
 

Literaire bijlage bij 

Mijn weekblad 
 

 

1861 

George Eliot: Silas Marner 

 

De wever Silas Marner is een lid van een kleine 

calvinistische sekte in Lantern Yard, een slop in 

een stad in Noord-Engeland. De leden van de sekte 

waken bij toerbeurt bij het ziekbed van een diaken. 

Silas valt daarbij in slaap en als hij wakker wordt, 

blijkt de diaken overleden te zijn. De volgende dag 

wordt Silas beschuldigd van verduistering van 

gelden die aan de sekte toebehoren: uit een bureau 

in de sterfkamer is een zak geld verdwenen. Daar-

voor in de plaats ligt een zakmes dat aan Silas toe-

behoort, en de zak wordt leeg teruggevonden in 

zijn kamer. Silas herinnert zich dat hij het mes 

heeft uitgeleend aan zijn beste vriend William 

Dane, die ook de zak heeft gevonden. Hij beseft 

dat William de dief is en de diefstal in zijn 

schoenen probeert te schuiven. Die opzet slaagt: 

Silas wordt schuldig verklaard en uit de sekte ge-

stoten. Een maand later trouwt zijn verloofde Sarah 

met William Dane. Nu wordt het Silas te veel en 

hij verlaat Lantern Yard en de stad. 

Silas Marner komt terecht in het dorpje Raveloe, 

ergens in de Midlands, waar hij zijn ambacht van 

wever weer opneemt. Hij leidt er een kluizenaars-

bestaan. Hij werkt hard en omdat hij goed werk 

levert, wordt hij goed betaald. Omdat hij nau-

welijks geld uitgeeft, bouwt hij een aanzienlijke 

voorraad goudgeld op, die hij bewaart in twee 

leren zakken, verstopt onder de vloer. Regelmatig 

telt hij zijn geld; het is het enige plezier in zijn 

eentonige leven. 

Als hij een keer van huis is en heeft vergeten zijn 

huisdeur af te sluiten, krijgt hij bezoek van Dun-

stan Cass, de losgeslagen zoon van ‘Squire Cass’, 

de enige grootgrondbezitter in het dorp. Dunstan 

vermoedt dat Silas geld heeft en komt op het idee 

onder de tegels van de vloer te kijken. Met de twee 

zakken geld maakt hij zich uit de voeten. Een on-

derzoek naar de diefstal levert niets op; niemand 

legt het verband met Dunstan Cass, die overigens 

spoorloos verdwenen is. Silas krijgt voor het eerst 

enig contact met zijn dorpsgenoten, die medelijden 

met hem hebben, maar al gauw trekt hij zich nog 

meer in zichzelf terug. 

Godfrey Cass, Dunstans oudere broer, is in het 

geheim getrouwd met Molly, een vrouw van een-

voudige komaf. Dunstan weet als enige in de fami-

lie van het huwelijk en chanteert zijn broer ermee. 

Godfrey en Molly zijn van elkaar vervreemd gera-

akt; Molly woont in een ander dorp en is verslaafd 

aan opium. Inmiddels is Godfrey verliefd geraakt 

op Nancy Lammeter, de dochter van een van de 

beter gesitueerde boeren uit Raveloe. Hij maakt 

zich grote zorgen dat zijn huwelijk bekend raakt bij 

zijn vader, maar nog erger: bij Nancy. 

Op een winteravond komt Molly naar Raveloe met 

haar dochtertje van twee. Ze wil bewijzen dat ze 

Godfrey’s vrouw is en hem daarmee in het verderf 

storten. Onderweg neemt ze opium, gaat zitten in 

de sneeuw en doezelt weg. De dochter gaat in haar 

eentje aan de wandel en loopt het huis van Silas 

Marner binnen. Silas volgt haar voetsporen in de 

sneeuw en ontdekt een doodgevroren vrouw. Hij 

haalt de plaatselijke dokter en een groep dor-

pelingen erbij, onder wie Godfrey, die niet laat 

blijken dat hij de vrouw kent. Omdat niemand weet 

wie ze is, krijgt Molly een anoniem graf. 

Silas besluit het kind te houden en noemt haar 

Eppie, naar zijn overleden moeder en zuster, die 

allebei Hephzibah heetten. Hij krijgt enige hulp bij 

de opvoeding van Dolly Winthrop, een weduwe uit 

het dorp. Eppie verandert Silas’ leven compleet. 

Dankzij haar komt hij ook weer vaker onder de 

mensen en wordt zelfs een gerespecteerd man in 

het dorp. Hij heeft het gevoel dat zijn goud hem is 

afgepakt, maar dat hij er een dochter met gouden 

haar voor heeft teruggekregen. Godfrey Cass kan 

nu met Nancy trouwen, maar hij vertelt haar niets 

over zijn vorige huwelijk en zijn dochter. Wel 

verleent hij af en toe financiële steun aan Silas en 

Eppie. 

Er gaan zestien jaar voorbij. Het huwelijk van 

Godfrey and Nancy blijft kinderloos. Als een plas 

in de buurt van Silas’ huis wordt drooggelegd, 

komt het skelet van Dunstan Cass tevoorschijn – 

de zakken met geld nog steeds in zijn handen. 

Kennelijk is hij na de roof uitgegleden en in de 

plas terechtgekomen. Godfrey’s geweten begint op 

te spelen en hij bekent aan Nancy dat hij eerder 

getrouwd is geweest en dat Eppie zijn dochter is. 

Samen gaan ze bij Silas op bezoek en ze bieden 

aan Eppie verder op te voeden als hun eigen do-

chter. Eppie slaat het aanbod beleefd af. Ze is ge-

lukkig met Silas en haar huidige bescheiden plaats 

in de maatschappij. Silas heeft zijn goud terug en 

kan zich wat meer permitteren. Samen met Eppie 

reist hij naar zijn vroegere woonplaats. Op de 

plaats van Lantern Yard staat nu een grote fabriek 

en niemand kan hem vertellen wat er met de 

vroegere bewoners is gebeurd. Silas realiseert zich 

dat hij tevreden moet zijn met wat hij nu heeft en 

zich niet meer moet bezighouden met het verleden.  


