
gekozen die mij voor Lucia's veehaal het meest plausibe1leken en 
het beter begrijpelijk maakten. Daarbij heb ik Casanova's verslag 
gebruikt als uitgangspum voor de gesprekken die Lucia en hij in 
Pasiano voerden. Een enkele keel" is de dialoog daaram idenriek, 
maar attijd gezien vannit Lucia. Oak heb ik me nit zijn memoires 
(in de vertaling van Theo Kars uitgegeven bij uitgeverij Athe
naeum-Polak & Van Gennep) enkele begrippen en anekdoten 
toegeeigend die inzichc geven in de gebnliken van de tijd en van 
Casanova persoonlijk. Leerzaam waren daarbij onder andere oak 
Casanova in HoLland van dr. D. Hoek en]. Rives Childs' Casanova. 

Het leven en de entourage van Anna Morandi Manzolini zijn 
beschreven door Angela Ghirardi van de Universiteit van Bolog
na. In diezelfde stad wordt Ai1lla's wassen zelfportret samen met 
andere van haal" modellen bewaard in het Museo di Anatomia 
Umana Normale. De opgravil!.gen van Marcello Venuti en zijn 
braees vanden plaats bij Herculaneum en zijn door hemzelfopge
tekend. Zelides vliegmachines zijn het levenswe:-k van Charles 
Dellschau. De beschreven tekeningen en hetgeheime recept voor 
de 'soupe' bevinden zich in The Menil Collection in Houston, 
Texas. 

Kennis over de zeden en gebruiken in de pTostitutie in Lucia's 
tijd deed ik voaral op uit Lotte v:m de Pols schittercnde srudie 
Het Amrterdams hoerdom, en sommige rermen ontlcende ik aan 'f 

Amste-rdamsch Hoerdom, een gedetaiIJeerd verslag uit 1681 van een 
tocht langs de Amsterdamse speel- en hoerhuizen. De c1assificati 
van hoeren als paarden komt uit het Boerever!Jd"tI van geplukte Gys 
aan sLuwe ]a.ap, wegens z.yne Amste-rdamsche zwieT-ptwty uit her mjd
den van de achttiende eeu\\'. Verder heb ik opnieuw veeI gehad 
aan de gesprekken die regissem Ineke Smits en ik tijdens hI; 
schrijven van onze film Hocl'enpT':ek voerden met vmuwen uit hCl 

yak die bereid waren re vertellen over hun motieven en ervarin
gen, hun emories en hun dromen. Ik ben hun dank verschuldigd 
voor bun vertrouwen en De Rode Draad voor her leggen van d 
contaeten desrijds. Bij het recons trueren van Lucia's poseersegsic. 
in de snijburg en Vaal' een indruk van de stand van de onLlccd 
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kunde in de achttiende eeuw heb ik veet gehad aan De potssiagvan 
de stad, 350 jaar academische r,eneeskunde in Amstcl'dam van Annet 
Mooij. 

Adekijn Hulla, het toneelsmk waar Casanova Galamee mee 
naar toe neemt, werd in 1747 geschreven door Jacques Jllpin. 
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