
De literatuurklassieker Madame Bovary van Gustave Flaubert is al door verschillende regisseurs in 

verschillende talen verfilmd. Het boek bevat een aantal elementen die al dan niet een uitdaging 

vormen voor de cinematografie. Flaubert beschrijft het huwelijk van Emma Bovary in detail, haar 

ongenoegen over de kleinburgerlijke levensstijl van haar man Charles Bovary, die arts is in de 

provincie, een fictief dorp waarin weinig gebeurt in Normandië. Ze houdt niet van haar man en valt 

ten prooi aan sleur en verveling. Ze vlucht in overspelige avonturen, eerst met een verleidelijke 

aristocraat en daarna met een eenvoudige klerk die ze in het dorp leert kennen. Het boek leest als 

een vroege psychologische roman en tegelijkertijd is het een sociale satire op de mores van de 

opkomende burgerij. Het is heel beeldend geschreven in een visuele, lyrische maar tegelijkertijd 

realistische stijl. De gedetailleerde beschrijvingen van karakters, locaties, natuur, kostuums en 

objecten maken het een heel geschikt boek om te verfilmen. Het is alsof Gustave Flaubert zelfs regie 

aanwijzingen geeft waarmee hij in een paar woorden een gezichtsuitdrukking weet op te roepen. 

Ook lijkt het wel of hij gebruikt maakt van filmische montage technieken, bijvoorbeeld wanneer hij 

een verleidingsscène afwisselt met gebeurtenissen op een landbouwtentoonstelling. Veel moeilijker 

is het echter om een filmisch equivalent te vinden voor de ironische verteltrant van Gustave Flaubert. 

Veel regisseurs kiezen dan ook voor een voice-over die letterlijk het commentaar van Flaubert 

voorleest. Maar commentaar is in dit geval nog geen moreel oordeel, dat laat de schrijver bewust 

achterwege. Eigenlijk focust elke regisseur op de lotgevallen van Emma Bovary en haar tragische 

ondergang. Narcistisch is ze in elke verfilming maar verder zijn er grote verschillen in interpretatie 

van het karakter en de keuze voor een meer of minder ervaren actrice. 

De Russische versie van Sokurov getiteld ‘Save and Protect’ uit 1989 is de meest gewaagde 

verfilming, met een ongelukkige Emma Bovary tussen de koeien en de geiten in een bergdorp in 

Oezbekistan. Geen mooie historische stilering maar lelijkheid en primitieve karakters alom. 

Vincente Minnelli regisseerde in 1949 een Hollywood versie die met veel glamour en melodrama de 

alledaagsheid van het origineel overstijgt. Minnelli had te maken met de strenge censuur van de 

Productiecode in Hollywood die bepaalde dat films niet aanstootgevend mochten zijn. De kijker 

mocht niet op een onzalig idee gebracht worden. Overspel en zelfmoord waren geen vertrouwde 

ingrediënten in een Hollywood drama. Minnelli loste dit op door er een raamvertelling van te maken.  

De film begint en eindigt met het juridische proces van Gustave Flaubert. Dat proces heeft ook 

daadwerkelijk plaats gevonden, Flaubert werd aangeklaagd vanwege zijn aanval op de katholieke 

kerk en de zedeloosheid van Emma Bovary. De oplettende kijker herkent hierin ook de argumentatie 

van de Hollywood censors. Hoogtepunt van het melodrama is de balscène waarin Jennifer Jones als 

Emma een duizelingwekkende wals opvoert in de armen van een aristocraat.  Miklós Rózsa 

componeerde daarvoor een wals die het leitmotief zou worden voor Emma’s dromen. 

De eerste Franse filmversie is van Jean Renoir uit 1934. De hoofdrol werd gespeeld door de 42-jarige 

Valentine Tessier, een toneelactrice met een duidelijk theatrale aanpak. Jean Renoir filmt de dialogen 

ook in een theatrale enscenering waarbij de kijker van een afstandje naar beide acteurs kijkt, zonder 

close-ups. Dit is misschien de meest duidelijke verbeelding van een onpersoonlijke verteller, een wat 

meer objectief camerastandpunt. Verder kiest Jean Renoir ervoor om Emma in te lijsten als een 

schilderij. Deurposten, spiegels en gordijnen vormen het frame voor haar narcisme. Ook het 

dorpsleven is schilderachtig maar realistisch gefilmd, met veel meer liefde voor de kleine man dan 

Flaubert kon opbrengen. De moeilijkheden tussen Emma en Charles worden subtiel door de dieren 

gesymboliseerd, Emma zoekt een ridder te paard en treft een echtgenoot die meer weg heeft van 

een rund… 

De verfilming van Claude Chabrol uit 1991 is een knap staaltje erfgoed cinema met Isabelle Huppert 

in de hoofdrol. Een getrouwe verfilming van het boek met veel aandacht voor de historische details. 



Maar eigenlijk maakt Chabrol het verhaal mooier dan het is, alleen de sterfscène is net zo gruwelijk 

als door Flaubert beschreven. Isabelle Huppert geeft wel een heel eigen interpretatie ten beste, in 

een interview noemde ze Emma Bovary een feministe avant la lettre. Dit blijkt ook uit haar spel, haar 

Emma is koel, manipulatief en berekenend. Chabrol is er wel in geslaagd om de verhaallijnen uit het 

boek helder te structureren. Maar waarom pleegt een feministe zelfmoord? Die vraag wordt niet 

echt beantwoord. 

We kijken uit naar de volgende Emma Bovary vertolking…. 


