomen, verrotten trager en blijven langer intact. Het is dus niet verwonderlijk dat 

dorpelingen die na enige tijd een vrij onbeschadigd lijk op het water zagen drijven, 
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dachten dat de ‘vampier’ het water niet had kunnen oversteken en niet op tijd in zijn graf 

was geraakt. 

De oude rapporten zijn belangrijke bronnen voor de informatie rond het 

verzwakken of doden van vampiers. Ze vermelden een aantal basismethodes om de 

vampier te vernietigen: het monster doorboren met een houten staak, al dan niet van een 

voorgeschreven houtsoort, hem het hoofd afhakken, hem het hart uitsnijden, hem in 

brand steken of alle vorige vernietigingstechnieken tegelijk toepassen. Een vampier 

vastpinnen in zijn graf of in de grond, het graf vergrendelen of zijn lichaam verzwaren 

met gewichten waren gebruikelijke middelen om ontsnapping te beletten. Aangezien 

men geloofde dat sommige vampiers leden aan bepaalde neuroses zoals dwangmatig 

tellen, werden er wel eens in het graf gierstkorreltjes of mosterdzaadjes of een visnet 

mee begraven, in de hoop dat de vampier onder de grond gehouden werd door de 

korrels een voor een op te rapen of het visnet knoop na knoop te ontrafelen.
61

  

Voor Barber is het verschijnsel dat sommige vampiers plots rechtop gaan zitten in 

hun graf of kist, wetenschappelijk moeilijker te verklaren. In deze context citeert hij 

Richard en Eva Blum die verhalen over een vampier in Griekenland: 

“On my mother’s island a man was very ill and became unconscious. 

The people thought that he had died, and so they prepared the funeral. 

After the ceremony there was a movement in the coffin and slowly the 

man began to rise. Well, the people there believed he was becoming a 

vrikolax; in their fright they threw everything they could find at him – 

sticks, rocks, anything. In that way they kill him when before he had only 

been in a coma.”
62

 

 Ook al heeft Barber moeite met het geven van een heldere verklaring voor het 

fenomeen van de rechtop zittende doden, toch acht hij het niet uitgesloten dat een lijk 

beweegt. Door rigor mortis zijn de spieren verstijfd, maar de armen zullen lichtjes 

terugwijken langs de borst, aangezien de buigspieren van de armen sterker zijn dan de 

strekspieren. Het is mogelijk dat het lichaam in bepaalde gevallen een beetje van positie 

wijzigt, wanneer de stijfheid verdwijnt. In ieder geval zijn van dit fenomeen verschillende 

meldingen gemaakt. De Grieken die verschillende types ‘ondoden’ onderscheidden, elk 
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met een eigen naam, noemden ‘degene die rechtop zit’ in zijn graf een 

anaikaqou/menoj of een ana/rraxoj (ana- betekent ‘opwaarts’ en  raxo- < r(a/xij 

heeft betrekking op de rug).
63

 

 In enkele Servische verhalen komen vampiers voor bij wie de vlammen uit de 

mond schoten. Misschien is dit verschijnsel waargenomen bij de verbranding van 

vampiers. De gassen die door het rottingsproces vrijkomen zoals methaan zijn zeer 

ontvlambaar. 

 Over het gebruik van look om zich tegen vampiers te beschermen, vraagt Barber 

zich af “if garlic was originally a specific against the stench from the dead body, on the 

principal that one strong smell may be opposed with another.”
64

 

 Tenslotte merken we nog op dat vampirisme alleen voorkomt in de dorpen op het 

platteland en niet in stedelijke gemeenschappen. Anders gezegd kreeg alleen de lagere 

bevolkingsklasse met vampiers te maken, niet de hogere kringen die hun doden 

fatsoenlijk begroeven en genoeg macht bezaten om te voorkomen dat een lichaam werd 

opgegraven. Alleen in de latere fictieverhalen zijn hogere sociale milieus het speelveld 

van vampiers. 

II.6. De vroege betekenisinhoud van ‘vampier’ 

 In zijn inleiding op het artikel van John Fine In Defense of Vampires vraagt Alan 

Dundes aan de lezers uit de eenentwintigste eeuw zich ervan te weerhouden de vampier 

in zijn vroege vorm te beschouwen als een fictief wezen.
65

 In de oude volksbeleving werd 

er echt geloof gehecht aan het bestaan van bloedzuigende wezens die verantwoordelijk 

waren voor de verspreiding van ziektes en ander onheil. In het vroege negentiende-

eeuwse Servië was het geloof in vampiers zelfs zo groot dat de bevolking acties 

ondernam die regelrecht ingingen tegen de gangbare regels van de autoriteiten en van 

de Kerk.
66

 Zo was het algemeen sociaal aanvaard dat een dode niet mocht gestoord 

worden in zijn laatste rustplaats. Het spreekt vanzelf dat het opgraven van lijken om te 

voorkomen dat ze als vampiers uit hun graf zouden opstaan om wandaden te plegen, 

flink indruiste tegen de heersende normen.
67 
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 Verschillende documenten uit die tijd bewijzen dat het geloof in vampiers wijd 

verspreid in Servië en andere delen van Oost-Europa voorkwam en zo hardnekkig was 

dat niet alleen de lichtgelovige boeren het aanhingen maar ook de clerus.
68 

 Of vampiers 

al of niet bestonden was niet belangrijk, wel hoe men met deze wezens moest omgaan, 

meer bepaald boog men zich over de vraag of het volk beter de problemen kon oplossen 

door middel van hun traditionele methodes, dan wel of de clerus zou worden 

ingeschakeld.
69 

Dat het volk al langer gebruikmaakte van allerlei middeltjes om zich 

tegen vampirisme te beschermen en tegen te gaan, blijkt uit het feit dat de verhalen over 

vampiers van generatie op generatie werden doorgegeven. Deze verhalen behoorden tot 

de leefwereld van de plattelandsmensen die er waarachtig geloof aan hechtten en die 

ervan overtuigd waren dat ze in staat waren tegen de monsters op te treden. De daden 

van vampiers verklaarden bovendien plotse en vreemde gebeurtenissen die de gewone 

dorpelingen niet begrepen maar waarvoor ze graag een schuldige aanwezen. En hoe 

veel veiliger is het niet om de schuld van het onbegrijpelijke bij de doden te leggen.
70 

 

 In het tijdschrift Communicatie verscheen een artikel van Roland Van Gompel 

waarin op dezelfde wijze verwezen wordt naar ‘de schuldige vampier’.
71

 In de oude, 

populaire cultuur werd een vampier beschouwd als de oorzaak van alle mogelijke 

tegenslagen die een gemeenschap kon treffen. Zelfs natuurlijke doodsoorzaken werden 

aan de ‘ondoden’ toegeschreven, uiteraard wegens gebrek aan voldoende medische 

kennis. Hoe gemakkelijk was het niet pokken- en pestplagen te verklaren door toedoen 

van een ronddwalende vampier: de pokken en de pest zijn net zo besmettelijk als de 

beet van een vampier.
72

  

 Het uitschakelen van vampiers door de bevolking zelf kan een poging zijn om het 

eigen dorp onder controle te houden en zelfs een uiting zijn van verzet tegen de macht 

van de overheid of eventuele bezetters.
73

 De jacht op vampiers versterkte het 

samenhorigheidsgevoel in de gemeenschap waardoor deze gemeenschap een 

collectieve identiteit verkreeg. De vampier vertegenwoordigde een gevaarlijke en 

besmettelijke vijand die de dorpelingen identificeerden met aan hen opgedrongen regels 

of met een voor hen opgelegde ideologie waartegen zij zich gezamenlijk wilden 
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verzetten. Begin negentiende eeuw lag het pas hervormde Servië namelijk op de grens 

tussen islam en christendom zodat het gevoel van verlorenheid sterk aanwezig was.
74  

Erik Butler deelt deze mening omdat ook hij de vampier ziet als het symbool van een 

indringer.
75 

Het voortdurende gevaar van invallen en conflicten met als mogelijk gevolg 

het opdringen van vreemde, nieuwe, culturele en religieuze regels en wetten door steeds 

andere bezetters ligt aan de oorsprong van het beeld van de indringer-vampier, aldus 

Butler: “The vampire can be read as a symptom of doubts about cultural identity 

produced by the conflicts of different political and religious interests and systems.”
76

 De 

vampier is niet enkel het symbool van verzet tegen mogelijke onderdrukkers maar hij gaf 

het volk dat op hem joeg,  ook  kansen om de onzekere toekomst veiliger tegemoet te 

treden en methodes om de onvermijdelijke toekomst te weerstaan: “The vampire was 

terrible not because it meant the resurgence of the primitive, but because it was the 

harbinger of things to come.”
77

 

 Van Gompel voegt nog toe dat sommige machthebbers dankbaar gebruikmaakten 

van het bijgeloof in vampiers om de onwetende dorpsgemeenschappen te manipuleren. 

Vooral de christelijke Kerk hanteerde het gruwelijke beeld van de vampier als 

afschrikmiddel om de ongelovigen onder controle te houden.
78 
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III. Vampiers in literatuur 

III.1. De overgang van folklore naar literatuur. 

 De geschiedenis uit de eerste helft van de achttiende eeuw aangaande Arnond/ 

Arnold Paole, de Servische hajduk die na zijn dood in een vampier veranderde, 

verleende ‘de vampier’ internationale bekendheid.
79

 Niet alleen het forensisch rapport 

van medisch officier Johann Flückinger speelde een rol in de verspreiding van het 

vampierbeeld, maar ook en vooral het verslag van de hand van epidemie-arts Glaser.
80 

 

De ‘Vampyrus Serviensis’ verzeilde eerst in de media, was daarna onderwerp van 

gesprek in de academische wereld en vond logischerwijze zijn weg naar de bredere 

lagen van de bevolking. 

 De rol die Glaser bij de verspreiding van het verhaal van Paole speelde, is het 

gevolg van het feit dat Glaser een kopie van zijn verslag had gestuurd naar het Weense 

Collegium Sanitatis waar het de aandacht trok. Ook dokter J. F. Glaser ontving een kopie 

van het verslag Visum et Repertum, geschreven door zijn zoon.
81 

Als Weens 

correspondent van het medische tijdschrift Commercium Litterarium ad rei medicae et 

scientiae […]
82

, zond Glaser sr. een brief naar de redacteurs van het tijdschrift in 

Nürnberg over de vreemde zaken die zijn zoon had meegemaakt in Servië, namelijk dat 

een: 

“magical plague has been rampant there for some time. Perfectly 

normally buried dead are arising from their undisturbed graves to kill the 

living. These too, dead and buried in their turn, arise in the same way to 

kill yet more people. This occurs by the following means: the dead 

attack people by night, while they are asleep, and suck blood out of 

them, so that on the third day they all die. No cure has yet been found 

for this evil.”
83

 

 In academische kringen werd de vampier al snel een geliefkoosd onderwerp van 

gesprekken en geschriften en een topic van discussies. Het jaar 1732 was het jaar van 

de revelatie van de Oost-Europese vampier die voor het eerst officieel de grenzen van 

zijn habitat verliet. Zelfs het koninklijke hof in Stuttgart luisterde verbluft naar de 
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vampierverhalen van hertog Karl Alexander, de gouverneur van Belgrado. Wanneer Karl 

Alexander zijn residentie in Belgrado verliet om rond te reizen, wilde hij altijd op de 

hoogte gehouden worden van de gebeurtenissen in het Servische Medveda. Tijdens een 

bezoek aan de Pruisische koning, Friedrich Wilhelm I, liet Karl Alexander het verslag van 

Flückinger aan de koning zien die het op zijn beurt voorlegde aan de Koninklijke 

Pruisische Vereniging voor Wetenschappen. De reacties in het eindverslag van de 

Pruisische geleerden, klonken behoorlijk sceptisch. Het feit dat de vampier bloed zou 

zuigen en de overdraagbaarheid van vampirisme door besmetting werden ronduit 

ontkend. Ondanks de negatieve commentaar vanwege een hoog wetenschappelijk 

instituut bleef Visum et Repertum verdere studies stimuleren en bleef het vampiertopic in 

geleerde kringen circuleren, schrijft Bräunlein.
84

 De talrijke verhandelingen en essays 

met vampirisme als onderwerp die verspreid over heel Europa geschreven werden, 

deden een nieuw wetenschappelijk genre ontstaan: ‘Vampirologie’.
85

 

 Zoals gezegd was de vampier niet alleen een veelbesproken onderwerp in 

diplomatieke, militaire en geleerde milieus, maar snel veroverde hij ook de mediamarkten 

en de entertainmentsector. Het monster kon steeds meer rekenen op een groter publiek 

aangezien de druk gelezen kranten in de jaren 1730 de vampierverhalen steeds breder 

uitsmeerden. In het begin nog een militaire en medische kwestie, groeide het 

vampiervraagstuk uit tot een massaal mediagebeuren met steeds groter wordende 

sensatiebeleving, concludeert Bräunlein.
86

 

 Het woord ‘vampier’ veroverde vanzelfsprekend algauw zijn plaats in de Duitse 

taal die het verder doorgaf aan de andere Europese talen. Bijna tegelijkertijd werden 

‘bijten en bloedzuigen’ als handelsmerk van de vampier uitvergroot, hoewel daarover 

nauwelijks op die manier sprake is in de pathologische verslagen, weet Bräunlein,
87  

want 

“the vampire sucked people dry, not of blood but of life energy. No bodily contact was 

necessary for this, and the end result was the same,” schrijft Peter Mario Kreuter in zijn 

studie.
88 

 

 De figuur van de vampier zal zich uiteindelijk nog verder voortbewegen in tijd en 

ruimte. Oorspronkelijk louter beperkt tot militaire en medische rapporten behandelde de 
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wetenschappelijke literatuur de vampier vervolgens als studieobject. De popularisatie 

van het vampierverhaal via artikels in kranten en weekbladen in de jaren 1730 – 1740 

zorgde ervoor dat het vampierthema een onafhankelijk bestaan zal beginnen leiden in de 

Europese verbeeldingswereld. Volgens Bräunlein deed het vampierwezen de burgers 

rillen van angst, prikkelde hun fantasie en wekte het verlangen op naar spanning en 

sensatie.
89

 

 En onvermijdelijk verschijnt de vampier in de westerse populaire literatuur, 

namelijk in de achttiende eeuw in de Duitse lyriek en even later in de Angelsaksische 

literatuur, meer bepaald in de Gothic novel. Volgens Van Gompel valt
 
de fascinatie voor 

de vampier niet toevallig samen met de bloei van de Romantiek (ca einde 18e – medio 

19e eeuw), de kunst- en geestesstroming die het subjectieve als uitgangspunt neemt. 

Intuïtie, fantasie, emotie staan centraal zodoende geeft de romantische schrijver de 

voorkeur aan verhalen over mysteries van liefde, leven en dood of over het 

raadselachtige, het onverklaarbare, het bovennatuurlijke.
90

  

 Het succes van de vampierfolklore in de populaire cultuur hangt wellicht ook 

samen met de veranderende sociaal-culturele context waarbinnen het klassenbewustzijn 

van de burgerij zich ontwikkelt en de liberaal-kapitalistische samenleving groeit, schrijft 

Van Gompel nog.
91

 Het gedachtengoed van de Romantiek stond in zijn reactie tegen de 

Verlichting afkerig van de objectiviteit van het rationalisme. Op die manier is  de aversie 

die de gotische roman heeft voor de rede begrijpelijk. In de gotische roman 

sympathiseert de schrijver met alles wat niet rationeel verklaard kan worden. De 

verbeelding is in staat om taboes, angsten, passies, obsessies, kortom de onderbewuste 

gevoelswereld, bespreekbaar te maken, gaat de auteur verder.
92

 Door middel van 

metaforen dringt de gotische roman binnen in de mens om zijn donkere kanten te tonen: 

“Haar heil zoekend in beeldspraak en symboliek, greep de gotische 

roman terug naar het domein van de mythen en legenden, en voerde ze 

als centrale personage een monster ten tonele om die ontoegankelijke 

diepten van het onderbewuste en de taboesfeer van het sociale leven te 

objectiveren.”
93
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 De oude Slavische vampier onderging een metamorfose in de romantische 

literatuur. De gewone man werd een aristocraat, “het weerzinwekkend dierlijk wezen, 

gedreven door een onlesbare bloeddorst” werd omgevormd tot “een krachtige 

metaforische constructie om de complexe dynamiek van de menselijke psyche en de 

duale aard van het menselijk bestaan te doorgronden.”
94

 

 Volgens Simon Bacon zou de folkloristische vampier de angst voor de toekomst 

hebben uitgedrukt met het vasthouden aan oude tradities tot gevolg, terwijl de literaire 

vampier eerder de angst voor het verleden toont. Dracula (1897) van Bram Stoker is een 

voorbeeld van de overgang van een einde naar een nieuw begin in de Victoriaanse fin-

de- siècle.
95

  

“The Count is specifically constructed as oppositional to the enlightened 

present and the product of a past that offered the nightmares of 

superstition and chaos rather the future dreams of science and order. 

However, his incursion into the light of reason held further dangers in 

that his fictional presence could also release the formally repressed 

sexualities and identities contained by social order and patriarchal 

authority.”
96
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III.2. John Polidori – The Vampyre (1819) 

III.2.1. Auteur John Polidori (1795 – 1821)  

Lord Ruthven, de vampier in het werk The Vampyre wordt algemeen beschouwd 

als de eerste coherente literaire vampier. Zijn geestelijke vader, John William Polidori 

werd echter beschuldigd van plagiaat omdat hij als basis voor The Vampyre een 

onafgewerkt verhaal van Lord Byron zou hebben gebruikt. Deze beschuldiging zorgde 

ervoor dat Polidori geregeld door zijn tijdgenoten werd uitgelachen en vernederd, schrijft 

Mair Rigby.
97 

 

 Dichter-schrijver Georges Gordon Byron (1788 – 1824) – Lord Byron – ontvluchtte 

Engeland in 1816 omwille van de roddels over zijn incestueuze relatie met zijn halfzus en 

zijn te grote interesse in jongemannen. Op zijn reis naar het continent werd Byron 

vergezeld door zijn persoonlijke arts, John Polidori. In Genève verbleef het gezelschap in 

Villa Diodati, waar het van tijd tot tijd opgezocht werd door collega Percy Shelley en 

diens vrouw Mary Wollstonecraft Godwin, later als schrijfster beter bekend als Mary 

Shelley. 

 In haar biografie over Lord Byron en het ontstaan van The Vampyre beschrijft 

Fiona MacCarthy hoe de avonden in Villa Diodati verliepen. De zomer van 1816 was 

ongewoon stormachtig. Het klimaat in Europa werd immers beïnvloed door een enorme 

uitbarsting van de Tombaro-vulkaan in Indonesië. Het schrijversgezelschap bracht zijn 

vrije tijd dan ook vooral binnenshuis door. Op een avond, bij het lezen van Duitse 

spookverhalen uit het boek Fantasmagoriana, kwam lord Byron op de gedachte om een 

wedstrijd te organiseren: hij daagde de anderen uit om elk een griezelverhaal te 

schrijven.
98

 Percy Shelley gaf snel op en Byron zelf schreef alleen maar een kort 

fragment. Mary ontwikkelde op die avond het idee voor haar later beroemd geworden 

boek Frankenstein (1818). Zij herinnerde zich later over Polidori het volgende: “Poor 

Polidori had some terrible ideas about a skull-headed lady, who was so punished for 

peeping through a key-hole – what to see I forget – something very shocking and wrong 
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of course.”
99

 In 1819 herwerkte Polidori zijn verhaal over de ‘skull-headed lady’ tot 

Ernestus Berchtold, weet hoogleraar Willem Van Maanen.
100 

 Het korte verhaaltje dat Lord Byron die bewuste avond in Villa Diodati had 

geschreven, handelde over de aristocratische vampier Augustus Darvell. Naar verluidt 

zou Polidori dit fragment van Byron gebruikt hebben als basis voor zijn eigen The 

Vampyre.
101

 Hij zou zijn aangespoord om het ‘fragment’ van Byron te vervolledigen door 

de gravin van Breuss, bij wie hij een tijd verbleef. De gravin kreeg het manuscript van 

The Vampyre in handen, gaf het door totdat het terechtkwam bij de Londense uitgever 

Colburn die het publiceerde in The New Monthly Magazine (1819, april), in de mening 

dat het van de hand van Byron was. ‘Poor Polidori’ protesteerde, gaf toe dat hij een 

aantal elementen van Byron had ontleend maar beweerde dat hij het grootste deel van 

The Vampyre zelf geschreven had. Boos omdat The Vampyre onder zijn naam 

verschenen was en vooral omwille van het feit dat het werk taalkundig niet al te 

hoogstaand was, schreef Byron het volgende naar zijn uitgever John Murray: “A few 

days ago I sent you all I know of Polidori’s Vampire. He may do, say or write what he 

pleases, but I wish he would not attribute to me his own compositions.”
102  

Meteen werd 

Polidori van plagiaat beschuldigd met de verwoesting van zijn reputatie en zijn eer tot 

gevolg.
103

 Het werk kende een groot succes, omdat het publiek dacht dat het door Byron 

geschreven was.
104

 

 Kan Polidori echt schuldig gesteld worden aan plagiaat, vraagt McCarthy zich af. 

Misschien wel niet, stelt de schrijfster, omdat Polidori niet op de hoogte was gesteld van 

de publicatie van het verhaal.
105

 Maar anderzijds heeft hij wel een origineel idee van 

Byron gestolen en gebruikt als grond voor een niet al te subtiele aanval op zijn meester.
 

Het is mogelijk dat een en ander te maken had met de wankele relatie tussen Polidori en 

Byron. Het boterde al een hele tijd niet meer zo goed tussen de twee. Polidori die zijn 

eigen talenten zwaar overschatte, was jaloers op Byron door wie hij steeds weer 
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overtroffen werd. En Byron dreef graag de spot met de klungeligheid van Polidori, schrijft 

McCarthy.
106

 

 Niet toevallig vormde Polidori het personage Augustus Darvell uit ‘het fragment’ 

van Byron om tot zijn eigen ‘deeply sinister Lord Ruthven, the vampyre with the deathly 

pallor and the basilisk grey eyes.”
107 

De sinistere Lord Ruthven verwijst wellicht naar 

Clarence de Ruthven, het hoofdpersonage uit Glenarvon (1816), een roman met 

vergelding als thema, geschreven door Caroline Lamb. Lamb was jaren na de korte 

maar hevige relatie die ze met Lord Byron had nog steeds geobsedeerd door de dichter. 

Uit wraak baseerde ze het duistere hoofdpersonage in Glenarvon op Byron omdat hij 

hun affaire niet wou herbeginnen. Op dezelfde manier maakte Polidori via het personage 

Lord Ruthven duidelijk gemene toespelingen op het karakter en de persoon van zijn 

vroegere werkgever. Eveneens uit wraak omdat Byron zich onverschillig gedroeg na hun 

breuk, schreef Polidori de aristocratische vampier opvallende kenmerken van Byron toe, 

schrijft Van Maanen.
108 

McCarthy denkt dat de vergeldingsactie in Polidori’s verhaal 

enigszins ironisch overkwam bij het publiek omdat gedacht werd dat Byron het werk zelf 

geschreven had.
109

 

 In 1821, nog geen 26 jaar oud, pleegde Polidori zelfmoord, volgens sommige 

bronnen omwille van een te grote speelschuld, maar anderen, zoals Van Maanen, 

geloven dat ‘Poor Polidori’ de moed verloor uit onmacht en teleurstelling.
110

 

 The Vampyre van Polidori zette via de verschillende edities en vertalingen de 

vampiercultuur op de kaart in Engeland. Het werk bracht een ware vampiergekte op 

gang die in 1897 zou resulteren in het vampierboek bij uitstek, Dracula van Bram 

Stoker.
111
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III.2.2. The Vampyre 

 In de introductie op The Vampyre verwijst Polidori naar de oorsprong van het 

vampiergeloof in het Oosten: “the superstition upon which this tale is founded is very 

general in the East.”
112 

De confrontatie met niet-ontbonden lijken vormde er het 

onderwerp voor vele, prachtige verhalen over doden die uit hun graven opstonden en 

zich gaan voeden met het bloed van jonge, mooie mensen. Daarna verspreidden de 

verhalen zich over het Westen via Hongarije, Polen, Oostenrijk en Lorraine. Polidori 

voegt in zijn inleiding ook toe dat er in een Londense krant van maart 1732 een artikel 

was verschenen over een vampierincident in Medveda. Polidori heeft het hier 

vanzelfsprekend over het geval van Arnond Paole.
113

 

 De rijke wees Aubrey maakt op een feest in Londen kennis met de mysterieuze 

Lord Ruthven. Onder de indruk van de charismatische Ruthven, stemt Aubrey ermee in 

hem te vergezellen naar Rome. In een brief wordt Aubrey echter door zijn voogd 

gewaarschuwd voor het slechte karakter van de Lord maar hij weigert de waarschuwing 

te geloven zonder bewijzen. Omdat Ruthven enige tijd later de dochter van een 

gemeenschappelijke vriend verleidt, vertrekt Aubrey naar Griekenland. Daar wordt hij 

hals over kop verliefd op de mooie Ianthe. Het meisje vertelt Aubrey een verhaal over 

een levende vampier die zich voedt met het bloed van mooie vrouwen. Wanneer Aubrey 

haar uitlacht, smeekt Ianthe hem toch het verhaal ernstig te nemen. Vampiers doen er 

immers alles aan om de ongelovige te overtuigen van hun bestaan. In de beschrijving die 

Ianthe van de vampier geeft, vallen Aubrey onmiddellijk de overeenkomsten op met de 

persoon van Lord Ruthven. 

 Op een nacht, op de terugweg van een uitstap, wordt Aubrey overvallen door een 

storm. Hoewel Ianthe en haar familie hem voor zijn vertrek hadden aangeraden het bos 

te vermijden omdat er vampiers huizen die mensen aanvallen, gaat Aubrey toch schuilen 

in een hut in het bos. Plots hoort hij het gekrijs van een vrouw, gevolgd door een 

spottend gelach. Aubrey gaat in het donker af op het geluid maar wordt ineens door een 

geweldige bijna bovenmenselijke kracht op de grond gegooid. Twee handen grijpen hem 

naar de keel. Opeens verschijnt een groep mannen met toortsen die het wezen op de 

vlucht jagen. In de hut treffen Aubrey en de mannen het dode lichaam van Ianthe aan. 

Haar nek en haar borst zitten vol bloed en in haar hals zijn sporen te zien van tanden die 
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haar ader hebben doorboord. Het is duidelijk dat een vampier aan het werk is geweest. 

Aubrey neemt de dolk mee die hij bij het lichaam van zijn geliefde vindt.   

 Lord Ruthven zoekt Aubrey weer op. De jongen is ziek van verdriet en Ruthven 

neemt de verzorging op zich. Wanneer Ruthven bij een overval dodelijk gewond geraakt, 

roept hij Aubrey bij zijn sterfbed. Hij vraagt Aubrey om een eed te zweren: de jongeman 

mag gedurende één jaar en één dag niets zeggen over Ruthvens daden en dood, wat er 

ook gebeurt. Aubrey zweert dat hij zal zwijgen. Na de dood van Ruthven, legt Aubrey het 

lichaam op een heuvel onder de eerste lichtstralen van de maan, zoals Ruthven hem 

had gevraagd. Maar de volgende dag merkt Aubrey dat het lijk verdwenen is. Bovendien 

vindt hij tot zijn ontzetting tussen de bezittingen van de Lord de schede van de dolk die 

bij het lichaam van Ianthe lag. 

 Aubrey keert terug naar Londen. Hij wordt met verstomming geslagen wanneer hij 

op een feestje Lord Ruthven herkent. Zijn verbijstering is nog groter wanneer Aubrey 

merkt dat Ruthven een te grote belangstelling toont voor zijn zus. Als Aubrey de Lord wil 

tegenhouden, herinnert deze hem aan de eed die hij gezworen heeft. Een jaar lang 

probeert Aubrey zijn zus uit de buurt van Ruthven te houden, radeloos door het 

verplichte stilzwijgen. Na een jaar verneemt Aubrey dat het huwelijk van zijn zus met 

Ruthven zal plaatshebben net voor de dag waarop de eed verbroken mag worden. 

Aubrey probeert zijn zus van haar trouwplan af te brengen of toch op zijn minst één dag 

te wachten, maar door het gebrek aan een overtuigende reden en zijn gekke zwijgen, 

krijgt hij geen gehoor. De volgende dag doet Aubrey zijn hele verhaal en sterft. Pogingen 

om zijn zus te redden komen te laat. Ruthven heeft het meisje vermoord en is 

verdwenen.
114 
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III.2.3. Lord Ruthven.  

 Lord Ruthven wordt beschreven als een mysterieuze man met een vreemde 

aantrekkingskracht en als: “a nobleman, more remarkable for his singularities, than his 

rank.”
115 

Hij boezemde zijn omgeving vrees en nervositeit in, volgens sommigen te wijten 

aan “the dead grey eye, which, fixing upon the object’s face, did no seem to 

penetrate…”
116

 En ondanks “The deadly hue of his face, which never gained a warmer 

tint, either from the blush of modesty or from strong emotion of passion” had hij een mooi 

voorkomen en uiterlijk.
117

 

 Maar wie met Lord Ruthven te maken krijgt, eindigt in ellende. Precies omdat 

Aubrey diep onder de indruk is van Ruthvens charme, ziet de edelman zijn kans om het 

leven van Aubrey te manipuleren, in zijn gedachten binnen te dringen en de jongen tot 

waanzin te drijven. Manipulatie van gedachten is een typisch kenmerk van de vampier. 

Daarnaast is het bezit van bovennatuurlijke krachten een andere eigenschap van de 

ware vampier. In de boshut voelde Aubrey zich “grappled by one whose strength 

seemed superhuman.”
118 

Zoals alle vampiers is ook Lord Ruthven onsterfelijk. De 

helende krachten van de maan laten hem uit de dood herrijzen. Het drinken van bloed is 

het bijzonderste handelsmerk van de vampier. Wanneer Aubrey het lichaam van Ianthe 

bekijkt, merkt hij: “upon her neck and breast was blood, and upon her throat were the 

marks of teeth opened the vein.”
119 

 Een mysterieuze blik, een vreemde aantrekkingskracht, een bleke huid, een knap 

voorkomen, bovenmenselijke kracht, manipulatie van gedachten, het drinken van bloed, 

onsterfelijkheid: dit zijn de montagestukken waarmee het beeld van de vampier wordt 

gemodelleerd. En dit ontwerp zal ook in de latere verhalen de literaire vampier blijven 

bepalen. 

 Sommige onderzoekers zoals E. Butler zien in de figuur van Lord Ruthven de 

belichaming van beweging en verandering.
120

 Deze vampier verplaatst zich van de 

stedelijke salons naar meer rurale gebieden waarbij hij zowel rijk als arm in de ellende 

stort. Tijdens zijn reizen doorheen Europa overtreedt vampier-Ruthven de klassegrenzen 

en rammelt hij met de traditionele gelaagdheid van het sociale leven.  
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“This mobility, dynamism, and “in-between” status makes him a noxious  

representation of the middle classes that, when Polidori wrote this tale, 

were on the move throughout Europe, but especially in industrial 

England.”
121

 

The Vampyre is volgens thesisstudent Jennifer Fountain vooral belangrijk omdat 

het een verandering betekende in de manier waarop de vampier fungeerde als een 

sociale commentaar. In plaats van te focussen op de misdaden of zonden van een 

individu, wordt de vampier nu gebruikt om elementen in een grotere sociale omgeving te 

verkennen.
122

 

Aangezien het grootste deel van de vroege negentiende-eeuwse literatuur geschreven 

werd door Engelse auteurs, onderzoekt het dan ook de Engelse klasse en families. De 

vroegste literaire vampiers waren dichte vrienden of kennissen die "the sanctioned 

distance of class relationships and the hallowed authority of husbands and fathers" 

bedreigden.
123

 Polidori’s Ruthven symboliseert dan de spanning tussen verschillende 

klassen. 
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III.3. Bram Stoker – Dracula (1897) 

III.3.1. Het verhaal van Count Dracula 

 Het verhaal van Dracula, de vader aller vampiers, bestaat uit een reeks 

documenten, brieven en dagboekfragmenten waardoor de gebeurtenissen telkens vanuit 

een ander standpunt worden weergegeven. Deze immens populaire roman werd 

geschreven door de Ier Bram Stoker (1847 – 1912). 

 Count Dracula uit Transylvanië heeft in Engeland een landhuis gekocht omdat hij 

wil emigreren. De Engelse advocaat Jonathan Harker reist in mei 1893 naar 

Transylvanië om daar Dracula’s zaken te behartigen. Wanneer Harker in zijn hotel 

enkele inlichtingen wil winnen over de Count, zijn de mensen er zeer terughoudend maar 

ze smeken hem om zijn reis niet verder te zetten. Ondanks de waarschuwingen vertrekt 

Harker naar het kasteel, echter niet zonder dat de vrouw van de herbergier een 

kruisbeeld om zijn hals heeft gehangen als bescherming tegen het kwaad. De rit per 

koets naar het kasteel is best beangstigend: de lokale bevolking wijst Harker voortdurend 

op de gevaren van zijn bestemming. Op het nippertje weet de koetsier een groep wolven 

weg te jagen die op het punt stonden het rijtuig aan te vallen. Bij het kasteel 

aangekomen verbaast Harker zich over de kracht van de koetsier die hem uit de wagen 

helpt. In het kasteel maakt Harker kennis met de graaf. In zijn dagboek geeft Harker een 

gedetailleerde beschrijving van Count Dracula: de man is helemaal in het zwart gekleed, 

heeft een lange grijze snor, zijn gelaatskleur is bleek, zijn oren puntig, zijn wenkbrauwen 

dik en uit de palmen van zijn handen groeien er haren. Niettemin blijkt Dracula een wijze, 

gastvrije en nobele man. De volgende dag noteert Harker in zijn dagboek dat er in heel 

het kasteel geen bedienden te vinden zijn. Er zijn ook nergens spiegels. Hij gebruikt dan 

maar zijn reisspiegeltje om zich te scheren. Als Dracula plots achter hem opduikt, schrikt 

Harker zo hard dat hij zichzelf snijdt. Bij het zien van Jonathans bloed, beginnen de ogen 

van de graaf te vlammen en te lonken naar Jonathans keel. De ene vreemde situatie 

volgt de andere op: Dracula blijkt geen spiegelbeeld te hebben, hij schijnt nooit te eten,  

alle deuren in het kasteel zijn op slot, de graaf kruipt als een hagedis langs de 

buitenmuur omhoog. Eindelijk realiseert Harker zich dat hij een gevangene is in het 

kasteel van de graaf, vooral wanneer de Count hem waarschuwt ’s nachts nergens 

anders te slapen dan in zijn eigen bed en niet door het kasteel te dolen.  

 Maar Harker negeert de waarschuwing van Dracula en gaat op onderzoek 

doorheen het kasteel. Vermoeid als hij is, valt hij in slaap in een andere slaapkamer dan 

de zijne. Drie zeer verleidelijke vrouwen met bleek gezicht en rode lippen kijken hem 
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aan, als hij wakker wordt. Jonathan verlangt plots gekust te worden door de vrouwen 

want hij kan hen nauwelijks weerstaan. Op dat moment stormt Dracula de kamer binnen 

en schreeuwend eist hij Jonathan op voor zichzelf. De drie vrouwen krijgen in afwachting 

een kind om zich mee te voeden. 

 Enkele dagen later vindt Harker bij een nieuw onderzoek binnen het kasteel een 

trap die naar een kapel leidt onder de begane grond. In de kapel staan kisten gevuld met 

aarde en in een van de kisten treft Jonathan de slapende Count Dracula aan. Bij een 

poging om te kunnen ontsnappen uit de burcht, komt Jonathan Harker weer in de 

ondergrondse kapel terecht en weer vindt hij de graaf liggend in de kist, maar ditmaal is 

Dracula jonger van uitzicht en bruin van haar. Zijn wangen zijn voller en hebben meer 

kleur. Jonathan ziet echter bloed op de lippen en de kin van de graaf. Enige tijd later 

vertrekt Dracula op reis naar Engeland en Jonathan grijpt zijn kans om te ontsnappen. 

 Ondertussen in Engeland. Tijdens een bezoek van Mina Murray, Jonathan 

Harkers verloofde, aan haar vriendin Lucy Westenra in het Engelse kuststadje Whitby, 

lijdt een Russisch vaartuig schipbreuk voor de kust van Whitby. Stuurloos lijkt het schip 

naar de haven te varen en bij het rammen van de oever springt een grote hond de boot 

uit en verdwijnt in het nabijgelegen bos. De kapitein staat levenloos aan het roer met een 

rozenkrans in zijn handen als om zich tegen het kwaad te beschermen. De bemanning is 

nergens te bespeuren. In het logboek van het schip staat genoteerd dat een grote, 

geheimzinnige gestalte aan boord werd ontwaard die niemand kon vatten en dat dag na 

dag meer bemanningsleden verdwenen. Belangrijk in het verhaal is dat de vracht van het 

schip vijftig houten kisten bevatte, gevuld met aarde en bestemd voor het landgoed 

Carfax.  

 Ten tijde van het spookschip in Whitby, begint Lucy zich vreemd te gedragen. 

Mina ontdekt dat Lucy lijdt aan slaapwandelen en op een nacht ziet Mina Lucy’s silhouet 

boven op een klif in het maanlicht. Mina huivert wanneer een donkere gestalte met bleek 

gezicht en rode ogen zich over Lucy in haar witte nachtkleed buigt. Ook na dit incident 

blijven er zich vreemde gebeurtenissen voordoen: Mina ontdekt twee rode puntjes in 

Lucy’s nek – prikjes van de veiligheidsspelden van haar sjaal ? - , ziet op een nacht Lucy 

voor het raam staan wijzend naar een gigantische vleermuis en vindt haar vriendin 

lusteloos slapend bij het raam net wanneer een grote vogel wegvliegt. 

 Dokter Seward, één van de minnaars van Lucy, leidt in Londen een tehuis voor 

geestesgestoorden. In een van zijn verslagen bespreekt Seward het eigenaardige 
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gedrag van één van zijn patiënten genaamd Renfield. In zijn cel vangt Renfield 

voortdurend vliegen en eet ze op. Later lokt hij spinnen in zijn cel die hij voedt met de 

gevangen vliegen. Bij een volgende stap gebruikt Renfield de spinnen om vogels door 

zijn tralies te lokken. Vermoedelijk voedt Renfield zichzelf met de vogels, schrijft Seward, 

die in de cel van de gestoorde patiënt bloed en pluimen vindt. De dokter omschrijft zijn 

patiënt als een zoöfage maniak. 

 Lucy blijft bleek en zwak. Dokter Seward kan geen officiële ziekte vaststellen. Ten 

einde raad schakelt Seward zijn oude mentor professor Van Helsing in, een expert in 

vreemde ziektes. Hopend op beterschap voert Van Helsing een bloedtransfusie uit, 

waarbij hij twee rare rode puntjes ontdekt in Lucy’s nek. Onmiddellijk laat Van Helsing de 

kamer van Lucy vol plaatsen met lookplanten en rond Lucy’s hals hangt hij een 

lookketting. Op bevel van Van Helsing mag niemand de lookplantjes wegnemen. Zijn 

diagnose vertelt hij aan niemand. En Lucy herstelt geleidelijk maar haar moeder die 

helemaal niet op de hoogte is, haalt uit onwetendheid de look weg. Lucy wordt zwakker 

en zwakker.  

 Vreemde gebeurtenissen volgen elkaar op: er ontsnapt een wolf uit de zoo van 

Londen. Bij zijn kooi werd een vreemde man opgemerkt met een haakneus en een 

puntige baard. De gestoorde Renfield ontsnapt uit de kliniek van dr. Seward en verwondt 

bij zijn vlucht de dokter. Renfield likt het bloed op dat op de grond valt met de woorden 

“the blood is the life!”. Lucy’s moeder die bij haar dochter waakt, sterft aan een 

hartaanval, wanneer een wolf plots door het raam van de kamer springt en weer 

verdwijnt. 

 Na enkele consultaties merkt dokter Seward op hoe vitaal en sterk Lucy eruit ziet 

terwijl ze slaapt, maar hoe bleek en zwak ze is, als ze wakker is.  Hij vindt het ook 

bijzonder vreemd dat haar hoektanden steeds langer en scherper lijken te worden. Op 

het moment dat Lucy stervende is, laat haar omgeving haar verloofde Arthur Holmwood 

ontbieden. Met een eigenaardige, verleidelijke stem vraagt Lucy aan Arthur om haar te 

kussen. Lucy sterft. Tijdens de begrafenis laat Van Helsing lookplantjes en een 

kruisbeeld op haar lichaam leggen. Maar haar hoofd afkappen na de begrafenis om 

tussen haar voeten te leggen, lukt niet omdat het kruisbeeld wordt gestolen. In de buurt 

van de plaats waar Lucy gestorven is, worden plots kinderen ontvoerd. Wanneer de 

kinderen worden teruggevonden, beweren ze te zijn meegegaan met een mooie vrouw. 

Alle kindjes vertonen wondjes in de nek.  
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 Om Seward te overtuigen dat het Lucy is die de kinderen ontvoerd heeft, neemt 

Van Helsing de dokter mee naar het kerkhof. Het lijk van Lucy is verdwenen en in de 

struiken zit een kind met wondjes in de nek. Bij een tweede controle van het graf, blijkt 

dat het lichaam van Lucy er is teruggekeerd. Pas nu begrijpt dr. Seward dat Lucy een 

vampier is. Ook Quincey Morris, nog een andere minnaar van Lucy, en Arthur Holmwood 

zien op het kerkhof met eigen ogen vampier Lucy in actie. Ze is zo verleidelijk dat Arthur 

haar nauwelijks kan weerstaan. Om te beletten dat ze haar tombe nog verlaat, legt Van 

Helsing een hostie voor de deur. De volgende dag hameren de vampierjagers een staak 

door het hart van Lucy, hakken haar het hoofd af en proppen haar mond vol look. 

 Overtuigd door Van Helsing van het bestaan van vampiers, legt iedereen zich toe 

op de ultieme zoektocht naar graaf Dracula. Mina verzamelt alle dagboeken en brieven 

en na vergelijking ontdekt dokter Seward een link tussen zijn patiënt Renfield en Count 

Dracula. Samen overlopen ze de magische krachten van de graaf: hij heeft controle over 

het weer, kan dieren manipuleren en zichzelf transformeren in een wolf, een vleermuis of 

een stofwolk. Bovendien beschikt hij over een enorme fysieke kracht. Vampierkenner 

Van Helsing legt de anderen uit wat zij als vampierjagers als voordelen hebben: 

verschillende wapens om de vampier tegen te houden zoals look, kruisbeelden en gewijd 

water. En de jacht moet overdag gebeuren, want een vampier verliest zijn kracht bij het 

eerste zonlicht. Professor Van Helsing legt uit dat het brein van de graaf stopte met zich 

te ontwikkelen op het moment waarop hij een vampier werd. In zijn handelingen en 

daden valt Dracula daarom terug op routine en gewoonte. 

 De mannen besluiten de vijftig kisten aarde die na de schipbreuk naar het kasteel 

in Carfax zijn gestuurd, te onderzoeken. Ze weten dat Dracula alleen kan slapen in aarde 

afkomstig uit Transylvanië. In de kapel van het kasteel treffen ze slechts negenentwintig 

kisten aan. Mina die tijdens de inbraak in het kasteel, in het ziekenhuis van Seward is 

gebleven, droomt dat een mist naar haar venster drijft. Doorheen de mist ziet ze twee 

rode ogen priemen. Terzelfdertijd hoort ze Renfield met luide stem bidden.  

 Dracula slaagt erin Renfield aan te vallen en zwaar te verwonden. Van de 

stervende Renfield komen de dokters te weten dat Dracula het op Mina gemunt heeft. Ze 

vallen de kamer van het echtpaar binnen, vinden Jonathan bewusteloos op de grond en 

Mina op de rand van het bed. Naast haar staat Dracula die haar dwingt zijn bloed te 

drinken uit een snee in zijn borst. Van Helsing en Seward weren de vampier af met 

hosties en kruisbeelden. Plots verduistert de kamer en Dracula verdwijnt in de vorm van 

een mistsluier. Mina vertelt huilend dat de vampier zich aan haar bloed te goed deed en 
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haar daarna beloofde dat ze vanaf het moment dat hij haar zou roepen zijn partner zou 

mogen worden. Ondertussen hebben Quincey en Arthur patiënt Renfield dood 

aangetroffen in zijn kamer. Ze zagen nog net een vleermuis het raam uitvliegen. 

 De volgende stap in de vampierjacht is het traceren van alle kisten en de aarde 

ervan te neutraliseren met gewijd water zodat Dracula zich niet meer kan verstoppen. De 

mannen slagen erin alle kisten ongeschikt te maken maar in het huis in Picadilly, 

eigendom van ene Count De Ville, ontbreekt één kist. De vampierjagers wachten 

Dracula op, wetende dat hij op zoek is naar een geschikte kist om de dag door te 

brengen. Er ontstaat een hevig gevecht met de vampier die ondanks het daglicht toch 

ongewoon sterk blijkt te zijn. De vampier ontsnapt. 

 De connectie die via de bloedband tussen Mina en Dracula is ontstaan, levert Van 

Helsing een belangrijk voordeel op. Mina laat hem toe haar te hypnotiseren zodat de 

mannen op de hoogte geraken van Dracula’s plannen. Zo ontdekken ze dat de vampier 

op een boot in een kist slaapt. Van zodra de bestemming van het schip is gekend, gaat 

het hele gezelschap het schip met de kist achterna. Gedurende de lange en lastige reis 

wordt Mina geleidelijk meer vampier. Haar ogen worden steeds harder en haar tanden 

scherper. Overdag slaapt ze steeds langer. Ze vraagt de anderen om haar te doden op 

het moment dat ze een echte vampier wordt. Hoewel de hypnose op Mina steeds 

moeilijker wordt omdat Dracula zijn invloed op het meisje heeft verminderd, toch lukt het 

de vampierjagers de kist op het water te volgen tot in Transylvanië, dichtbij de Borgopas 

waar Dracula’s kasteel staat. Ze hopen er aan te komen vóór de vampier zodat deze de 

veiligheid van zijn woonst niet tegen hen kan aanwenden. Als het monster ontsnapt, 

bestaat de kans dat hij eeuwenlang slaapt. Maar ook voor Dracula zelf is de reis moeilijk 

omdat hij voortdurend daglicht en stromend water moet vermijden.  

 Voor het laatste deel van de tocht besluiten de vampierjagers zich in drie groepjes 

te splitsen: Jonathan en Arthur reizen met een stoomboot stroomopwaarts, Quincey en 

Seward volgen de rivier te paard en Mina en Van Helsing nemen te voet de kortste weg 

naar het kasteel. ’s Avonds slaat Van Helsing een kamp op. Hij trekt met gewijd water 

een cirkel rond Mina en legt hosties naast haar neer. Midden in de nacht slagen de drie 

vrouwelijke vampiers die hun zuster komen halen er niet in om de cirkel binnen te 

dringen. Ook Mina is niet in staat zich buiten de cirkel te begeven.  

’s Anderendaags dringt Van Helsing het kasteel binnen. Hij blokkeert met hosties 

alle toegangen. In de kapel doodt hij met een staak de drie vrouwelijke vampiers in hun 
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kisten en giet gewijd water in de lege tombe van de graaf. De rest van het gezelschap 

komt aan bij het kasteel. Tegen de avond zien ze een groep zigeuners naderen. Op het 

rijtuig ligt de kist. Een barrière van hosties moet Mina beschermen. Tijdens het gevecht 

met de zigeuners valt de kist open op de grond. Net voor zonsondergang kunnen de 

mannen de keel van Count Dracula oversnijden en zijn hart doorboren. Quincey sterft 

aan de verwondingen opgelopen in de strijd. Het lichaam van Dracula vergaat tot stof en 

waait weg. Mina is gered.
124

      

 In het verhaal van Bram Stoker is de vampier intussen een verfijnde aristocraat. 

Jonathan Harker beschrijft Dracula in zijn dagboek als volgt: 

“His face was a strong - a very strong - aquiline, with high bridge of the 

thin nose and peculiarly arched nostrils; with lofty domed forehead, and 

hair growing scantily round the temples, but profusely elsewhere. His 

eyebrows were very massive, almost meeting over the nose, and with 

bushy hair that seemed to curl in its own profusion. The mouth, so far as 

I could see it under the heavy moustache, was fixed and rather cruel-

looking, with peculiarly sharp white teeth; these protruded over the lips, 

whose remarkable ruddiness showed astonishing vitality in a man of his 

years. For the rest, his ears were pale and at the top extremely pointed; 

the chin was broad and strong, and the cheeks firm though thin. The 

general effect was one of extraordinary pallor.”
125

 

Zijn magische krachten worden dieper uitgewerkt, maar ook de middelen om hem te 

verslaan. Van Helsing is dé expert in het vampierjagen en wordt ook in latere verhalen 

de ultieme vijand van Dracula. 
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III.3.2. Bram Stoker en zijn Dracula 

 Voor het concept van de figuur van Dracula ging Stoker te rade bij oudere literaire 

vampiers. Hij was als student al vertrouwd met vampierbeelden in de gedichten van 

Goethe, Coleridge, Southey en later Shelley, Byron, Scott en Keats. Deze dichters 

gebruikten de vampier niet “to frighten, but to enlighten.”
126 

De eerste echte fictievampier, 

Lord Ruthven, was 78 jaar voor Dracula geboren. Ruthvens opvolger, vampier Varney, 

had grote invloed op het personage van Stokers Dracula. Sir Francis Varney is de 

hoofdfiguur in een gotisch horrorverhaal dat zich grotendeels afspeelt in de Victoriaanse 

tijd. Het werk verscheen in boekvorm in 1847 en staat op naam van J. M. Rymer. Varney 

vertoont al de meeste kenmerken van vampiers zoals Dracula. Hij was de eerste 

vampier die een zwarte cape droeg.  

 Een vampier die zich voedt met anderen past goed in een corrupte samenleving, 

dat had Polidori aangetoond in The Vampyre. Vampiers als Ruthven, Varney en Dracula 

stappen uit de folklore in de moderne maatschappij en moeten daar leren omgaan met 

moderne problemen. Stoker plaatst zijn verhaal in het voor zijn lezers herkenbare eigen 

Victoriaanse Engeland. Daarbij had hij een mythisch machtsspel voor ogen tussen twee 

mannen dat symbool moest staan voor de strijd tussen alle mannen, beweert Barbara 

Belford.
127

 

 Stoker baseerde zijn Dracula-figuur gedeeltelijk op de historische Vlad Draculea 

(1431 – 1476), ook bekend onder de naam Vlad III. Zijn vader, Vlad II, werd opgenomen 

in de Orde van de Draak, een ridderorde gesticht door Sigismund Van Hongarije om het 

christendom in het Westen te vrijwaren en te verdedigen tegen de opdringerige 

Ottomaanse Turken. Sindsdien noemden de  bewoners van Walachije en Transylvanië 

waar Vlad II heerste,  hun vorst ‘Vlad Dracul’, Vlad de Draak. Het Roemeense woord 

drac betekent ‘draak’, daaraan voegt men enclitisch het bepaalde lidwoord –ul. De zoon 

van Vlad II werd vervolgens Vlad Draculea genoemd, waarbij de uitgang –ea  op een 

patroniem wijst, Vlad, de zoon van de draak. Wegens zijn wrede gewoonte om 

tegenstanders ten toon te stellen op staken gespietst, verwierf Vlad III de bijnaam, de 

Spietser, in het Roemeens Vlad Țepeș. Voor de toenmalige bevolking stond Vlad III 

echter wel bekend om zijn successen tegen de Turken waardoor het gebied lange tijd 

zijn onafhankelijkheid kon bewaren. Ook Stoker verwijst in zijn roman naar de 

veldtochten tegen de Turken in de vijftiende eeuw, informatie die hij haalde in de Round 
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Reading Room in Londen.
128

 Maar de romanfiguur Dracula is Vlad de Spietser niet, hij is 

hoogstens geïnterpreteerd door de romanschrijver Stoker. Raymond McNally meent dat 

uit een studie van Stokers Dracula een samengesteld beeld opduikt “admittedly sketchy 

– of an authentic historical character who bore at least some of the characteristics of the 

historical Dracula.”
129

 In de vijftiende eeuw lagen er drie vorstendommen binnen de regio 

van het latere Roemenië: Transylvanië, Walachije en Moldavië. De verblijfplaats van de 

historische Vlad Draculea bevond zich in Walachije, in de buurt van het huidige Brașov. 

Aangezien Stoker oordeelde dat Hongarije eerder dan Roemenië geassocieerd werd met 

vampierfolklore en dus een beter decor zou vormen voor zijn verhaal, situeerde hij het 

kasteel van Dracula liever aan de Borgopas in Transylvanië dat in die tijd behoorde tot 

Hongarije als deel van het Oostenrijks-Hongaars Rijk.
130

 

 Stoker gebruikte niet alleen elementen uit de geschiedenis van Vlad de Spietser 

maar hij deed ook ander researchwerk. Zijn Dracula-personage had alle kenmerken 

eigen aan de duivel. In het Roemeens betekent drac niet alleen draak maar ook duivel. 

Uit biografiestudies blijkt dat Stoker een dertigtal boeken las over occultisme, satanisme, 

medicijnen, legendes met betrekking tot de zee en de Karpaten. Hij zocht alle informatie 

op over wolven, ratten en bloedzuigende vleermuizen. Stoker zou zes jaar lang aan het 

boek gewerkt hebben.
131   

III.3.3. Dracula en taboes 

 Volgens Barbara Belford die Bram Stokers biografie schreef, was het boek 

Dracula voor het conservatieve Victoriaanse tijdperk een taboedoorbrekend werk. De 

daden, het optreden en de woorden van de vampier zijn een aaneenschakeling van 

metaforen voor seksuele handelingen. Daarbij is een van de meest fundamentele, 

erotische metaforen het bijten van de vampier.
132

 

 “This man belongs to me!” schreeuwt Count Dracula wanneer hij de drie 

vampiervrouwen wegjaagt van Jonathan Harker. De lezer schrikt hier meteen op van de 

interesse die Dracula toont voor Harker. Voor het Victoriaanse publiek moet het zowel 
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beangstigend als intrigerend zijn geweest dat Dracula een andere man zou kunnen 

verleiden, penetreren met zijn fallusvormige hoektanden en leegzuigen.  

 Dracula roept de verdoken fantasieën op van de Victoriaanse mannen die 

droomden van seks met een zedig meisje dat plots verandert in een seksueel agressieve 

vrouw.  

 “Honey sweet […] but with a bitter underlying the sweet, a bitter offensiveness, as 

one smells blood.”
133

 Zo beschrijft Jonathan Harker de adem van één van de vrouwelijke 

vampiers. Mogelijks wordt in dit fragment verbloemend verwezen naar de bekoring van 

de vagina en naar de angst voor menstruatiebloed. Al wat gerelateerd werd aan 

vrouwelijke seks was taboe voor de preutse Victoriaanse mens. Het hoogtepunt bij het 

uitschakelen van de vampier bestond erin het monster te doorboren met een staak – in 

het boek is het doden van Lucy de climax. Deze handeling refereert naar het hoogtepunt 

voor de vrouw, naar de passionele geslachtsgemeenschap die eindigt in een orgasme. 

“Arthur took the stake and the hammer, and when once his mind was 

set on action his hands never trembled nor even quivered. Van Helsing 

opened his missal and began to read, and Quincey and I followed as 

well as we could. 

Arthur placed the point over the heart, and as I looked I could see its 

dint in the white flesh. Then he struck with all his might. 

The thing in the coffin writhed, and a hideous, blood-curdling screech 

came from the opened red lips. The body shook and quivered and 

twisted in wild contortions. The sharp white teeth champed together till 

the lips were cut, and the mouth was smeared with a crimson foam. But 

Arthur never faltered. He looked like a figure of Thor as his untrembling 

arm rose and fell, driving deeper and deeper the mercy-bearing stake, 

whilst the blood from the pierced heart welled and spurted up around it. 

His face was set, and high duty seemed to shine through it. The sight of 

it gave us courage so that our voices seemed to ring through the little 

vault. 
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And then the writhing and quivering of the body became less, and the 

teeth seemed to champ, and the face to quiver. Finally it lay still. The 

terrible task was over.”
134

 

 Belford gelooft dat er meer dan genoeg voorbeelden te vinden zijn van ‘coded 

eroticism’
135 

in Stokers Dracula. Zo heeft zij een zeer uitgebreid seksueel lexicon 

betreffende Victoriaanse taboes in het werk ontdekt: verleiding, verkrachting, 

groepsverkrachting, groepsseks, necrofilie, pedofilie, overspel, orale seks, menstruatie, 

geslachtsziektes, voyeurisme. Maar ook politieke en religieuze thema’s zitten in de 

roman verweven, gaande van het opkomen van de Nieuwe Vrouw tot de polarisatie van 

Oost en West.
136

 In die zin gelooft Belford dat Dracula zou kunnen gezien worden niet 

alleen als een autobiografie van Stoker waarin hij via de personages reflecteert over zijn 

leven, maar ook als een Victoriaans dagboek vol codes.   

III.3.4. Dracula en sociale veranderingen 

Voor Bacon is Dracula sterk verbonden met sociale veranderingen. Voor de 

mensen in Centraal-Europa van de 18
de

 eeuw was het verleden veilig en vertrouwd, 

maar dat gevoel veranderde in de laat-Victoriaanse tijd “for the fictional vampire, Count 

Dracula, represented the past that the British Empire feared to its very core.”
137

 

Sociale veranderingen resulteren meer dan eens in sociale onrust. Volgens 

professor Arata verscheen Dracula op een heel specifiek moment van die sociale onrust. 

“The decay of British global influence, the loss of overseas markets for British goods, the 

economic and political rise of Germany and the United States, the increasing unrest in 

British colonies and possessions, the growing domestic uneasiness over the morality of 

imperialism.”
138 

Onder deze omstandigheden verschijnt de publicatie van Dracula. “The 

new Woman, sexual deviance invasion and racial contamination, the fear of mental and 

physical degeneracy”, zijn elementen die Terry Philips nog toevoegt als argumenten om 

te bewijzen dat de publicatie van Dracula terecht kwam in een sociaal zoekende 

gemeenschap.
139
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Het Britse imperium op de helling weerspiegelt zich misschien wel in de 

reminiscenties aan het verleden – het Rijk van de Habsburgers, de Ottomaanse Turken, 

de onderdrukte Serviërs - die in Dracula aanwezig zijn. Volgens Bacon is Dracula “the 

embodiment of a past that has most definitely come to bite back.”
140 

Hoe verder de reis 

van Jonathan Harker naar het kasteel van Dracula vordert, hoe minder hij zich op zijn 

gemak voelt en hoe meer de figuur van Dracula in het verleden wordt geëncadreerd.
141  

 

De referenties naar het verleden zijn waarschijnlijk niet toevallig en passen mogelijks in 

een bredere sociaal-politieke context van het Britse imperium dat op dat moment op zijn 

voetstuk daverde. In Dracula wordt het land waarover de graaf regeert beschreven als 

“the ground fought over for centuries by the Wallachian, the Saxon and the Turk. Why, 

there is hardly a foot of soil in all this region that has not been enriched by the blood of 

men, patriots or invaders.”
142  

In zijn dagboek verwijst Jonathan Harker bij de beschrijving 

van het goud van Dracula op dezelfde manier naar het gecollectioneerde verleden. 

“The only thing I found was a great heap of gold in one corner – gold of 

all kinds, Roman, and British, and Austrian, and Hungarian, and Greek 

and Turkish money, covered with a film of dust, as though it had lain 

long in the ground. None of it that I noticed was less than three hundred 

years old.”
143

 

 Volgens sommige onderzoekers leeft de Dracula-figuur naar zijn eigen wetten, 

buiten de beklemmende beperkingen van de maatschappij.
144 

Ten tijde van de publicatie 

van Dracula onderging de maatschappij de invloeden van ‘reverse colonialisme’ waarbij 

de angst ontstond dat de gekoloniseerde zich keerde tegen de kolonialist. De vrees voor 

een invasie vanuit het Oosten en het verlies “of imperialistic conquests and subsequent 

invasion of the British homeland” maar ook de vrees voor  “a return to times before 

Europe” was gemeen gedachtengoed in het toenmalige Engeland.
145

 

 In de figuur van Dracula ligt niet alleen een ‘reverse colonialism’ vervat maar ook 

een – volgens Bacon – ‘reverse industrialisation’.
146  

Dracula lijkt niet alleen historisch de 

tijd te willen stopzetten maar ook op gebied van andere, eigentijdse vernieuwingen lijkt 

hij de klok terug te willen draaien of minstens te doen stilzetten. In Dracula is sprake van 
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een reeks in die tijd vernieuwende technologische uitvindingen die hun weg vonden naar 

het bredere publiek zoals de typmachine, de stenograaf, de cinematograaf, het elektrisch 

licht. Al deze inventies waren gericht op de verbetering van de menselijke 

communicatie.
147 

Deze modernistische middelen worden door de vampierjagers in 

Dracula  geregeld aangewend in de strijd tegen het vampiermonster maar Dracula zelf 

doet alleen een beroep op telepathie als communicatiemiddel. Voor de vampier is enkel 

fysiek contact geschikt om te communiceren. Logisch, besluit Bacon want Dracula 

“configures a time before industrialisation and mass communication.”
148

  

III.3.5. Dracula en emancipatie 

 In het laat negentiende-eeuwse Victoriaanse Engeland kwam het burgerlijk 

patriarchaat in sommige sociale lagen onder vuur te liggen. Van Gompel ziet in Dracula 

een weerspiegeling van deze ideologische crisis. De opkomende 

vrouwenemancipatiebeweging vormde een bedreiging voor de gevestigde – mannelijke – 

normen.
149  

“Vanuit zijn extreme, vreemdsoortige aantrekkingskracht is graaf Dracula een 

katalysator van de sociaal onderdrukte verlangens en aspiraties van de vrouwelijke 

heldinnen uit het verhaal naar vrijheid, onafhankelijkheid en gelijkheid in sociaal en 

seksueel opzicht,” aldus Van Gompel.
150

 

 Het vampierverhaal vertoont een zwart-witstructuur opgebouwd uit twee types 

vrouwen, enerzijds de moeders/echtgenotes en anderzijds de vampiervrouwen. Volgens 

Van Gompel beantwoordt het eerste type vrouwen aan de traditionele, sociale 

rolpatronen in de toen heersende door de mannen gedomineerde maatschappij.
151

 Deze 

gevestigde sociale orde beheerst door het toenmalige patriarchaat krijgt door de figuur 

van Dracula een flinke rammeling. Het ideaalbeeld van de vrouw als moeder waarop de 

mannelijke suprematie steunt, wordt ondermijnd. De vrouw die toegeeft aan de 

verleidingen van graaf Dracula, wordt zelf een vampier. Haar keuze zet haar buiten de 

maatschappij en leidt onvermijdelijk tot zelfdestructie, aldus de conclusie van Van 

Gompel.
152   
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III.3.6. Dracula en racisme 

 Racisme, vooral anti-Slavische en antisemitische gevoelens, zou een invloed 

gehad hebben op het Dracula-concept van Bram Stoker, volgens de Amerikaanse 

professor Jimmie E. Cain, Jr..
153 

 In de jaren 1880 – 1890 zouden duizenden joden 

gevlucht zijn uit het Russische Rijk als gevolg van de aldaar georganiseerde pogroms. 

Tsaar Alexander III (1845–1894) was een hevige voorstander van de orthodoxie in zijn 

rijk en trad bijzonder streng op tegen andersgelovigen zoals joden en protestanten.
154 

In 

Engeland was de overvloed aan antisemitische literatuur een antwoord op de stroom 

immigrerende joden. De joden die zich probeerden te vestigen in de arme sloppenwijken 

in het Londense East End, waren volgens de openbare opinie onhygiënisch. Ze 

verspreidden een walgelijke stank en waren bijgevolg verantwoordelijk voor de 

verspreiding van allerlei ziektes en infecties, schrijft Cain.
155 

Het lijkt alsof Bram Stoker 

sommige van de haatideeën over de geïmmigreerde joden in Londen in zijn Dracula 

heeft verwerkt. Carfax, de woonst van Dracula, ligt in het oosten van Londen, dichtbij het 

district Whitechapel waar zich het middelpunt bevond van de Londense 

immigrantengemeenschap.
156

 Op verschillende plaatsen in het werk zijn er duidelijke 

verwijzingen naar situaties en verrichtingen waarrond onmiskenbaar een gore en 

misselijkmakende geur hangt. Zo is de geur die rond Count Dracula zelf hangt vunzig te 

noemen. Een werkman die de kisten met aarde naar Carfax brengt, beweert tegenover 

Jonathan Harker dat men “might ‘ave smelled ole Jerusalem in it.”
157

 Bram Stoker 

spreekt ook over “a malodorous air”
158  

en “the place smells so vilely”
159

 in verband met 

Dracula’s landgoed. Count Dracula zou zelfs volgens sommigen niet alleen de 

eigenschappen maar ook de uiterlijke kenmerken hebben meegekregen van de 

gevaarlijke joodse immigrant.  

“His face was a strong - a very strong - aquiline, with high bridge of the 

thin nose and peculiarly arched nostrils; with lofty domed forehead, and 

hair growing scantily round the temples, but profusely elsewhere. His 

eyebrows were very massive, almost meeting over the nose, and with 
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bushy hair that seemed to curl in its own profusion. The mouth, […] was 

fixed and rather cruel-looking, with peculiarly sharp white teeth; these 

protruded over the lips, […]”
160

 (cf.supra) 

III.3.7. Dracula en politiek 

 Professor J. E. Caine die Bram Stokers Dracula bestudeerde vanuit historisch-

politiek standpunt, gaat in zijn interpretatie zover dat hij in het monster Dracula de angst 

geprojecteerd ziet voor een groot gevaar dat in die tijd Engeland en de Victoriaanse 

cultuur bedreigde. De Slavische dreiging vanuit het Russische Rijk werd namelijk reëel 

aangevoeld.
161

 In de jaren waarin Stoker zijn boek voorbereidde en decennia voordien al 

waren Engeland en Rusland met elkaar rivaliserende grootmachten op het wijde 

Europese politieke toneelveld. The clash 

tussen de toenmalige Europese 

grootmachten culmineerde onder andere in 

de Krimoorlog (1854-1856). In 1853 net 

voor het uitbreken van de Krimoorlog 

verscheen in het magazine Punch een 

cartoon, getiteld “Consultation about the 

State of Turkey.” (afb. 1)
162

 

De tekening die het wantrouwen 

van Engeland in het Russische Rijk 

uitdrukt, toont de geestesverschijning van 

de Russische tsaar, Nicholas I, dreigend 

boven het bed van een zieke hangend. En 

volgens Cain symboliseert die zieke het 

toenmalige Turkije.
163 

De tsaar heeft de 

vorm van een gevleugeld skelet met een 

gepluimde helm op het hoofd. In de ene 

hand houdt hij een kat met negen staarten
 
vast en met de andere hand reikt hij 

vervaarlijk naar de keel van de patiënt in het bed. Naast het ziekbed zitten Engeland – 

voorgesteld als ‘John Bull’ – en zijn Franse handlanger Napoleon III. Afgebeeld als twee 
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dokters lijken ze in druk overleg over de behandeling voor het zieke Turkije. De 

skeletfiguur lijkt opvallend goed op de latere Count Dracula door de associatie met de 

vleermuizen en de dood, het vermogen om te verschijnen uit mistdampen en de macht 

om levende wezens leeg te zuigen. De twee dokters naast het bed zijn zich niet bewust 

van de dreiging, zoals ook dokter Seward en professor Van Helsing zich bij Stoker zullen 

gedragen, schrijft Cain.
164 
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IV. Vroege Films 

IV.1. De zes mijlpalen  

De meest stereotiepe kenmerken van de vampier zijn deze: hij is een 

vreemdeling, een parasiet die veroordeeld is om zich te voeden met het bloed van de 

levenden, hij leeft in de schaduw, hij slaapt in een doodskist, hij staat ’s nachts op uit zijn 

graf, zijn onsterfelijkheid laat hem constante verandering en aanpassing toe.
165

 

 Zich baserend op de Amerikaanse site Cracked
166

 registreren Codruţa Gosa en 

Andreea Şerban zes cruciale punten in de geschiedenis van de vampierfilm.
167

 Een 

eerste voornaam moment is het boek Dracula (1897) van Bram Stoker die de graaf uit 

Transylvanië bij het brede publiek introduceerde. De film Nosferatu (1922) van F.W. 

Murnau is de volgende belangrijke stap. Nosferatu laat een kwaadaardige, enge en in 

sommige opzichten, achterlijke vampier zien. In 1931 speelt Bela Lugosi de rol van 

Count Dracula in de gelijknamige film van Tod Browning. Lugosi’s versie van de 

wereldberoemde vampier blijft ongenaakbaar standhouden tot Gary Oldman de rol van 

Dracula vertolkt in Bram Stoker’s Dracula (1992) van Francis Ford Coppola. Tod 

Brownings Count Dracula vormt om die reden het derde wezenlijke moment in de 

filmgeschiedenis van de vampier. Op de vierde plaats in de lijst staat Interview with the 

Vampire (1994) naar het gelijknamige boek van Anne Rice. Hierin wordt voor het eerst 

nadruk gelegd op het homofiele aspect in het vampierverhaal omwille van de 

ondubbelzinnige aantrekkingskracht tussen de mannelijke personages. Als laatste 

sleutelmoment vermelden Gosa en Şerban Twilight (2008) van regisseur Catherine 

Hardwicke die zich baseerde op het boek van Stephenie Meyer. Hier komt het thema 

van de liefde centraal te staan.
168

 Gosa en Şerban zijn van oordeel dat in de lijst van  

Cracked een fundamentele mijlpaal ontbreekt. Zij willen graag aan het overzicht een 

zesde mijlpaal, de televisieserie Buffy, the Vampire Slayer (film 1992, serie 1997 – 

2003), toevoegen. De serie vertelt het wedervaren van een cheerleader die zich leert te 

verdedigen tegen gevaarlijke vampiers en hen uiteindelijk weet te doden.
169

 Cheerleader 

Buffy’s geloof in het bestaan van vampiers impliceert haar emancipatie als vrouw. 
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Volgens Ken Gelder, professor aan het departement Cultuur en Communicatie aan de 

universiteit van Melbourne, draait het vernieuwende van deze vampierserie om de 

individuele strijdvaardigheid van een tienermeisje dat haar eigen mannetje kan staan en 

helemaal niet dient gered te worden door een mannelijke held.
170

 

IV.2. De eerste verschijningen van de vampier in de film   

Le Manoir du diable
171

 (1896), een drie minutenlange kortfilm van Georges Méliès wordt 

beschouwd als de eerste horrorfilm aller tijden. Méliès, één van de Franse pioniers in de 

filmindustrie, leverde een kort verhaal over een vleermuis die in een duivel transformeert 

en achtereenvolgens allerlei trucjes uithaalt. Via filmisch special effects laat het 

duivelspersonage personen en voorwerpen verschijnen én verdwijnen. Een wezenlijke 

verwijzing naar de vampier is in deze film nog niet voorhanden, al zouden het optreden 

van de vleermuis en van de dappere soldaat die een kruisbeeld neemt en door deze 

handeling de duivel verdrijft, een reminiscentie aan ‘een vampier’ kunnen oproepen, 

volgens auteur Adam Woog.
172 

  

 Jammer genoeg hult de eerste film die over vampiers handelde zich in een waas 

van mysterie. Er is namelijk weinig geweten over de Duitse film Nächte des Grauens 

(1916) noch over de makers ervan, Richard Oswald en Arthur Robison. Een print van de 

film is nergens te vinden. Wel is geweten dat in de film geen melding wordt gemaakt van 

de naam ‘Dracula’. 

 De Hongaarse prent Drakula halála (de dood van Dracula, 1921) van regisseur 

Károly Lajthay refereert, volgens Woog, wel naar de welbekende vampier uit Stokers 

roman.
173

 Jammer genoeg ontbreken directe geschreven bronnen over de film. Op 

enkele publiciteitsfoto’s na variëren de bronnen sterk van elkaar. Ze vermelden dat 

Lajthay beelden maakte in Oostenrijk en Hongarije en dat het verhaal losjes gebaseerd 

was op Bram Stokers roman. Alle bronnen zijn het er over eens dat het verhaal handelde 

over een vrouw die ofwel een gekkenhuis bezocht ofwel erin terecht kwam. In het 

gekkenhuis gaat een wezen dat beweert Dracula te zijn in haar dromen rondspoken. 

Tijdens haar later huwelijk beweert de vrouw dat de dromen haar blijven terroriseren, 
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zelfs in die mate dat ze niet langer het onderscheid kan maken tussen werkelijkheid en 

hallucinaties. 

IV.3. Nosferatu (1922) 

De eerste klassieker onder de vampierfilms is Nosferatu, eine 

Symphonie des Grauens. De film werd geregisseerd door de 

Duitse expressionist F.W. Murnau en uitgegeven door de Duitse 

filmstudio Prana-film waarvan Nosferatu de eerste productie was 

en tegelijk de enige. Albin Grau die instond voor het decor en de 

kostumering, betekende de drijvende kracht achter het gehele 

project (afb. 2)
174

, weet Thomas Elsaesser, filmhistoricus en 

professor Film- en Televisiestudies aan de universiteit van 

Amsterdam.
175   

Nosferatu paste volkomen in de expressionistische stijl die de 

kunst in de eerste helft van de twintigste eeuw in Duitsland 

beheerste, schrijft Woog verder.
176

 Het expressionisme had 

vooral aandacht voor het onderbewuste en voor het gevoel dat 

de kunstenaar ervaart met een vervorming van de werkelijkheid 

als gevolg. De beeldende kunst werd gedomineerd door heftige 

emoties, donkere schaduwen en bevreemdende decors. In 

expressionistische geluidloze speelfilms werden de gevoelens 

van de personages door vormgeving uitgebeeld en kreeg het 

publiek gestoorde beelden te zien van waanzin en horror.  

 Voor Nosferatu waren de filmmakers genoodzaakt af te 

zien van hun oorspronkelijke plan om Dracula van Bram Stoker 

te verfilmen, omdat ze de rechten voor de verfilming niet 

verkregen. Het conflict met de erfgenamen van Stoker deed hen dan maar een beroep 

doen op de schrijver Henrik Galeen om een scenario te schrijven op basis van Stokers 

plot. En niet-bestaand Duits stadje diende als de nieuwe setting en aan de personages 

werden nieuwe namen gegeven. Count Dracula heette nu Count Orlok. Jonathan Harker 
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werd Thomas Hutter, Mina Harker werd Ellen Hutter en professor Van Helsing werd 

weggeschreven.
177

 

IV.3.1. Nosferatu en tirannie 

In het begin van de jaren twintig had Duitsland zwaar te lijden onder de gevolgen 

van de Eerste Wereldoorlog. Het land kwam slechts moeizaam het omverwerpen van de 

traditionele monarchie te boven. De militaire en politieke nederlaag had het ineenstorten 

van de munt veroorzaakt met grote economische ellende tot gevolg. Binnen het 

spectrum van politieke overtuigingen stonden op het Duitse politieke speelveld 

anarchistische ideeën en de neiging naar tirannie voor elkaars tegenpolen en daar 

tussenin experimenteerde de Duitse nieuwe regering met democratische concepten. 

Lane Roth, Amerikaanse professor aan de universiteit van New York, stelt dat naast het 

zich verzetten tegen de nieuwe gevestigde orde of deze aanvaarden, er zich nog een 

derde optie bevond: ontsnappen aan de werkelijkheid en vluchten in een imaginaire 

wereld van mystiek of fantasie.
178

 Gevangen in het dilemma tussen vechten of 

aanvaarden, gekneld in het conflict tussen anarchie versus tirannie, zochten de Duitsers 

naar een uitweg. De oplossing werd uitgerekend aangeboden door de opkomende 

democratie die vrijheid in artistieke expressie verkondigde. Het expressionisme zag het 

daglicht in kunst en literatuur en floreerde. De nieuwe kunststroming wordt door Manvell 

en Fraenkel beschreven als “essentially a movement designed to get away from actuality 

and to satisfy the desire top robe seemingly fundamental truths of human nature and 

society by presenting them through fantasy and dramatized mysticism.”
179 

De film was 

voor de expressionistische kunstenaar een geschikt artistiek medium, schrijft Roth.
180 

 

In Nosferatu ligt het motief van de tirannie verweven. Maar de tiran is niet 

manifest als een hedendaags figuur te herkennen, evenmin wordt de tirannie voorgesteld 

door een eigentijdse rol of institutie. De tiran wordt een verzonnen vermomming 

toegeëigend en hij bedreigt Duitsland vanuit een verafgelegen tijd. “Hence the Prince of 

the Darkness, the mythical Nosferatu, ‘the murder among us’ draining German lives in 

the safety of the past.”, schrijft Roth.
181
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De afwezigheid van het personage van Van Helsing draagt bij tot de intensifiëring 

van het ‘tiranniegevoel’ in de film Nosferatu. Een goedaardige en gezaghebbende figuur 

die de tiran bestrijdt lijkt te ontbreken. De film biedt slechts één optie aan: kijken naar de 

misdaden van de tiran en zich aan hem te onderwerpen. Op het einde wint het goede en 

gaat het kwade ten onder, niet door “aggressive human action”, maar door “ritual 

sacrifice” en “mystical event”.
182 

Mina/Ellen kan ervoor zorgen dat de Count de tijd uit het 

oog verliest waardoor de mystieke kracht van de opkomende zon het kwaadaardige 

monster vernietigt. Roth concludeert dat Nosferatu, zonder Van Helsing en met een 

herziene ondergang van de vampier, kan beschouwd worden als een uitdrukking van de 

toenmalige Duitse Zeitgeist.
183

 

De film Nosferatu werd niet alleen beïnvloed door de politieke nasleep van WOI. 

Ook andere, trieste gebeurtenissen uit die tijd hebben hun sporen nagelaten in het 

filmverhaal. In de winter van 1919 – 1920 werd Duitsland getroffen door een ellendige 

hongersnood en door een epidemie van Spaanse griep die meer Duitse burgers doodde 

dan de oorlog. 

IV.3.2. Nosferatu en Albin Grau 

In de laatste rechte lijn naar de release van Nosferatu publiceerde Albin Grau een 

artikel in Bühne und Film waarin hij uitlegde wat aan de basis lag van zijn motivatie om 

de film te willen maken. Volgens Elsaesser schreef Grau dat hij op het idee van de 

vampierfilm was gekomen door zijn ervaringen als soldaat in de oorlog met Servië. In 

een afgelegen dorp vond Grau onderdak bij een oude boer die hem het volgende verhaal 

vertelde. De vader van de boer was vermoord door bloedwraak en hij was begraven 

zonder sacramenten. Daarna bleef hij het dorp als een vampier teisteren. De boer 

toonde Grau een officieel document aangaande de opgraving van zijn vaders lichaam in 

1884. Het lijk was perfect bewaard. Wel staken twee voortanden over zijn onderlip uit. 

Om de vampier onschadelijk te maken werd zijn hart met een staak doorboord waarbij 

de ‘ondode’ een luide zucht liet horen.
184
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IV.3.3. De impact van Nosferatu 

Over acteur Max Schreck die de rol van Count Orlok speelde, deden rare 

verhalen de ronde. Adam Woog denkt dat een en 

ander allicht te maken had met zijn naam 

‘Schreck’, het Duitse woord voor ‘angst’ en het 

verband met Schrecks vertolking van de 

griezelige graaf. (afb. 3)
185

 Velen geloofden dat 

Max Schreck een vreemde man was en dit beeld 

werd door nog versterkt door zijn kostuum en 

grime in de film. Er verspreidden zich zelfs 

roddels dat Schreck wel eens een echte vampier 

zou kunnen zijn.
186

 

Het Dracula-verhaal op het witte doek moet ongetwijfeld een grote impact gehad 

hebben op de toeschouwers in de vroege jaren 1920. De makers van Nosferatu waren er 

onmiskenbaar in geslaagd een ijzingwekkende sfeer te scheppen waardoor het publiek 

bevangen geraakte door de bloedstollende horror van de vampier. Om dit onheilspellend 

kader te realiseren was het belangrijk make-up en kostuums voldoende somber te 

maken en belichting en decors voldoende macaber, iets waar Nosferatu zeker in 

geslaagd is, volgens Wayne Hensley.
187 

In de documentaire The Road to Dracula zegt 

David J. Skal over Max Schrecks versie van de vampier: “He remains to this day the 

single screen Dracula who really embodies the essential repulsiveness that Stoker 

intended.”
188
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Het personage van Count Dracula/Orlok in Nosferatu is een grote, magere, 

volledig kale man met een haakneus, uitpuilende ogen, lange vingers en nagels, scherpe 

ratachtige tanden en puntige 

oren. (afb. 4)
189

 De vampier 

draagt altijd zwarte kleren. De 

houding waarmee hij zich 

voortbeweegt doet bijzonder 

vreemd aan en is het gevolg 

van het feit dat hij zijn armen 

niet beweegt. De  manier 

waarop hij voor zich uitstaart, 

alsof hij de toeschouwer recht 

in de ziel kijkt, is beslist 

huiveringwekkend te noemen. 

“It’s so frightening. Well, for 

one thing Dracula is so evil he’s disgusting and he’s a plague-spreader and he looks like 

a rat. There’s nothing suave about him,” zo meent professor Engels en Vergelijkende 

Literatuur, Nina Auerbach, in de documentaire The Road to Dracula.
190

 Hensley 

benadrukt dat in de tijd van de release van Nosferatu film een geheel nieuw en visueel 

krachtig medium was. De toeschouwers keken naar een film met een mengeling van 

verwondering en bewondering en ze gedroegen zich veel minder gesofisticeerd dan de 

huidige cinemabezoekers.
191

  

Nosferatu vertelt nagenoeg hetzelfde verhaal als Bram Stokers Dracula. Naast 

het geven van andere namen aan de personages en het aanpassen van het einde, 

grepen de filmmakers toch in op sommige plaatsen in het onderliggende verhaal. Deze 

wijzigingen ten opzichte van de literaire Stoker-vampier zijn van cruciaal belang voor het 

latere vampierbeeld. Zo wordt, nog steeds volgens Hensley, Ellen anders dan Mina een 

vrijwillig slachtoffer van de Count, zij het met enige afkeer. In het filmscript van de jaren 

twintig kan een vrouw die rein van hart is zichzelf offeren aan de vampier maar die vrouw 

kan terzelfdertijd de vampier vernietigen. Een tweede belangrijke wijziging ligt in de 

manier waarop Orlok zich tot een sterfelijke vrouw aangetrokken voelt. Er is hier 
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enigszins sprake van romantiek, van een zeker liefdesgevoel en niet meer in de eerste 

plaats van de wellust tot het drinken van bloed.
192

 Vampier Orlok uit Nosferatu weet en 

voelt dat een vrouw zijn ondergang kan betekenen maar hij kan heel moeilijk aan een 

vrouw weerstaan. Als hij Ellen verlaat voordat de zon opkomt, kan hij zichzelf redden. 

Maar het zonlicht doodt Orlok die niet in staat was van Ellen weg te gaan. In het doen en 

laten van Stokers Dracula ontbreekt de erotische bijklank. Om aan te tonen hoe 

substantieel deze veranderingen in de bewerking van het originele Dracula-beeld waren, 

kunnen reacties uit de tijd waarin Stokers roman verscheen illustratief zijn. Het 

lezerspubliek reageerde verrassend onverschillig, vindt Barbara Belford. “Readers found 

nothing sexually unsettling about Dracula”, en “No moralistic letters of outrage were 

published in the London Times.”
193

 De lezers uit 1897 schenen helemaal niets 

prikkelends te vinden aan de roman. Ook in de notities die Stoker maakte zijn er geen 

directe aanwijzingen gevonden dat er een seksuele ondertoon bedoeld was. “It was a 

horror story, nothing more”, voor de lezers van rond de eeuwwisseling.
194 

Twee decennia 

later hangt er romantiek in de lucht, echter zonder weglating van het sinistere.  

IV.3.4. Filmtechnische aspecten 

Negentiende-eeuwse technologische vernieuwingen en ontwikkelingen dichtten 

geleidelijk de kloof tussen wetenschap en het geloof in het bovennatuurlijke, schrijft 

Stacey Abbott van de faculteit Media, Cultuur en Taal aan de universiteit van 

Roehampton.
195

  

Eén van de voornaamste voorlopers van de horrorfilm was de Fantasmagorie, 

een voorstellingswijze waarbij spookachtige wezens tevoorschijn getoverd werden met 

behulp van een magische lantaarn, schrijft Abbott.
196

 Handgeschilderde diabeelden 

werden op een doorschijnend scherm geprojecteerd. Om de gepaste sfeer te scheppen 

werden de beelden begeleid en ondersteund door geluiden van regen, donder, 

begrafenisklokken. De projectie verliep achter het scherm zodat het mechanisme niet 

zichtbaar was voor het publiek. Men liet niet alleen geestachtige figuren de revue 

passeren maar men deed ook specifieke doden herrijzen, zoals Napoleon en 

Shakespeare. Technische manipulatie kon de ‘geesten’ groter of kleiner maken, doen 
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verdwijnen of door elkaar laten lopen. Een ware publiekstrekker was het ene beeld als 

het ware magisch in het andere te transformeren door gebruik te maken van twee 

slides.
197

 In de jaren 1870 geraakte de Fantasmagorie uit de mode en geleidelijk 

vervangen door Pepper’s Ghost, een show waarbij niet langer beschilderde dia’s 

geprojecteerd werden maar verborgen en verklede acteurs.
198

  

 De Franse goochelaar Georges Méliès raakte hoe langer hoe meer onder de 

indruk van het filmmedium via de Cinématographe van de gebroeders Lumière. Hij zag 

al vlug de talloze mogelijkheden die de filmtechnieken zouden kunnen betekenen om zijn 

goochelvoorstellingen op te luisteren. Méliès had de smaak voor film te pakken. Hij 

bestudeerde de projector en bouwde een filmcamera. In 1896 draaide hij Le Manoir du 

Diable, die beschouwd wordt als de allereerste horrorfilm. De prent putte inspiratie uit de 

beeldtaal van de vampierlegenden en toonde het verhaal door middel van de 

spookachtige, technologische beeldspraak. Transformatie en verdwijningen waren 

elementen uit de Fantasmagorie, terwijl de beelden van kastelen, vleermuizen die in 

duivelse figuren veranderen en kruisbeelden om gevaar af te weren, intrinsiek behoren 

tot het negentiende-eeuwse vampierverhaal. Dankzij Méliès en andere filmpioniers 

werden de technische mogelijkheden van de film verder verkend  en ontwikkeld zodat de 

verfilming van fantasieverhalen steeds uitgebreider, complexer en technisch vernuftiger 

werden. Gaandeweg kregen filmmakers technieken zoals double exposures, masks, 

stop-motions, reverse shootings, fast and slow motion, animation, fades, dissolves” 

onder de knie.
199

 

Het voorstellen van de grenslijn tussen hetgeen de mens kent en hetgeen hij niet 

kent, tussen de wereld van de levenden en die van de doden, werd nu vergemakkelijkt 

door de ontwikkeling van de special-effecttechnieken. Het is binnen dit grensgebied dat 

Murnau zijn vampier vormgaf, door hem te construeren als een product van filmische 

special effects, gaat Abbott verder. Door het gebruik van echte locaties en de realistische 

mise en scène onderscheidt Nosferatu zich filmtechnisch van andere expressionistische 

prenten zoals Cabinet of Dr. Caligari (1920) van regisseur Robert Wiene.
200  
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Om het vampirisme in zijn film weer te geven deed Murnau een beroep op enkele 

filmische trucjes. Bij de aanval van Count Orlok op Hutter en later bij de aanval op Ellen 

wendt de regisseur op expressionistische wijze grote schaduwen aan om de 

aanwezigheid van de vampier te suggereren. De 

schaduw van de vampier verschijnt onderaan in 

beeld en beweegt zich omhoog over de 

bewusteloze Hutter totdat diens lichaam bijna 

volledig wordt opgeslokt in de schim. In een 

andere scène schrijdt Orloks schaduw heimelijk 

de trap op. Traag reiken zijn lange vingers naar 

de deur. (afb. 5)
201

 Op dat moment springt het 

beeld over naar Ellen die net als Hutter in het 

vorige tafereel, bewusteloos op een bed ligt. Het silhouet van de vampier komt opnieuw 

dreigend in beeld. Langzaam wordt Ellen door zijn schaduw verzwolgen.
202 

 

Volgens Abbott werd het vermogen van de vampier om de tijd te manipuleren in 

de film weergegeven door sneller of trager aan de zwengel van de camera te draaien. In 

de tijd van de geluidloze film werden camera’s en projector met een slinger 

aangedreven. Het kwam bijgevolg wel eens voor dat de snelheid waarmee de beelden 

gefilmd werden, ongewild veranderde. Murnau gebruikte deze techniek in Nosferatu 

bewust met als bedoeling de bovennatuurlijke krachten van Count Orlok te benadrukken. 

Wanneer Hutter staat te wachten op het rijtuig van het kasteel, wordt de naderende 

koets gefilmd in fast-motion. Versnelde beelden suggereren het razende tempo waarmee 

Orlok zijn kisten gevuld met aarde aan het inladen is. In de scène waarin Orlok in een 

van de kisten kruipt, heeft Murnau de stop-motion techniek aangewend zodat het lijkt 

alsof het deksel van de kist op magische wijze sluit.
203

 

Abbott schrijft verder dat montage een ander middel is om met de perceptie van 

tijd en ruimte te manoeuvreren of om de door het verhaal vereiste sfeer te scheppen.
204

 

Murnau maakte op dit gebied graag gebruik van de techniek van crosscutting,
 
waarbij 

twee of meer scènes met elkaar worden afgewisseld die zich gelijktijdig maar op 

verschillende locaties afspelen.
 
Het beeld springt steeds over van de ene scène naar de 

                                                
201

 De schaduw van Count Orlok. Still uit de film Nosferatu (1922). Zie http://creatures-of-light-and-
darkness.blogspot.be/2012/10/halloween-holocaustshocktober-double.html, laatst geraadpleegd op 
29/07/2013 
202

 Abbott, “Spectral Vampires”, 14-15 
203

 Ibid., 15 
204

 Ibid., 16 

Afbeelding 5: De schaduw van Count Orlok 

http://creatures-of-light-and-darkness.blogspot.be/2012/10/halloween-holocaustshocktober-double.html
http://creatures-of-light-and-darkness.blogspot.be/2012/10/halloween-holocaustshocktober-double.html


65 
 

andere. De filmmaker kan deze methode toepassen om de gelijktijdigheid van situaties 

weer te geven, maar af en toe kan deze werkwijze een grotere connectie tussen de 

beelden op het oog hebben en gaan de verschillende scènes met elkaar in interactie.
205 

 

Bram Stokers Dracula beschikte over de kunde zich te transformeren. Orlok uit 

Nosferatu bezit die competentie niet. Orlok is wel een bovenaards wezen dat niet-

menselijke en magische krachten bezit. Het bovenaardse en magische aspect van de 

graaf wordt verbeeld door middel van vervagingen en superimpositie – het leggen van 

beelden op elkaar, technieken die eerder thuishoren in de voorstellingen van de 

Fantasmagorie, de toverlantaarn en de vroege cinema.
206 

 

Abbott ziet Murnau’s toepassing van de vervagingstechniek in Nosferatu als van 

cruciaal belang voor de evolutie van het vampierconcept. Murnau introduceert hier 

immers een nieuwe conventie die een onlosmakelijke eigenschap zal worden van de 

twintigste-eeuwse vampier. Om de verstuiving van Orlok in de stralen van de zon te 

insinueren, laat de regisseur het beeld traag vervagen. De Count raakt gevangen in het 

zonlicht dat door het raam schijnt en vervaagt letterlijk in het niets. Het zonlicht in de film 

Nosferatu heeft ten opzichte van het zonlicht in het boek Dracula een andere functie 

gekregen. Bij Murnau is de kracht van de opkomende zon het enige middel om een 

vampier te vernietigen, terwijl het zonlicht bij Stoker voor een vampier niet dodelijk is 

maar wel schadelijk voor zijn fysieke krachten.
 
Misschien is deze functiewijziging wel 

gelinkt aan het feit dat licht de essentie is van cinema.
 207

 

In heel wat studies over de vampier in de film wordt het verband benadrukt tussen 

de vampier én de film. De in de vroege film toegepaste technieken illustreren “the affinity 

between cinema’s process of signification involving the play of presence/absence” en de 

“elusive existence” van de vampier, volgens Lloyd Michaels.
208

 De camera krijgt een 

voorname rol als een “seeing subject, as shaper of perception,” dan weer volgens Lan 

Roth.
209

 Het spelen met licht en schaduw doorheen de effectief treffende beelden in 
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Nosferatu – “the masterpieces of chiaroscuro” zoals Jeffrey Weinstock ze noemt
210 

- was 

niet alleen een uiting van de expressionistische traditie maar heeft er ook voor gezorgd 

dat de vampier als hét schepsel van de schaduw geprojecteerd tegen een witte 

achtergrond, blijvend verbonden bleef met de film, die eveneens een spel van licht en 

donker speelt.
211 

Volgens Weinstock is Count Orlok een product van filmtrucs die een 

schepsel van licht en schaduw creëerden, Count Orlok is een technologische uitvinding. 

De vampier is het resultaat van de manipulatie van beelden en is een wezen dat geen 

referentie heeft in de echte wereld: “he is purely and properly cinematic.”
212 

 

De filmtechniek stond begin twintigste eeuw nog in de kinderschoenen en doet 

naar onze filmnormen behoorlijk ruw aan, vooral omdat de camera nog met een 

handzwengel moest bediend worden. Maar toch was regisseur Murnau, volgens Woog, 

in staat om een bloedstollende sfeer te creëren. Perfectionist Murnau  was altijd tot in de 

puntjes voorbereid en gebruikte zelfs een metronoom om het acteertempo vloeiend te 

houden.
213  

IV.3.5. De nasleep 

De film Nosferatu vond veel bijval maar lang konden de makers niet van het 

succes genieten, weet Wayne Hensley. Bij het verschijnen van de film eiste Stokers 

weduwe Florence meteen haar rechten op. De roman had nog geen auteursrechten 

verworven en er waren nog geen royalty’s uitbetaald, dus Florence kwam in actie. De 

Duitse filmmakers waren overtuigd van hun onschuld, omdat naar hun mening het 

verhaal publiek domein was. Filmstudio Prana-film zat al in financiële moeilijkheden 

aangezien de publiciteitskosten groter bleken dan de filminkomsten. Florence Stoker 

diende een aanklacht tegen hen in.
214 

Ondanks de pogingen van Murnau en Galeen om 

een nieuw scenario te schrijven, bleef het verhaal van Nosferatu nog te sterk lijken op de 

originele Dracula. De rechtszaak liep uit op het faillissement van de Prana-filmstudio. Op 

verzoek van Florence Stoker liet de rechter alle filmkopieën vernietigen. Een vijftal 

kopieën konden gered worden.
215
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Nosferatu wordt nog steeds gezien als een van de meest ongewone en meest 

expressionistische bewerkingen van Bram Stokers Dracula, vinden Ursini en Silver.
216 

De 

film voegt een essentieel element toe aan Stokers verhaal. Deze toevoeging die zelden 

in vraag gesteld wordt, zal een constante worden in het vampier-image, namelijk de 

dodelijke overgevoeligheid van de vampier voor het zonlicht. De literaire vampier had 

overdag alleen last van fysieke zwakheid en het tijdelijke onvermogen om zich te 

transformeren.
217

  

IV.4. Dracula 

IV.4.1. Dracula in theater 

In 1924 kreeg de Ierse acteur, scenarist en regisseur Hamilton Deane de eerste 

legale versie van Stokers Dracula in handen met het oog op een theaterbewerking. 

Volgens horrorhistoricus David J. Skal is Deane verantwoordelijk voor de vorming van 

het moderne beeld van Dracula. Zijn inspiratie haalde Deane niet uit de hogere contreien 

van het theater waar zich onder andere de Shakespeareaanse booswichten situeren 

maar uit een veel lager niveau van het toneel. De Dracula van Deane is vergelijkbaar 

met een goochelaar uit een vaudeville of een music-hall. “The suave trickster in evening 

clothes who knows how to work a crowd”, zoals Skal het verwoordt in de documentaire 

The Road to Dracula.
218  

 

Hamilton Deane had als bedoeling om een geloofwaardig personage te scheppen 

van wie het niet zou opvallen als hij de Londense maatschappij zou binnenstappen. Het 

opschikken van de Dracula-figuur met een smoking en opstaande kraag was dan ook 

een idee van Deane. De regisseur bedacht ook de lange, wijde cape om op het toneel de 

verdwijntruc van Dracula door de luiken in de grond gemakkelijker te verdoezelen. Bij 

elke opvoering wou Deane de aanwezigheid van een verpleegster die klaarstond om met 

reukzout hulp te bieden aan flauwgevallen toeschouwers.
219
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De Britse acteur Ivan Butler die enige tijd behoorde tot het gezelschap van 

Deane, vertelde dat “there was no sort of sex attraction in those days. Dracula came for 

one thing only: his evening drink.
220  

Maar hierin zou snel verandering komen. 

De toneelversie van Dracula had geen hoog kwaliteitsniveau maar gold wel als 

een ware publiekstrekker. De verrassende special effects in de voorstelling zoals luide 

knallen, lichtbommen en mistflarden lokten de be- en verwondering uit van de kijkers. 

Handige trucage zorgde ervoor dat Dracula letterlijk in zijn kist verdween. De acteur ging 

in de kist liggen, trok aan een touwtje en viel door een dubbele bodem. Op dat moment 

suggereerde de in de kist gespoten mist dat de vampier als het ware in rook opging.
221  

 

Niet veel later wekte de toneelversie van Dracula de interesse van Broadway. 

Scenarist John Balderston werd ingehuurd om aan het stuk verbeteringen aan te 

brengen. In de jaren 20 waren in Amerika alleen vrouwelijke vamps (femme fatale) 

gekend, zoals Theda Bara
222

, maar de Broadway-versie van Dracula van Horace 

Liveright vroeg een mannelijke vampier, “an exotic foreigner with an air of mystery and 

sex appeal”.
223 

Bij de casting voor de toneelrol van Dracula viel de Hongaar Béla Lugosi 

op. Filmhistoricus Bob Madison vertelt dat de man “the old world charm” uitstraalde en 

tegelijkertijd “a certain mysterious seductive quality” bezat waardoor Lugosi de geknipte 

acteur werd om Dracula te vertolken. Het exotische aspect van de Dracula-rol werd nog 

versterkt door het feit dat Lugosi moeilijk Engels sprak. In het begin leerde hij zijn teksten 

fonetisch uit het hoofd.
224 

En Béla Lugosi werd een theateridool. De vrouwen vielen voor 

zijn buitenlands accent, zijn ideale vampierogen en zijn houterige bewegingen. De 

mannen werden er zenuwachtig van.
225  
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IV.4.2. Dracula in film 

De openingsavond op Broadway in oktober van het jaar 1927 werd bijgewoond 

door Carl Laemmle, de oprichter van Universal Studios. Laemmle was niet echt een fan 

van horrorverhalen, behalve als ze geld opbrachten voor zijn filmbedrijf. Zoon Carl 

Laemmle jr. was er echter wel voor te vinden om Dracula in een filmversie te gieten. 

Maar bij Universal waren de meningen verdeeld en niet iedereen was even enthousiast 

over het voorstel voor de verfilming. Sommige readers bij Universal vonden het 

toneelstuk immers afstotelijk. 

“While this may have a fantastic [run on stage] and be very engrossing 

for those who like weird, I cannot possibly see how it is going to make a 

motion picture. It is blood – blood – blood – kill and everything that 

would cause any average human being to revolt. […] Sorry but I cannot 

see that there is anything in this.”
226

 

Een andere reader voegde daaraan toe: 

“We all like to see ugly things […] we are all attracted, to a certain 

extent, to that which is hideous […] but when it passes a certain point, 

the attraction dies and we suffer a feeling of repulsion and nausea.”
227

 

De film Dracula uit 1931, gebaseerd op Bram Stokers roman en op het toneelstuk 

van Hamilton Deane, werd geregisseerd door Tod Browning, bijgestaan door producer 

Carl Laemmle Jr. Béla Lugosi nam ook in de film de hoofdrol op zich. Het originele 

verhaal onderging enkele wijzigingen. Het is niet Harker maar Renfield die naar het 

kasteel van Dracula reist. Daar zet Dracula zijn tanden in Renfield, die nu in de greep is 

van de vampier en hem zijn meester noemt. Dracula en Renfield reizen samen terug 

naar Londen. Bij de schipbreuk aan de Engelse kust is er één overlevende, Renfield, die 

in een gekkenhuis gestopt wordt onder toezicht van dr. Seward. De rollen van Seward – 

in de film Mina’s vader – en van Lucy zijn ingekrompen. Lucy wordt een slachtoffer van 

Dracula en waart na haar dood rond als ‘The Lady in White’ maar ze wordt niet 

vernietigd zoals in het boek. De jacht op de vampier is niet zoals bij Stoker een 

georganiseerd gebeuren van verschillende personages. Alleen Van Helsing is 

vampierdeskundige. De personages van Arthur Holmwood en Quincey Morris ontbreken. 

Harker is vooral bekommerd om de bescherming van Mina. Mina is anders dan de 
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mentaal sterke Mina uit het boek nu geportretteerd als een hulpeloos slachtoffer. De 

eindscène speelt zich af in Londen en niet in Transylvanië.  

Volgens Woog staat Lugosi’s versie van de Count in Dracula (1931) mijlenver af 

van de gestoorde en groteske vampier uit 

Nosferatu, vertolkt door Max Schreck. 

Lugosi zette een vlotte, verleidelijke en 

charmante man neer. (afb. 6)
228

 Nieuwe 

ontwikkelingen in de geluidstechnologie 

deden de ‘talkies’ ontstaan, de eerste 

geluidsfilms die geleidelijk de stomme film 

gingen vervingen. Dracula is een vroege 

geluidsfilm en dat kwam de bedoeling van de 

film te goede: Lugosi’s vettige en exotische accent en zijn hypnotiserende stem zorgden 

voor een extra portie huiver.
229

 

Regisseur Tod Browning “the famous mystery man of silent movies”,
230 

ondervond 

enige moeilijkheden om zijn manier van filmen aan de passen aan de nieuwigheid van 

de geluidsfilm. Sommige taferelen in Dracula zijn te geluidloos. Die overdreven stiltes 

kunnen het gevolg zijn van technische problemen of bewust door Browning aangewend 

om een spannende sfeer te scheppen, zoals sommige filmhistorici denken.
231 

Er wordt 

verteld dat Tod Browning moeilijk overweg kon met dialoog en bang was voor de 

mechanica van de geluidsapparatuur.
232

 

De Duitse cameraman Karl Freund was verantwoordelijk voor het visuele 

gedeelte van Dracula.  Reeds van in het begin van de film krijgt de kijker het gevoel dat 

hij tegen zijn wil door de gangen wordt geduwd als resultaat van de tracking shots 

doorheen het kasteel. Het is alsof het Duitse expressionisme even Hollywood 

binnendringt en alsof de kijker even een glimp opvangt van Nosferatu.
233

 

Aanvankelijk had Tod Browning, volgens Woog, een bigbudgetfilm op het oog 

waarbij hij zich vooral zou laten inspireren door Bram Stokers Dracula. Maar in het 
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kielzog van de beurscrash en aan het begin van de Great Depression, zag de filmstudio 

zich genoodzaakt te bezuinigen. Omwille van economische reden besloot Browning de 

film nauwer te maken en zich te baseren op het toneelstuk van Hamilton Deane. 

Browning bleef van mening dat de studio zijn film had verknoeid door hem het nodige 

budget te weigeren en hij toonde zich ontevreden over het eindresultaat. Nochtans werd 

de film een geweldig succes. De popularisering van de vampier was van nu af een feit.
234

 

Aangemoedigd door het succes vatte Universal het plan op om op dezelfde toer 

verder te gaan. De vampier was dan wel door Van Helsing vermoord, de Universal 

Studio’s lieten hem weer ontwaken en produceerden een aantal vervolgfilms, namelijk 

Dracula’s Daughter (1936) en Son of Dracula (1943). Andere studio’s konden natuurlijk 

niet achterblijven. MGM bracht Mark of the Vampire (1935) uit met Béla Lugosi in de 

hoofdrol. Aangezien MGM de rechten niet had op Dracula, kreeg de vampier een andere 

naam en heette nu Count Mora.
235

 De horrorfilm zat in de lift. Brownings Dracula was de 

aanleiding voor het ontstaan van tal van Dracula- en andere horrorprenten. De 

Hammerstudio is in dit verband het vermelden waard. Daar werden in de jaren 1960 en 

1970 een reeks populaire Dracula-films geproduceerd. Deze films bezitten een stijl die 

typisch is voor de Hammerstudio: opzichtig, over-the-top, zelfspot.
236 

Dat Dracula een unieke film was, bewijzen niet alleen zijn succes en zijn invloed 

op de latere vampierfilm, vindt Ronald 

V. Borst. Ook de verschillende 

affiche-ontwerpen die zowel het 

mysterieuze als de onderliggende 

seksuele inhoud probeerden te 

benadrukken, waren uniek in hun 

soort. Eén van de filmposters toont 

Lugosi met zijn armen omhoog, 

klauwend in een spinnenweb waarin 

zijn vrouwelijke slachtoffers 

verstrengeld zaten.
237

 (afb. 7)
238
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IV.4.3. “I never drink … wine!”
239 

Béla Lugosi toonde de wereld “how a vampire was supposed to look, how a 

vampire was supposed to act and how a vampire was supposed to talk.”
240

 

Het beeld van Lugosi-Dracula is stevig verankerd in het hoofd van ontelbare 

filmliefhebbers. Daarvoor zorgde de film van Browning en de talrijke verschijningen van 

Lugosi-Dracula in reclames. De versie van het personage van Stoker “stockier, older, 

with brushy grey hair, a moustache and  a very strong face”
241

 is onweerlegbaar 

verdrongen door “the image of Lugosi, caped and top-hatted, coming out of the fog to 

mesmerise a doomed flower girl”
242 

Ursini en Silver voegen als kenmerken van het beeld 

nog toe: “dark clothes and full-flowing red-lined cape, the hair brushed back straight and 

flat from the forehead, the lips extraordinarily crimson and distended in an eerie smile 

which reveals abnormally long canines.”
243

 

De Universal Dracula van 1931 zou aansprakelijk zijn voor zowat de gehele 

iconografie die met horrorfilms wordt geassocieerd, niet alleen wat het uiterlijke imago 

van dé vampier betreft maar ook met betrekking tot filmbeelden van vervallen 

herenhuizen, gigantisch akelige spinnenwebben, angstaanjagende, rondfladderende 

vleermuizen, imposante wenteltrappen, schimmel en verval, vergane glorie.
244

 

Volgens schrijver-regisseur Gary Don Rhodes toonden ook kinderen interesse in 

Dracula. Enkele sociologen bestudeerden de filmreacties op verschillende films in de 

jaren 1930 en constateerden dat nogal wat kinderen op de vraag wie ze het liefst 

naspeelden, antwoordden: Dracula.
245

 De zoon van Béla Lugosi herinnerde zich dat hij in 

zijn kindertijd zijn vader probeerde te imiteren: “He showed me how he did it”. Zijn vader 

nam hem vaak samen met vriendjes of klasgenootjes mee naar films waarin Lugosi 

acteerde. De kinderen waren altijd bang voor de acteur op het witte doek en ze 

verstopten zich achter de zetels in de theaterzaal.
246 
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Voor de moderne bioscoopbezoeker lijkt de angst die het publiek van de vroege 

twintigste eeuw voelde ten overstaan van een prent als Dracula misschien enigszins 

belachelijk. Maar voor de toenmalige toeschouwer was zoiets ongezien. De vreemde 

sfeer van decadentie joeg hem reële schrik aan. Hollywood maakte voor het eerst een 

bovennatuurlijk verhaal toegankelijk, bovendien met een einde zonder logische 

verklaring.
247

 

Richard Gordon, producent en vriend van Lugosi, verwoordde de belangrijke 

invloed van Lugosi’s vertolking als volgt samen: 

“He [Lugosi] felt very strong that he in Dracula had created a character 

that was quite different and far more powerful than the way he is 

described in Bram Stoker’s novel. And thereafter he would always be 

regarded as the Dracula and Dracula and Bela Lugosi would become 

synonymous. Lugosi had a magic on his own. He was the kind of man 

who when he walked into a room even if it was a crowded room and 

nobody knew who he was everybody would look and stare and turn 

around and say: “Who is that?” He had that kind of a personality.”
248

  

In de jaren na Lugosi’s Dracula trachtten vele, vaak uitmuntende acteurs een 

geheel andere invulling te geven van het Dracula-personage en net die intentie zette de 

vergelijking met Lugosi’s versie extra in de verf. “Many fine actors have played Dracula in 

recent years and almost all of them play against the Lugosi characterization. But 

paradoxically and I guess inevitably, they end up bringing Lugosi to mind, because 

somehow we can’t help but make that comparison in our minds.”
249 

De enorme invloed van Brownings Dracula betekent stellig niet dat de typering 

van de vampier sindsdien vastligt. Alle volgende Dracula’s en hun verhalen zijn 

vanzelfsprekend niet van dezelfde onvermurwbare gelijkheid. Maar toch kunnen hun 

verscheidenheid en de vindingrijkheid errond het best onderzocht en begrepen worden 

binnen de context van de gevestigde en wereldwijd erkende conventies van het genre, 

ingeluid door Dracula.
250  

Als regisseur was Browning gespecialiseerd in het maken van films over figuren 

aan de rand van de maatschappij, cf. The Blackbird (1926), Freaks (1932). Dracula is 
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ook zo’n buitenstaander. “He’s a fantastic alien invader who cannot live within the world 

but can only prey upon it like a parasite.”
251

 

De première van Dracula op 14 februari 1931 werd afgesloten door een korte 

speech van Edward Van Sloan, die het personage Van Helsing speelde. De ‘professor’ 

zou zijn vinger hebben opgestoken en het publiek hebben toegesproken met de 

woorden: 

“Just a moment Ladies and Gentlemen. Just a word before you go. We 

hope the memories of Dracula won’t give you bad dreams. So just a 

word of reassurance. When you get home tonight and the lights are 

turned out and you’re afraid to look behind the curtains and you dread to 

see a face appear at the window… well, just pull yourself together and 

remember: after all… there are such things!”
252
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V. Vampiers in hedendaagse film 

 Onze voorstelling van ‘de vampier’ is vandaag grotendeels beïnvloed door de 

manier waarop ‘de vampier’ op het scherm wordt weergegeven, vindt Jeffrey Weinstock. 

De vampierfiguur kan beschouwd worden als een product van de cinema, als een creatie 

van licht en schaduw op een wit scherm op een verduisterde scène. De steeds zich 

verder ontwikkelende technologieën aangaande special effects, make-up, geluid, kleur, 

computergestuurde beelden droegen en dragen nog altijd bij om de magie rond de 

vampier te verhogen, te verbreden, te verdiepen.
253

 

V.1. Overzicht als inleiding 

 Bram Stokers Count Dracula kon dienen om zuivere Victoriaanse vrouwen te 

waarschuwen als ze zouden bezwijken voor de verlokkingen van een grillige en 

verleidelijke man. Het voorkomen en de gedragingen van de vampier pasten in de 

context van de toenmalige tijd en ruimte. Om als betekenisvol symbool te kunnen 

overleven voor een publiek met moderne gevoelens, is de fictionele constructie van de 

protagonist mee verschoven. De vampier is nu een verleidelijke combinatie van 

gevoeligheid en gevaar, een knappe romantische held, evenwel gekweld door zijn drang 

naar bloed en bezwaard door zijn schuldgevoel  om de moorden die hij in het verleden 

pleegde. Het motief van de zelfcontrole is thans belangrijk geworden: de moderne 

vampier is een man die worstelt om zijn ergste impulsen, “perhaps even his essential 

nature’ 
254

, te beheersen. Deze hunkering naar meer beschaving wordt nog versterkt 

door de komst van de heldin die de vampier helpt om niet aan zijn bloeddorst toe te 

geven en aan zijn vastberadenheid kracht geeft. Het opvoeren van een kwade vampier 

in contrast met de vampierheld komt het verhaal en de spanning ervan ten goede 

(Twilight: de held Edward versus de jager James, The Vampire Diaries: goedaardige 

broer Stefan versus kwaadaardige broer Damon, Buffy, the Vampire Slayer: Angel, een 

vampier met een ziel, versus de gewelddadige Spike). 
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V.2. Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (boek: 1976, 

film: 1994) 

 Voor Interview with the Vampire
255

 koos regisseur 

Neil Jordan als hoofdrolspelers Tom Cruise, Brad Pitt en 

Kirsten Dunst. (afb. 8)
256

 De film is gebaseerd op het 

gelijknamige boek uit 1976 van Anne Rice, die tevens het 

scenario schreef voor de film. Ondanks het geweld dat de 

vampiers in de film creëren en de ellende die ze brengen, 

wordt er toch een poging gedaan om de nadruk te leggen 

op de gevoeligheid van de vampiers zodat ze op enige 

sympathie kunnen rekenen.  

Het verhaal is opgebouwd aan de hand van een interview 

tussen een jonge journalist, Daniel Molloy (Christian 

Slater) en Louis de Pointe de Lac (Brad Pitt), een man die 

beweert een 200-jaar oude vampier te zijn. Louis vertelt 

hoe hij in het begin van de 18
de

 eeuw de charismatische en decadente vampier Lestat de 

Lioncourt (Tom Cruise) ontmoette in New Orleans. Helemaal uit vrije wil laat Louis zich 

door Lestat een vampier maken, maar hij blijkt niet in staat om de onverschilligheid en 

arrogantie van Lestat over te nemen. In plaats daarvan wordt hij verscheurd door 

schuldgevoel om zijn nieuwe levenswijze. Wanneer Louis op het punt staat Lestat te 

verlaten, probeert deze zijn vriend een reden te geven om te blijven. Lestat verandert 

een zesjarig meisje (Kirsten Dunst) in een vampier en geeft haar als een soort dochter 

aan Louis. Louis is in eerste instantie verbolgen over de daad van Lestat, maar 

langzaamaan ontwikkelt hij voor haar vaderlijke gevoelens. Het vampiermeisje Claudia 

heeft er geen problemen mee om haar slachtoffers te doden, maar ze krijgt het moeilijk 

als ze merkt dat haar lichaam niet veroudert. Claudia evolueert tot een intelligente en 

assertieve vrouw, haar lichaam blijft echter dat van een zesjarig meisje. Ze geeft Lestat 

de schuld van haar ellende en beraamt een plan om hem te vergiftigen en zijn keel over 

te snijden. Lestat overleeft de aanval en Louis en Claudia vluchten naar Europa. 

In Parijs ontmoeten ze de vampier Armand (Antonio Banderas) met zijn 

theatergezelschap Théâtre des Vampires. Armand en zijn vampiergezelschap voeden 
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zich vermomd op het podium met echte mensen voor een live publiek. In de 

veronderstelling dat het om een toneelstuk gaat, beseft het publiek de echtheid van de 

moorden niet. Louis en Armand groeien steeds dichter naar elkaar toe. 

Lestat slaagt erin Louis en Claudia terug te vinden en, nog steeds furieus omwille van de 

aanval, sluit hij Claudia op in een onoverdekte binnenplaats en Louis in een doodskist. 

Claudia verbrandt levend door de opkomende zon, maar Armand kan Louis bevrijden. 

De twee vluchten samen weg. De relatie tussen Armand en Louis wordt steeds 

ondraaglijker omdat Louis verteerd wordt door verdriet om Claudia. Tenslotte verlaat 

Armand hem en Louis blijft alleen achter. 

De jonge interviewer heeft blijkbaar niets begrepen van het verhaal van Louis en toont 

zich enkel geïnteresseerd in de onsterfelijkheid. Wanneer de jongeman aan Louis vraagt 

om hem in een vampier te veranderen, weigert Louis en vlucht weg. De journalist 

vastberaden van plan om een vampier te worden, gaat op zoek naar Lestat om hem 

dezelfde vraag te stellen. 

 Dat de film door het publiek op gemengde gevoelens werd onthaald, had onder 

andere te maken met de homo-erotische relatie tussen de mannelijke vampier en zijn 

mannelijke slachtoffer. Het boek zelf van Anne Rice is nog explicieter wat betreft het 

homo-erotische, waarvan Richard Dyer in zijn boek The Culture of Queers deze scène 

als voorbeeld geeft: 

“Never had I felt this, never had I experienced it, this yielding of a 

conscious mortal. But before I could push him away for his own sake, I 

saw the bluish bruise on his tender neck. He was offering it to me. He 

was pressing the length of his body against me now, and I felt the hard 

strength of his sex beneath his clothes pressing against my leg. A 

wretched gasp escaped my lips, but he bent close, his lips on what must 

have been so cold, so lifeless for him; And I sank my teeth into his skin, 

my body rigid, that hard sex driving against me, and I lifted him in 

passion off the floor. Wave after wave of his beating heart passed into 

me as, weightless, I rocked with him, devouring him, his ecstasy, his 

conscious pleasure.”
257
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 Hoewel veel kijkers geaffronteerd werden door de gewelddadige beelden, de 

decadente sfeer en de storende seksualiteit, werd de film genomineerd voor twee 

Oscars. Sommige recensenten vonden de film pretentieus omwille van het accent 

waarmee Tom Cruise en Brad Pitt zich uiten. 
258

 Volgens Weinstock mag de film 

gerekend worden tot de meest provocerende vampierfilms, niet alleen omwille van de 

associatie tussen vampirisme en mannelijke homoseksualiteit maar ook omwille van de 

positieve connotatie die aan deze relatie gekoppeld wordt.
259

 Ook al ligt het motief 

‘vampier-mannelijk slachtoffer’ van in het begin voor de hand, toch is het is opmerkelijk 

hoe weinig homovampierfilms gemaakt zijn, als we uiteraard de homopornografie buiten 

beschouwing laten.  Daarentegen zijn er wel een reeks lesbische vampierfilms gedraaid, 

omdat er volgens Dyer een ‘natuurlijke ruimte ‘ bestond voor lesbiennes, een ruimte die 

in de Gotische traditie voor mannelijke homoseksuelen  onbestaande was. Want in de 

patriarchale cultuur hadden, volgens Dyer, lesbiennes weinig rechten, even weinig als 

vrouwen over het algemeen. De lesbische intimiteit werd gezien als een verlengstuk van 

de emotionele en fysieke intimiteit toegestaan aan vrouwen.
260

  

 De mannelijke scenaristen, regisseurs en producers van de vampiercinema 

voeren graag de lesbische intimiteit toe om de mannelijke kijker te behagen. De scènes 

met de hypervrouwelijke personages in de verschillende erotische activiteiten flirten met 

het mannelijke verlangen om tussen beide te komen. De mannelijke seksuele 

dapperheid en superioriteit wordt hierbij gemakkelijk geëtaleerd en gediend dankzij 

gewillige vrouwen, schrijft Bonnie Zimmerman, professor in vrouwenstudies.
261

 Maar 

homo-erotiek invoegen in het verhaal is van een andere orde, zegt Christopher Craft, 

aangezien die invalshoek veel minder aanvaardbaar was en is. Ook in den beginne. 

Bram Stokers Dracula blijft ondanks zijn hoog monstergehalte algemeen genomen een 

fatsoenlijke heteroseksueel, niettemin loert in Stokers verhaal onderliggend steeds de 

angst dat Dracula een man zal bijten en penetreren.
262
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 De homo-erotiek blijft in de vampiercinema steeds onuitgesproken aanwezig, 

omdat voortdurend mannelijke vampiers voorgesteld worden die andere mannen bijten 

en omdat de vampierbeet zijn seksuele ondertoon houdt. Om de kijkers enigszins gerust 

te stellen, houdt men de aanvallen off-screen of stelt men ze liever wreed voor dan 

sensueel, stelt Weinstock. Bovendien worden de aanvallen op een mannelijk slachtoffer 

niet herhaald en/of wordt het mannelijk slachtoffer nooit getoond alsof het naar de aanval 

verlangt of ervan geniet.
263

 

 “A matrix governing the history of vampire cinema: female vampire biting female 

victim = very sexy; female vampire biting male victim = very sexy; male vampire biting 

female vampire = quite sexy; male vampire biting male victim =  not sexy” beweert 

Weinstock en hij voegt eraan toe : “What we see here are the limits of the male cinematic 

imagination and the true taboo underlying the vampire genre-male homosexuality.”
264 

 Omdat het vampiergenre zo hard geprobeerd heeft om een “male/male same-sex 

attraction” te vermijden of minstens te camoufleren, maakt Interview with the Vampire net 

een interessante en fascinerende film. 

De homo-erotiek wordt hier op geen 

enkele wijze vermeden of 

gecamoufleerd, integendeel, de 

mannenliefde wordt manifest 

geëtaleerd en als het ware gevalideerd 

door acteurs te casten die alom 

bekend staan voor hun ’good looks’ en 

hun ‘hetero-image’, zoals Brad Pitt, 

Tom Cruise, Antonio Banderas, Christian Slater. (afb. 9)
265

 “Their gayness is played 

straight”, zegt Weinstock.
266 

 De narratieve structuur van een vampierverhaal is meestal tweeledig. In het 

eerste deel leiden de gebeurtenissen tot de ontdekking van de verborgen aard van de 

vampier en het tweede deel betreft de vernietiging van de vampier. In zijn bespreking 

van het eerste deel van het courante vampierverhaal omschrijft Dyer vampirisme als een 
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privéaangelegenheid, net als seksualiteit.
267

 Een vampier ‘leeft’ met een geheim dat hij 

voor iedereen verborgen tracht te houden. De omgeving ontdekt slechts geleidelijk de 

ware aard van de vampier. “It is a secret that has to be found out”,
268 

zegt Dyer.  De 

analogie met homoseksualiteit is evident. Net als vampiers trachten ook homoseksuelen 

hun geaardheid voor hun entourage te verbergen. Dat iemand een vampier/ 

homoseksueel is, laat zich niet op het eerste zicht openbaren, maar anderzijds bestaan 

er indicaties in het gedrag die wijzen op een aberratie van een algemeen aanvaarde 

seksuele attitude. Deze dubbele kijk op de gedragingen van de vampier is bevorderlijk 

voor de opbouw van de spanning in het vampierverhaal, zoals Dyer het uitdrukt: “the 

point about sexual orientation is that it doesn’t ‘show’, you can’t tell who is and who isn’t 

just by looking”
269

 maar anderzijds: “there is also a widespread discourse that there are 

tell-tale signs that someone is.”
270

 

V.2.1. Lesbische vampiers 

Een volledige uitweiding naar vrouwelijke vampierprotagonisten in lesbische 

vampierfilms zou ons te ver leiden, aangezien een studie ervan een onderzoek op zich 

kan zijn. Wel interessant en vermeldenswaard is het begrip ‘monstrous-feminine’
271

 

gebruikt door Barbara Creed, professor Filmstudies aan de universiteit van Melbourne. 

Barbara Creed beweert dat er nog maar weinig onderzoek is gedaan naar de 

representatie van de vrouw als monster. Onderzoekers houden zich wel genoeg bezig 

met de vrouw als slachtoffer van het monster.
272

 Creed verklaart dat ze de term 

‘monstrous-feminine’ naar voor schoof omdat ‘female monster’ een te eenvoudige 

omkering zou zijn van ‘male monster’: 

“I have used the term ‘monstrous-feminine’ as the term ‘female monster’ 

implies a simple reversal of ‘male monster’. The reasons why the 

monstrous-feminine horrifies her audience are quite different from the 

reasons why the male monster horrifies his audience. A new term is 

needed to specify these differences. As with all other stereotypes of the 

feminine, from virgin to whore, she is defined in terms of her sexuality. 
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The phrase ‘monstrous-feminine’ emphasizes the importance of gender 

in the construction of her monstrosity.”
273

 

Volgens Creed bezitten alle menselijke gemeenschappen een mening over het 

‘monstrous-feminine’, namelijk over wat precies schokkend, beangstigend, gruwelijk en 

verachtelijk is aan de vrouw. Freud bijvoorbeeld linkt de angst van de man voor de vrouw 

aan “his infantile belief that the mother is castrated.”
274

 

Twee films die het ‘monstrous-feminine’ illustreren zijn Daughters of Darkness
275

  

(1971) van de Belgische regisseur Harry Kümel en The Hunger
276

 (1983) geregisseerd 

door Tony Scott. Daughters of Darkness (afb. 10)
277

 is 

een erotische vampierfilm gebaseerd op Camilla van 

Sheridan le Fanu, het klassieke verhaal van een 

lesbische vampier. Het jonge koppel Stefan (John 

Karlen) en Valerie (Danielle Ouimet) komt na een 

treinpanne terecht in een hotel in Oostende. Daar 

ontmoeten ze de mysterieuze Hongaarse barones 

Elizabeth Bathory
278

 (Delphine Seyrig) en haar hulpje 

Ilona Harczy (Andrea Rau). Tijdens hun verblijf begint 

Valerie huiverig te staan tegenover het brutale 

seksuele sadisme van  Stefan. Ze voelt zich steeds 

meer aangetrokken tot de barones voor haar warmte 

en sensualiteit. Wanneer Stefan wordt verleid door 

Ilona, doodt hij haar, weliswaar per ongeluk. De 

barones is woedend. Stefan wil vluchten samen met Valerie, maar deze weigert. Uit 

woede begint Stefan Valerie in elkaar te slaan. De barones schiet Valerie ter hulp en 

samen proberen ze Stefan te verstikken met een glazen kom. De kom breekt en de 

scherven snijden Stefans polsen over. De twee vrouwen beginnen zijn bloed drinken.  
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The Hunger (afb. 11)
279

 gaat over de eeuwenoude vampier Miriam (Catherine 

Deneuve), die in staat is haar geliefde onsterfelijkheid te schenken. Haar huidige partner 

is John (David Bowie). Om zich te voeden met bloed 

schuimt het tweetal verschillende nachtclubs af op zoek 

naar slachtoffers. Op een dag wordt John wakker en merkt 

hij dat hij zomaar is begonnen met ouder te worden. Het 

proces voltrekt zich aan een razend tempo. Aangezien hij 

onsterfelijk is en bijgevolg onmogelijk kan verouderen, 

gaat hij op zoek naar een verklaring. Hij klopt aan bij 

wetenschapster Sarah Roberts (Susan Sarandon), die 

werkt aan een onderzoek naar het omkeren van het 

verouderingsproces. Eerst stuurt ze hem weg, in de 

mening dat hij een gek is, maar wanneer ze meer te weten 

komt over zijn problemen, zoekt ze hem op. Miriam heeft 

Johns intussen extreem verouderde lichaam opgeborgen 

in een kist op zolder tussen haar andere ondode geliefden. 

Miriam verleidt Sarah en er volgt een zeer stomende 

lesbische seksscène waarbij ze elkaar bijten. Door het vermengen van hun bloed 

ontstaat er een band tussen de twee vrouwen die ertoe zal leiden dat ook Sarah een 

onweerstaanbare drang voelt naar bloed. 

Volgens Paulina Palmer, onderzoekster op het veld van hedendaagse 

vrouwenfictie en lesbische literatuur, illustreren het essay van Bonnie Zimmerman over 

Daughters of Darkness
280

 en het werk van Barbara Creed over The Hunger
281

 dat “the 

lesbian vampire, though ostensibly portrayed as monstrous and unnatural, 

simultaneously emerges as a signifier of female power.”
282

 Verder merkt Palmer op dat 

“her [the lesbian vampire] shape-changing abilities can be read as denoting her refusal to 

become entrapped in the conventional domestic role, while her erotic relations with 

women represent a challenge to the institution of marriage and the control men seek to 

exert on female sexuality.”
283
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V.3. Buffy, the Vampire Slayer (film: 1992, tv-serie: 1997-2003) 

 Bedenker Joss Whedon wou komaf maken met 

het horrorcliché van het mooie meisje dat gruwelijk aan 

haar einde komt op een griezelige plek of gered wordt 

door een mannelijk held. Daarom koos hij voor het 

scenario van Buffy als hoofdpersonage voor een 

tienermeisje dat leert hoe ze bedreigende vampiers moet 

bevechten en uitschakelen. (afb. 12)
284

 Buffy (Sarah 

Michelle Gellar) is een slayer die beschikt over 

bovennatuurlijke krachten om  het kwaad en zijn 

demonen te bestrijden. Het is haar lotsbestemming om 

vampiers op te sporen en te doden. Als sterk 

geëmancipeerde vrouw heeft ze daarbij geen redding 

nodig van een man-held. In de televisieserie Buffy, the 

Vampire Slayer bereikt de emancipatie van de vrouw het toppunt en wordt tegelijk de 

genderidentiteit van de vrouw verbreed. Aflevering na aflevering richt de reeks zich op de 

beproevingen van het jonge meisje dat door het vernietigen van ‘ondoden’ de wereld 

probeert te redden. In de serie zitten voortdurend thema’s verwerkt als liefde, 

vertrouwen, vervreemding, angst en geloof. Via deze motieven en de verschillende 

acties maakt de protagonist Buffy gaandeweg de overgang naar de volwassenheid. Op 

die manier toont de serie aan het publiek wat het betekent om een vrouw te zijn in de 

moderne tijd. Fountain is van mening dat de makers van de serie er bijzonder goed in 

geslaagd zijn om het evenwicht tussen zelfredzaamheid en zelfvernietiging in balans te 

houden.
285 

Terwijl Buffy  moeite moet doen om haar vrouwelijke identiteit te 

onderschrijven, leert ze – weliswaar op een harde manier – dat het bezit van 

bovennatuurlijke gaven niet noodzakelijk betekent dat men dan ook alle antwoorden kent 

op de levensvragen. Het maken van jammerlijke fouten en het dragen van de gevolgen 

ervan, doen Buffy beseffen dat het vragen om hulp en het zoeken naar emotionele steun 

geen tekens zijn van zwakte. Een vrouw kan moedig en krachtig zijn en toch behoefte 

hebben aan hulp en steun.
286
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V.3.1. Angel als eerste moderne vampier 

 In haar strijd tegen de vampiers en hun bondgenoten wordt Buffy geholpen door 

Angel (David Boreanaz), een vampier die zich onderscheidt van de andere vampiers. 

Angel gaat gebukt onder de vloek zijn menselijke ziel mee te moeten dragen, een straf 

om hem te laten lijden voor al zijn misdaden in het verleden.
287

 

  Zijn complexe moraliteit, zijn sympathieke karakter en de aanwezigheid van ‘een 

geweten’ zorgen ervoor dat Angel aanvaardbaar is voor zijn omgeving. De ‘anderen’ 

accepteren nu gemakkelijker het gegeven dat een vampier ook ‘goed’ kan zijn. Op die 

manier is Angel één van de eerste vampiers die “subject to heroification and 

beautification” wordt.
288 

Het Angel-personage laat het stereotype van de vampierfiguur 

achter zich en stapt voorbij de meelevende en homofiele Louis in Interview with the 

Vampire. Gosa en Şerban drukken deze evolutie voortreffelijk uit wanneer ze zeggen dat 

Angel de weg effent “to the angelisation of the vampire“ in de 21e eeuw.
289
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V.4. Twilight (2008) en The Vampire Diaries (2009-heden) 

 In de geschiedenis van de vampierfilm is 

Twilight
290

, geregisseerd door Catherine Hardwicke, 

ongetwijfeld een mijlpaal.
 
De Twilight Saga gebaseerd 

op de populaire boeken van Stephenie Meyer, 

combineert fantasie, horror en romantiek en de films 

kunnen zich beroemen op miljoenen filmfans.
291  

Twilight (afb. 13)
292

 vertelt het verhaal van de 

vampier Edward Cullen (Robert Pattinson) en het 

mensenmeisje Bella Swan (Kristen Stewart). Na het 

tweede huwelijk van haar moeder gaat Bella bij haar 

vader wonen in het regenachtige dorpje Forks. Daar 

ontmoet ze de mysterieuze Edward en ze ontdekt dat 

hij een vampier is. Eigenaardig is het feit dat Edward 

zich niet voedt met mensenbloed maar met 

dierenbloed. De twee worden hopeloos verliefd op elkaar. De vampier James (Cam 

Gigandet), een spoorzoeker, is geïntrigeerd door de zorgzaamheid van Edward over een 

mens. Hij neemt zich voor Bella’s bloed te drinken, alleen maar omwille van het plezier. 

Edward en zijn familie proberen Bella te beschermen, maar James slaagt er toch in haar 

door een list te pakken te krijgen. James valt Bella aan en bijt haar in haar arm. Edward 

kan haar net op tijd redden, doodt James en zuigt het gif uit Bella’s arm. In het 

ziekenhuis vertelt Bella aan Edward dat ze zelf graag een vampier wil worden, maar daar 

heeft Edward geen oren naar. De eerste film eindigt met Victoria, de geliefde van James, 

die een plan beraamt om haar minnaar te wreken. 
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De televisiereeks The Vampire 

Diaries
293

 (afb. 14)
294

 gaat over Elena 

Gilbert (Nina Dobrev) en de 

vampierbroers Stefan (Paul Wesley) en 

Damon Salvatore (Ian Somerhalder). 

Elena, die in de zomervakantie haar 

ouders is verloren bij een auto-ongeluk, 

ontmoet op de eerste schooldag de 

nieuwe student Stefan Salvatore. De twee 

voelen zich sterk tot elkaar aangetrokken 

en worden een koppel, ondanks Stefans 

bekentenis dat hij een vampier is. Stefan voert niet alleen een intern gevecht met zichzelf 

omwille van zijn gewelddadige verleden, maar ook een zichtbare strijd met zijn duistere 

broer Damon die eveneens zijn zinnen heeft gezet op Elena. De broers zitten 

verstrengeld in een eeuwenoude vete en Elena zit er nu middenin. 

 Helen T. Bailie oordeelt dat het verschijnen van de vampierfiguur in populaire 

romantische boeken geenszins verwonderlijk is. Het romantische genre is sowieso 

dynamisch en weerspiegelt generatie na generatie de eigentijdse sociale en culturele 

trends. De gedragingen, handelingen en gewoontes van vampiers zijn mettertijd geschikt 

gemaakt, omgevormd en veranderd door de auteurs van de populaire romans en 

geleidelijk geadapteerd aan de essentie van helden in de vrouwenfantasie. In deze 

romans wordt het beeld van de vampier als roofdier dat bloed neemt of met een ander 

hoofdpersonage uitwisselt een belangrijk element in de versteviging/of de bescherming 

van de relatie van een koppel.
295

 Te vermelden als voorbeeld zijn de vampierromans van 

de vrouwelijke auteurs Lisa Jane Smith (The Vampire Diaries), Stephenie Meyer 

(Twilight), Charline Harries (The Southern Vampire Mysteries, waarop de succesvolle 

serie True Blood is gebaseerd).  

 De populariteit van de moderne vampierfilm heeft niet alleen te maken met de 

aantrekkelijke melange van seks en gevoeligheid maar ook met de optie dat het 
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vrouwelijk publiek zich met genoegen kan identificeren met de heldin van het verhaal, 

met haar dynamiek, haar status als object van verlangen, haar buitengewone 

bekwaamheden. De hedendaagse filmfan laat zich bovendien niet alleen bekoren door 

de sterke vrouwenfiguur maar ook door de mannelijke tegenspeler die alle ingrediënten 

in zich heeft waarmee het moderne publiek wil dwepen. “Edward is the perfect dark, 

brooding, romantic hero, tormented by his past and so protective of the woman he loves 

that he willingly pushes her away for her own good.”
296

 
 

V.4.1. De sympathieke vampier 

 De traditionele vampier die geassocieerd wordt met het kwaad of als 

vertegenwoordiger van de duivel wordt voorgesteld, is niet het archetype dat de 

populaire roman vooropstelt. De vampierheld volgt volgens Joan Gordon eerder het 

paradigma van de ‘sympathieke vampier’. Gordon maakt immers een onderscheid 

tussen wezenlijk slechte vampiers “whose power over their prey is both extraordinary 

and cruel”
297 

en sympathieke vampiers die ‘super-survivors’ zijn in plaats van ‘super-

killers’. Zulke aantrekkelijke vampiers “must live in harmony with their world, be flexible, 

adaptable, and possess stamina”,
298 

beweert Gordon en ze voegt nog toe dat in deze 

nieuwe voorstelling de sympathieke vampier “retains its strength, but loses its terror.”
299 

 

 De vampierheld wordt weergegeven als een gemarginaliseerd figuur zowel in de 

wereld van de mensen als in zijn eigen wereld, die van de vampiers. Hij is niet echt 

‘ondood’ maar hij is evenmin onverdeeld menselijk. Zijn genen en zijn basisbehoeftes 

zetten hem buiten de gemeenschap. Nochtans vindt Jules Zanger dat de nieuwe 

vampierheld veel minder eenzaam is dan zijn voorgangers en meer “communal, and 

familial, living with and relating to other vampires.”
300

 

 Ook al lijkt de vampierheld al wat socialer dan voorheen, toch blijft hij nog steeds 

afstandelijk tegenover zijn soortgenoten met wie hij voornamelijk slechts korte en 

meestal botsende ontmoetingen heeft. De conflicten tussen de vampier en de anderen 

van zijn ras zijn vaak gebaseerd op hun tegenstrijdige meningen over de bruikbaarheid 
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van de mensen, zo meent Bailie.
301

 De andere vampiers willen de mensen onder 

controle houden en beschouwen hen als hun ‘bloedslaven’: de bloedvoorraad van de 

mensen verhoogt hun overlevingskansen. De vampierheld erkent wel dat de mens een 

bloedbron is, maar toch gelooft hij dat de mens recht heeft op een onafhankelijk bestaan 

zonder angst en –idealiter – zonder af te weten van het bestaan van vampiers.
302

 Ook al 

behouden zulke vampierfiguren wel hun roofinstinct, toch zijn ze als het ware in bezit van 

een ‘innerlijk moreel kompas’ dat hen erop wijst geen onschuldige mensen om te 

brengen, ondanks de nood aan mensenbloed.
303

 

 Vampierfilms kunnen op verschillende niveaus begrepen en bekeken worden. De 

meest voor de hand liggende bedoeling is het publiek amuseren en/of schrik aanjagen, 

waartoe ingrediënten als bloed en andere huiveringwekkende elementen af en toe 

gemengd met een beetje romantiek de meest geschikte middelen zijn. Woog ziet in de 

vampierfilm op een dieper level een complexer verhaal.
304 

De kern van een 

vampiervertelling, zowel van recente verhalen als van de oudere verhalen, handelt over 

de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. Een vampierverhaal is een moraliteitsverhaal. 

De krachten van het goede botsen met de krachten van het kwade. In dit conflict 

overwint het goede het kwade. In de talrijke versies van de verhalen zijn goed en kwaad 

duidelijk afgebakend en goed herkenbaar. Dracula van Bram Stokers is uiteraard het 

klassieke voorbeeld: Count Dracula representeert het slechte. Ook in de latere verhalen 

zoals Nosferatu blijven de vampierfiguren de ‘bad guys’. Het zijn personages zoals Van 

Helsing en andere vampierjagers die het goede symboliseren.
305

  

 In de recentere films opteerden filmmakers voor complexere vampiers en 

vampierjagers. Zo streven ze ernaar personages te creëren die zowel goede als kwade 

componenten in zich dragen, merkt Woog op.
306

 Voorbeelden van zulke vampiers zijn de 

droevige Louis in Interview with the Vampire en de gevoelige Edward uit Twilight of de 

zorgzame Stefan uit The Vampire Diaries. Deze figuren kunnen boosaardig uit de hoek 

komen maar ze verfoeien het op mensen te azen. Vaak zijn dergelijke 

vampierpersonages niet enkel knap maar ook zeer innemend.
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 In het populaire romantische genre wordt de held gedefinieerd aan de hand van 

zijn rol als beschermer en redder. Die beschermende taak neemt hij ofwel zelf op zich of 

ze wordt hem opgelegd maar in ieder geval voert hij zijn opdracht feilloos uit. De 

vampierheld dient niet alleen de heldin te beschermen tegen de gevaren maar ook de 

gemeenschap. Om in zijn opdracht van protectie en redding te slagen, moet de vampier 

vaak een beroep doen op zijn bovennatuurlijke krachten waarbij hijzelf ook meer dan 

eens risico’s loopt.
307

  

 De redding van het menselijke ras door de vampierheld via de strijd met 

bovennatuurlijke wezens of met mensen die de vernietiging van de held op het oog 

hebben, is doorgaans de gewone verhaallijn. Daarnaast kan de vertelling nog een ander 

beloop vertonen. De grootste uitdaging voor de vampier is de interne strijd met zichzelf. 

Niet zelden krijgen we aan het begin van zulke verhalen een vampier te zien die worstelt 

met zichzelf, levensmoe is, gevoelloos is geworden en zijn affectie voor anderen heeft 

verloren. Hij dreigt te bezwijken aan de duisternis die hem bezwaart, hoezeer hij zich er 

ook tegen verzet. Maar als hij dan de heldin ontmoet, komt er een kentering in het 

verhaal: de vampier wil de heldin niet alleen seksueel bezitten maar hij komt ook tot het 

besef dat hij voor zijn eigen redding afhankelijk is van de heldin. Dankzij de liefde zal de 

heldin verhinderen dat vampierheld zich naar de duisternis keert.
308 
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VI. Besluit 

Al sinds de vroegste tijden is de mens in de ban van en op zijn hoede voor 

bloedzuigende wezens. Demonen en andere mythische gestaltes ontsproten aan de rijke 

fantasie van de mens die in zijn onwetendheid de natuur en haar onverklaarbare 

uitingsvormen trachtte te vatten. De Griekse Lamia verleidde jongemannen en dronk hun 

bloed. Moroiul is een Roemeense boze geest die zich voedt met mensenbloed en strigoii 

verwijzen naar kwade zielen van doden die ’s nachts uit hun graven opstaan. Deze 

wezens opereerden bij voorkeur vliegend en op het onverwachts, liefst bij donkerte, het 

uitgelezen moment voor daden die het daglicht schuwen. Hun slachtoffers zijn meestal 

onschuldigen. De bloedzuiger bij uitstek is ongetwijfeld de ‘vampier’, sinds meer dan 

twee eeuwen in alle lagen van de bevolking – van jong tot oud, van hoog tot laag – 

bekend als ‘een wezen dat zich ’s nachts voedt met mensenbloed om te kunnen 

overleven’.  

Over de vraag hoe een ‘vampier’ eruit ziet, wordt niet getwijfeld: een akelige man 

met twee uitgegroeide hoektanden en geheel gekleed in het zwart. Dit vampierbeeld 

heeft niet alleen de oudere generatie voor ogen – beïnvloed als ze zijn door de oude 

Dracula-films, meer bepaald  door de reclamefoto van Béla Lugosi als graaf Dracula – 

maar ook kinderen en jongeren associëren dé vampier Dracula nog steeds met een 

zwarte-cape-dragend luguber heerschap dat dreigend  zijn beetgrage tanden toont. 

Clipjes en songs als ‘Ik ben een kind van Dracula, een v.a.m.pier!’ van Kinderen voor 

Kinderen zijn nog altijd het product van de generatie die met het twintigste-eeuws 

vampierbeeld is opgegroeid. We kunnen het niet nalaten hier ook Count von Count te 

vermelden, het Muppet-figuurtje dat in Sesamstraat als de aardige graaf Tel de kinderen 

leert tellen. Graaf Tel is echter een vampier en de gelijkenis met Lugosi-Dracula is 

treffend. Leuke details zijn  dat Graaf Tel een aardige vampier is die helemaal niet bang 

is voor zonlicht en dat hij lijdt aan aritmomanie, toevallig of niet, een afwijking die ook 

aan vampiers in de zeer oude volksverhalen wordt toegedicht.  

Zal het vampiercliché in de toekomst veranderen? Zal het woord ‘vampier’ onder  

invloed van de nieuwe lichting filmmakers de connotatie krijgen van ‘aantrekkelijke, jonge 

held’?  Het antwoord laat voorlopig op zich wachten. In elk geval heeft het imago en het 

voorkomen van de ‘vampier’ in de loop van zijn bestaan een make-over ondergaan. En 

toch is er aan het wezenlijke van de vampier weinig veranderd…  
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De geschiedenis van de vampier begint in de realiteit. In sommige Oost-Europese 

streken slaagde het geloof in vampiers erin om onbekende verschijnselen te helpen 

verklaren. Mysterieuze lijken die niet wilden ontbinden, plotse sterfgevallen, onduidelijke 

ziektegevallen:  de ‘ondode’ kreeg de schuld en alle middelen dienden ingezet om deze 

‘ondode’ te vernietigen. Aan het bestaan van vampiers werd niet getwijfeld, wel aan de 

manier waarop ze moesten worden uitgeschakeld. Voor de dorpsbevolking van het 

Servische Medveda was Arnond Paole in 1727 een serieuze vampier, geen fictief wezen 

dat uit de fantasie van een schrijver was geboren.  

Lang duurde het niet vooraleer de ‘echte’ vampiers hun habitat verlieten. Ze 

reisden namelijk in volksverhalen en medische verslagen naar het Westen en 

halverwege de achttiende eeuw worden ze via de media voorwerp van gesprek in 

academische kringen en bij de bredere bevolkingslagen. Nog steeds is Arnond Paole 

een echte vampier, thans met internationale bekendheid. De ‘Vampyri Servienses’ 

nestelden zich gaandeweg in de Europese verbeeldingswereld. Opmerkelijk is dat hun 

handelsmerk zich fixeerde op ‘bijten’ en ‘bloedzuigen’. In de oude pathologische 

verslagen ontbrak nochtans een verwijzing naar bijtwonden omdat een vampier geen 

bloed zoog maar levensenergie en daarvoor was geen lichamelijk contact nodig. Het 

volkse bijgeloof overwint hier de ‘wetenschap’: van de lippen en uit de wonden van een 

opgegraven vampier druipt bloed, zeggen de volksverhalen. Daaruit volgt als vanzelf de 

vaststelling dat een vampier zich voedt met het bloed van zijn slachtoffers, vooral omdat 

de Balkanmythologie vertrouwd was met dergelijke wezens. Bijten en bloeddrinken is 

een karakteristiek die inherent blijft aan de vampier tot op de dag van vandaag. 

 De popularisatie van het vampierthema vanaf de tweede helft van de achttiende 

eeuw loodste de vampierfiguur als vanzelf de literatuur binnen. De Romantiek en 

aanverwante literaire stromingen met hun voorliefde voor emotie en fantasie en hun 

afkeer voor het rationele ontvingen met open armen de mysterieuze vampier en zijn 

donkere kantjes. De literaire vampier was geboren. Dat de literaire vampier een fictief 

wezen is, onderscheidt hem het meest van zijn voorloper uit de folklore – of moeten we 

die voorloper de ‘onvervalste, originele, echt bestaande’ vampier noemen. Ook het 

sociaal- culturele kader is klaar voor opname van een figuur die het opkomende 

klassenbewustzijn van de burgers kan symboliseren en tegelijk kan fungeren als 

commentator in een sociaal bredere omgeving. De literaire vampier ondergaat hierbij 

een gedaanteverwisseling. Polidori’s vampier is geen bloeddorstig lijk meer maar een 

niet onaardige aristocraat die charisma uitstraalt. Maar Lord Ruthven heeft een slecht 
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karakter: hij manipuleert zijn medemens en stort hem de ellende in. Dat Polidori zijn 

vampier baseerde op het karakter en het voorkomen van Lord Byron met wie hij in onmin 

geraakte en op wie hij wraak wou nemen, is toch wel vermeldenswaard. In dit opzicht 

was Polidori’s vampier toch niet zo fictief. 

The Vampyre van Polidori bracht in de negentiende  eeuw een vampiergekte te 

weeg en het ontstaan van een schare literaire vampiers totdat de vader der vampiers, 

Count Dracula op het einde van de eeuw het licht zag. In Dracula introduceert auteur 

Bram Stoker een aantal elementen die het latere beeld zouden helpen bepalen: het 

kasteel in Transylvanië, middelen om vampiers af te schrikken zoals kruisbeelden, 

hosties, look en gewijd water, wolven en vleermuizen, de langer wordende hoektanden 

van de vampier, het slapen in een doodskist, het vernietigen van de vampier door het 

doorboren van het hart met een staak en/of het afhakken van het hoofd, de 

vampierjagers. Veel van deze thema’s zijn rechtstreeks en letterlijk in verband te 

brengen met de verhalen over ‘echte’ vampiers in het oosten. Dracula is nog altijd een 

op het eerste zicht gastvrije aristocraat maar hij ziet er minder aantrekkelijk uit. Met Lord 

Ruthven heeft hij zijn bovenmenselijke kracht en zijn drang om te manipuleren gemeen 

maar hij beschikt ook nog over het vermogen om zichzelf te transformeren. Als mijlpaal 

in de vampiergeschiedenis werd de roman Dracula door onderzoekers van allerlei aard 

binnenste buiten gekeerd. Ook Bram Stoker is tot vandaag als auteur van deze 

klassieker onderwerp van de meest uiteenlopende studies. Samengevat zou de roman 

staan voor zowat alle sociale en politieke omwentelingen die zich in de collectieve geest 

van de Britten afspeelden bij de overgang naar de twintigste eeuw, van een justificatie 

van de nieuwste technologieën en tot een waarschuwing voor de Slavisch-Russische 

dreiging en het verweer tegen joodse indringers. Er vloeide vooral danig veel inkt over 

hoe taboedoorbrekend Dracula wel was: een Victoriaans dagboek vol erotische codes, 

een weerspiegeling van de opkomende vrouwenemancipatie. De daden van de vampiers 

dienden als metaforen voor seksuele handelingen. Theorie of werkelijkheid? Best 

mogelijk dat de preutse Brit zijn verholen fantasieën liet prikkelen door de daden van de 

vampiers, althans in de beslotenheid van de huiskamer, want in de Londense kranten uit 

die tijd ontbreken protestbrieven van moraalridders. 

Ondertussen vond de vampier zijn weg naar het theater en de film. Filmpioniers 

ontwikkelden steeds andere en betere filmtechnieken waardoor het mogelijk werd zelfs 

het bovennatuurlijke en het mystieke in beeld te brengen. Georges Méliès gebruikte in 

zijn Le manoir du diable via special effects de beeldtaal van de negentiende-eeuwse 
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vampierlegenden. Misschien wel niet de eerste maar wellicht wel de eerste belangrijke 

filmische vampier is Count Orlok, de protagonist in Nosferatu (1922) van de Duitse 

regisseur Murnau. De film is een typische uiting van het expressionisme, de 

kunststroming die het Duitsland van na WO1 aanhing om niet te moeten denken aan de 

nederlaag en de verschrikkingen van de oorlog. Voor het eerst wordt de vampier  

waarlijk gevisualiseerd. Count Orlok is een pestbrenger, een bovenaards wezen met 

magische krachten. Zijn uitzicht als dat van een rat, zijn haakneus, zijn kale kop en zijn 

doordringende blik doen het publiek huiveren. Hij mist de charme en het knappe uiterlijk 

van zijn inspiratiebron Dracula. De vampier Orlok gedraagt zich als een tiran naar wiens 

misdaden het publiek verplicht dient te kijken door het oog van de camera. En toch is er 

een wijziging aangebracht ten opzichte van het origineel van Dracula waarop de 

filmmakers van Nosferatu zich baseerden: de sinistere graaf blijkt romantisch aangelegd. 

Hij heeft het immers zo moeilijk om aan een vrouw te weerstaan dat het zijn dood wordt. 

Een andere ingreep in het oorspronkelijke verhaal zal voor het toekomstige 

vampierbeeld fundamenteler blijken. De goedaardige vampierhunter Van Helsing is 

afwezig zodat de vampier niet wordt vernietigd door een menselijke gewelddaad. Het is 

de mystieke kracht van het zonlicht waardoor Orlok uitgeschakeld wordt.  

 Hoewel Nosferatu nog een geluidloze film is, slaagde Murnau er niettemin in om 

de ijzingwekkende sfeer van het horrorverhaal op te wekken, via de casting van acteur 

Max Schreck, de sombere kostumering en make-up en de nieuwste film - en 

montagetechnieken. Count Orlok is een schepsel van schaduw op het witte doek, een 

product van technologie. De toepassing van Murnau’s vervagingstechniek om de 

vampier in het zonlicht te verstuiven beïnvloedde de evolutie van het vampierconcept. 

De zon kreeg van dan af een andere functie: voor de vampiers van de volgende 

generaties zal het zonlicht zijn dodelijke kracht behouden. 

Hoezeer de casting van een film effect kan hebben op de collectieve 

beeldvorming van een fictieve verhaalfiguur, bewijst ongetwijfeld de film Dracula (1931) 

van Tod Browning. Het kwalitatief magere maar bij het publiek succesvolle toneelstuk 

Dracula van Hamilton Deane (1924) en de Broadway-versie ervan, een afgezwakte, 

eerder flauwe adaptatie van Stokers Dracula, lagen aan de basis van de Universal-film 

die de horrorfilm definitief op de kaart zette. De vampier in Dracula is opnieuw, anders 

dan Count Orlok, vlot, verleidelijk en exotisch. Het vleugje romantiek uit Nosferatu is 

vervangen door een onmiskenbare seksuele ondertoon. Maar Dracula blijft een 

manipulatieve slechterik. Huiveren en fascinatie, ingrediënten die garant staan voor 
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succes. Hollywood maakt een bovenaards verhaal mogelijk. De iconografie van het 

vampiergenre ligt voor jaren vast. Dat Brownings Dracula verantwoordelijk is voor het 

vampierbeeld – de wijde zwarte cape, de glimlach eindigend in twee lange tanden, het 

strak achterover gekamd haar, de klauwen - dat ook nu nog als het ware 

geïmmobiliseerd zit in het hoofd van haast om het even wie, heeft alles te maken met de 

vertolking van de hoofdrol door de acteur Béla Lugosi. Dracula is Lugosi, Lugosi is 

Dracula.   

Interview with the Vampire (1976, 1994),  Buffy, the Vampire Slayer  (film, 1992; 

serie,1997-2003), Twilight (2008) en de The Vampire Diaries (serie gestart in 2009) 

trekken grotendeels de grens tussen de oude en de moderne filmische vampier. De 

wezenlijke kenmerken blijven behouden:  de vampier is nog altijd afhankelijk van het 

drinken van mensenbloed om in leven te blijven, hij is nog altijd een wezen met 

bovennatuurlijke krachten en er wordt op hem gejaagd. Maar de associatie met de 

kwaadaardige, demonische vampier en het stereotiepe vampirische zijn verdwenen, 

althans wat de populaire romantische film betreft en de vampierheld die erin optreedt. Er 

is nu inderdaad eerder sprake van een vampierheld, een sympathieke, knappe 

jongeman, voorzien van een flinke dosis menselijke gevoelens waaronder een heus 

geweten. De sympathieke vampierheld – zoals Angel in Buffy - is best een complex 

figuur die nu eens gebukt gaat onder zijn schuldgevoel omwille van zijn oude misdaden, 

dan weer worstelt met zijn zelfcontrole. Hij verwoordt zijn eigen gedachten waardoor 

bepaalde van zijn beweegredenen verklaard worden. De populaire roman en film hebben 

geen moeite gespaard om mettertijd het vampierconcept aan te passen aan de eisen 

van het moderne publiek en aan de essentie van een held voor de vrouwenfantasie. In 

Twilight en The Vampire Diaries zijn de vampierhelden zelfs geëvolueerd tot sexy, 

mysterieuze hunks, die menig tienerhart sneller doen slaan. Dringt zich hier toch een 

vergelijking op met Béla Lugosi die in de jaren dertig van de vorige eeuw het cinefiele 

vrouwenhart deed smachten? Nieuw in sommige verhalen is het invoegen van het 

contrast tussen goede en slechte vampiers en de introductie van de heldin, die wel eens 

de vampier van zijn voetstuk durft duwen. Het geëmancipeerde tienermeisje Buffy is in 

de gelijknamige serie het hoofdpersonage, niet de vampier. Buffy is een sterke vrouw die 

in staat is het hoofd te bieden aan de obstakels op haar weg en niet te beroerd is om 

haar zwakheden te bekennen. Met vallen en opstaan voert ze haar taak uit– het 

vernietigen van de ondoden. Ze vervangt de vroegere vampierjager en is als vrouw 

mijlenver verwijderd van de zwakke vrouwenfiguren zoals Ianthe in The Vampyre en 

Ellen in Nosferatu uit het begin van de vampiercinema die zich als onderdanige 
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slachtoffers lieten inpakken door de charmante kwelduivel. Toch doen Buffy en haar 

soortgenoten in de moderne series enigszins denken aan Mina uit Stokers Draculaboek. 

Ook Mina geeft zich niet zomaar gewonnen en beschikt zoals de moderne heldin over 

een grote mentale kracht en onafhankelijkheid die haar toelaten actief deel te nemen aan 

de vampierjacht. 

 De wapens of de middelen waarmee vampiers worden geëlimineerd zijn 

aangepast aan de eisen van de tijd. Het vooral jeugdig, hedendaags publiek dat voor 

series als Twilight en The Vampire Diaries stormloopt heeft geen boodschap meer aan 

hosties en gewijd water om vampiers op afstand te houden. Tegenwoordig is vooral 

excessief geweld zoals vuur en het uitrukken van het hart een doeltreffend middel om 

kwade vampiers te liquideren. En alweer zien we de link met de methodes die de oude 

vampierjagers aanwendden om hun vampiers uit te schakelen.  

 In de reeks moderne vampierfilms valt in het bijzonder Interview with the Vampire 

te vermelden wegens het opvoeren van homoseksuele vampiers. Hoewel het genre altijd 

al enige ruimte bood voor vrouwelijke intimiteit zelfs van lesbische aard, moffelde het 

doorgaans elke  homofiele houding weg. Nochtans is het homo-erotische van in het 

begin latent aanwezig in de literaire vampierverhalen. In de relatie van Aubrey en Lord 

Ruthven en in de ontmoeting van Jonathan Harker met Count Dracula kan een vleug 

homo-erotiek niet ontkend worden. Nieuw is natuurlijk dat het homoseksueel gedrag van 

vampiers Brad Pitt en Antonio Banderas in Interview with the Vampire zo onverbloemd in 

de film getoond wordt dat het sommige kijkers stoorde.  

 Als we de geschiedenis van de vampier overlopen, meer bepaald, als we de 

evolutie bekijken van de literaire vampier die geleidelijk verwerd via de oude filmische 

vampier tot de moderne vampierheld, dan zijn er in het verhaal naast tal van verschillen, 

wijzigingen, verschuivingen, hervormingen, gelijkenissen twee belangrijke constanten 

aan te tonen. Eerst en vooral blijft het image van de vampier altijd dat van een 

buitenstaander. Stokers eenzame Count Dracula, Murnau’s gestoorde Count Orlok of 

Brownings exotische Lugosi-Dracula staan evenzeer buiten de maatschappij als de 

gevoelige Louis in Interview with the Vampire  of de sympathieke Angel in Buffy. 

Ongeacht hun graad van ‘ondoodheid’  afhankelijk van de tijd of de keuze van de 

regisseur/auteur, staan vampiers door de eigenaardigheid van hun basisbehoeften 

gemarginaliseerd buiten de mensenwereld. Een tweede constante is dat de kern van het 

vampierverhaal  van bij Stokers Dracula tot aan The Vampire Diaries handelt over de 
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strijd tussen goed en kwaad. Welke verschijningsvormen het goede of het kwade ook 

aannemen – alle tussenvormen in acht genomen – het goede wint de strijd. 
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