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Lewis Wallace (1827-1905) is vooral bekend
geworden door zijn historische roman Ben-Hur.
Hij was advocaat en bracht het in de Amerikaanse
Burgeroorlog tot generaal. Later werd hij
gouverneur van de staat New Mexico (1878-1881)
en diende hij van 1881 tot 1885 als gezant in
Turkije. Ben Hur: A tale of the Christ verscheen
in 1880. Het werd een ongekende bestseller en is
vele malen verfilmd.

1880
Lewis Wallace, Ben Hur
Judah Ben-Hur is de zoon van een rijke familie in
Jeruzalem. Hij was als kind dik bevriend met de
Romein Messala., maar later wordt die zijn
grootste vijand. Hij beschuldigt Ben-Hur er zelfs
van een aanslag te willen plegen op de Romeinse
gouverneur. Daarop wordt Ben-Hur veroordeeld
tot de galeien, zijn eigendommen worden
geconfisqueerd en zijn moeder en zuster belanden
in de gevangenis.
Ben-Hur wordt gevankelijk via Nazareth naar de
havenstad Tyrus gevoerd. In Nazareth merkt hij
dat niet iedereen hem vijandig gezind is: een
timmerman komt met de soldaten praten en zijn
zoon geeft Ben-Hur te drinken.
Na drie jaar gevangenschap als galeislaaf trekt
Ben-Hur de aandacht van de consul Quintus
Arrius, die de vader van Ben-Hur nog gekend
heeft. Tijdens een zeeslag slaagt hij erin het leven
van Arrius te redden. Arrius adopteert hem daarna
als zijn zoon. Ben-Hur woont vijf jaar in Rome en
bekwaamt zich in het wagenrennen.
Na de dood van Arrius keert Ben-Hur naar
Palestina terug als vrij man en Romeins officier.
Door allerlei erfenissen is hij nu de rijkste persoon

ter wereld. Maar hij vindt het veel belangrijker om
te weten wat er met zijn moeder en zuster is
gebeurd.
Ben-Hur hoort dat er binnenkort wagenrennen
worden gehouden. Een van de deelnemers is zijn
oude vijand Messala. Die heeft ontdekt dat Judah
Ben-Hur, waarvan hij dacht dat hij allang in de
galeien gestorven was, nog leeft en zijn misdaad
openbaar zou kunnen maken.
Messala en Ben-Hur doen mee aan de de
wagenrennen. Messala heeft zijn hele vermogen
verwed, maar verongelukt tijdens de race en raakt
zijn benen kwijt. Ben-Hur is overwinnaar.
Messala doet een mislukte poging hem te laten
vermoorden.
Intussen ontdekt Ben-Hur dat zijn moeder en zijn
zusje Tirzah nog leven, maar in de gevangenis
melaatsheid hebben opgelopen. Ze worden
vrijgelaten, maar trekken zich terug in de grotten
buiten de stad. Ben-Hurs oude slavin Amrah
verzorgt hen.
Dan ontmoet Ben-Hur een man die hem wordt
aangewezen als het Lam van God. Hij herkent
hem als de vriendelijke timmermanszoon uit
Nazareth. Hij volgt de man en merkt dat de man
in staat is zieken te genezen en andere wonderen
te verrichten. Na drie jaar gaat de man naar
Jeruzalem en hij komt daar Ben-Hurs moeder en
zus tegen, die hij geneest van hun melaatsheid.
Als de timmermanszoon wordt gekruisigd zijn alle
hoofdpersonen daarbij aanwezig en als hij roept
dat hij dorst heeft, ziet Ben-Hur zijn kans schoon.
Hij steekt een natte spons op een riet en brengt die
aan de lippen van de veroordeelde. Zo betaalt hij
hem terug voor wat hij meer dan tien jaar geleden
voor Ben-Hur deed. Ben-Hur en zijn familieleden
bekeren zich tot het nieuwe geloof.

