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Robert Louis Stevenson (1850-1894) 

Een roman over een gespleten 

persoonlijkheid 

Robert Louis Stevenson was een Schotse 

schrijver van romans, gedichten, toneelstukken 

en reisverhalen. Een van zij bekendste romans 

is Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. 

Het boek werd gepubliceerd in 1886. Ste-

venson schreef binnen drie dagen een eerste 

versie, naar verluidt als gevolg van een nacht-

merrie, maar deze versie werd op advies van 

zijn vrouw vernietigd. De tweede en verbe-

terde versie ontstond eveneens in drie dagen. 

Het boek werd direct een succes, en is een van 

Stevensons populairste werken. Het boek is 

vooral bekend omdat het ingaat op het principe 

van een gespleten persoonlijkheid. 

1886 

Stevenson Dr Jekyll en mr Hyde 

Dr. Jekyll is een gewaardeerd arts die zich ver-

diept in het probleem van goed en kwaad en 

bedenkt dat beide in de aard van elk mens 

voorkomen. Hij vraagt zich af of deze twee na-

turen in de mens gescheiden kunnen worden. 

Zijn experimenten leveren een middel op dat 

ertoe leidt dat de kwade krachten in zijn natuur 

de overhand krijgen. Met een tegengif kan hij 

terugkeren tot zijn betere ik. 

Het kwade schepsel dat tevoorschijn komt 

geeft hij de naam Mr. Hyde, maar het blijkt dat 

hij deze steeds minder onder controle kan hou-

den. Als Hyde begaat Jekyll misdaden die hij 

normaal nooit zou plegen, en uiteindelijk komt 

het tot een afschuwelijke moord. Het tegengif 

wordt ook steeds minder effectief. Uiteinde-

lijk, als de ontdekking van de misdaad naderbij 

komt en de ingrediënten van het tegengif niet 

meer voorhanden blijken, pleegt hij zelfmoord. 

De lezer volgt het verhaal door de ogen van het 

personage Mr. Utterson, die zowel Jekyll als 

Hyde te zien krijgt, maar net als de lezer lange 

tijd niet op de hoogte is van het feit dat de beide 

heren een en dezelfde zijn. 

 
 

Oplossingen van de laatste puzzels: 
 

Letterpuzzel17: Langoor.  

1.Gel 2. Malta 3. Fan 4. Belg 5. Halo, 6.Rodeo 7. Boer 
 

Taalpuzzel 20: Vruchten 

1. Varen, 2. Ramen, 3. Ui, 4.Cicero, 5. Haren,  

6. Tonen, 7. Engels, 8. Naast. 


