Kriebel in de benen
Overwegingen bij het vertalen
voor toneel
Herman Altena

Het juninummer van het tijdschrift voor
wereldliteratuur Armada, uitgebracht onder de titel ‘Vertalersverdriet’, toont een
opvallende eensgezindheid onder vertalers: zij vinden hun uitdaging in het paradoxale streven om een werk te vertalen
waarvan de gedeeltelijke onvertaalbaarheid een vooraf geaccepteerd principieel
gegeven is. ‘Vertalen is de kunst van het
brengen van de juiste offers’, schreef de
Duitse toneelvertaler Wolfgang
Schadewaldt ooit. Anders gezegd: elke
vertaling is het resultaat van een eenmalige particuliere winst- en verliesrekening.
Over de dagwaarde van de betrokken factoren bestaat evenwel geen algemeen geldige, en zeker geen eeuwigdurende consensus. Daarom is elke vertaling onderhevig aan vergrijzing en bestaat de absolute,
tijdloze vertaling niet. Er zal dan ook altijd
een toestroom van nieuwe vertalingen zijn,
soms zelfs zo, dat verschillende vertalingen van hetzelfde werk ongeveer gelijktijdig verschijnen, zoals recentelijk
Baudelaire, Homeros’ Odyssee, Aischylos’
Oresteia (in het laatste geval zelfs bij dezelfde uitgever), Euripides’ Trojaanse
Vrouwen.
De innerlijke drang om te vertalen alleen
zal geen boekhandels vullen. De toestroom
wordt mede in stand gehouden door een
permanente lezersbehoefte aan nieuwe
vertalingen van oud en recent werk. Lezers willen nu eenmaal kennis nemen van
geschriften uit vreemde culturen - nabij of
ver, actueel of verleden - waarvan zij de
taal niet machtig zijn, en ze zijn bereid de
onvermijdelijke winst- en verliesrekening

voor lief te nemen. Sommige lezers durven
zelfs te aanvaarden, zoals Barber van de
Pol het in genoemd tijdschrift omschrijft,
dat zij bij een goede vertaling misschien 10
procent verloren zien gaan, maar bij lezing
van het origineel twintig - haar opmerking
kwam voort uit commentaren die ze kreeg
toen ze in het openbaar een
Proustvertaling las: ‘Proust lees je in het
Frans’. Anderen worden niet in de eerste
plaats gefascineerd door het vreemde,
maar beschouwen elke goede Nederlandse
vertaling vooral als een verrijking voor het
Nederlandse taalgebied. Voor hen is de
winst- en verliesrekening van ondergeschikt belang. Ten slotte bestaat er een
groep ‘gebruikers’, die voor de uitoefening
van hun vak aangewezen zijn op vertalingen. Het academisch bedrijf is niet meer
denkbaar zonder vertaalde bronnen en het
theaterbedrijf al helemaal niet. Voor deze
groep is de winst- en verliesrekening cruciaal.
Toneel vertalen
Repertoiretoneel drijft voor het grootste
deel op vertalingen en bewerkingen, en
meestal zijn de theatermakers de brontaal
zelf niet of nauwelijks machtig. Wie
Pirandello, Havel, Ibsen of Strindberg,
Tsjechov of Plautus wil spelen, is aangewezen op bestaande vertalingen of kan een
vertaalopdracht geven. In het laatste geval
bouwen regisseurs veelal op de vertrouwde capaciteiten van een kleine groep vertalers, in het eerste worden verschillende
vertalingen naast elkaar gelegd en gaat de
voorkeur gewoonlijk uit naar de meest to-
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neelmatige, wat niet altijd de meest getrouwe is. Het is ook niet ongebruikelijk
dat een regisseur of dramaturg zelf een
speeltekst vervaardigt op basis van meerdere bestaande vertalingen (Nederlandse,
Engelse, Duitse, enzovoort), soms met de
brontekst ernaast. Hans Croisets De Perzen
is hiervan een voorbeeld (hij noemde zijn
tekst terecht ‘Nederlandse versie’ en niet
‘vertaling’). Dit soort vertalingen kunnen
aanmerkelijk afwijken van de brontekst,
omdat de samenstellers soms de neiging
hebben uit verschillende modelvertalingen
net die passages over te nemen waar de
vertaler zich een grote vrijheid had gepermitteerd, of een nuance kiezen die de modelvertaling wel toelaat maar de brontekst
niet.
Op vertalers van toneelteksten rust een
grote verantwoordelijkheid, omdat
theatermakers (regisseurs, decorbouwers,
spelers, enzovoort) vaak aangewezen zijn
op schaarse indicaties, zeker als toneelteksten niet zijn voorzien van neventekst (regieaanwijzingen). Die indicaties moeten
dan onttrokken worden aan de hoofdtekst.
Zo zijn acteurs en actrices voor hun rolopbouw afhankelijk van de woorden van een
personage zelf en uitspraken van andere
personages over diens karaktereigenschappen, fysieke en emotionele staat,
standpunten, normen en waarden, enzovoort. Deze expliciete indicaties bepalen,
tenzij ze worden genegeerd, de bewegingsvrijheid die acteurs kunnen nemen in
de opbouw van losse scènes.
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Verdwalen in Oom Wanja
Hoe belangrijk de aanwezigheid - maar
ook de afwezigheid! - van dit soort indicaties is, en hoe machteloos de theatermaker
die de brontaal niet beheerst, wil ik aan de
hand van een enkel voorbeeld illustreren.
Ik veronderstel dat er minder lezers
Russisch kennen dan Grieks. Ikzelf ken
geen Russisch en heb daarom mijn voorbeelden ontleend aan Tsjechovs Oom
Wanja. Ik legde ooit vier vertalingen naast

elkaar: van Aleida Schot (1953, ‘S’),
Charles B. Timmer (1956, T’), Chiem van
Houweninge & Ton Lutz (1989, ‘H&L’) en
Marja Wiebes (1990, ‘W’). Voor de karakte»
risering van onderlinge relaties is de eerste
ontmoeting van personages zeer belangrijk. De openingswoorden van Oom Wanja
worden gesproken door de oude kinderverzorgster Manna tegen een man die ze
een glas thee heeft ingeschonken: ‘Kom,
drink eens, doktertje’ (S); ‘Drink eens uit,
mannetje’ (T); ‘Drink op, meneertje’
(H&L); ‘Drink eens wat, jongen’ (W).
‘Doktertje’/’jongen’ of
‘mannetje’/’meneertje’ geeft een wezenlijk
verschil aan: het eerste is warm, het tweede afstandelijk. In het Russisch staat, zo is
mij verteld, zoiets als ‘baasje’ of ‘vadertje’,
in elk geval een woord met een beschermende nuance. ‘Jongen’ is daarom goed
gekozen. ‘Doktertje’ geeft wel de nuance
weer, maar heeft als nadeel dat het de man
(de huisvriend en arts Astrov) meteen in
de eerste zin al als dokter identificeert. In
plaats van de gevoelsmatige relatie te benadrukken wordt het accent meteen gelegd op status, terwijl dat in de brontekst
pas later gebeurt. ‘Drink op’, ten slotte,
geeft een andere toneelsituatie aan dan
‘Drink eens (uit)/(wat)’: het laatste impliceert in tegenstelling tot het eerste dat er
een periode van niet-drinken, een stilte
- die zo belangrijk is op het toneel - aan
de aansporing vooraf is gegaan.
Wanneer Astrov een paar regels verder
vraagt of hij veranderd is, antwoordt
Marina: ‘Ja, dat bent u wel. [...] ouder geworden’ (S); ‘Ja, dat wel. [...] ouder’ (T);
‘Nou en of! [...] oud’ (H&L); ‘Nou en of.
[...] oud’ (W). Terughoudendheid (S en T)
staat tegenover openhartigheid (H&L en
W). Het lijken kleine verschillen, maar ze
zijn van wezenlijk belang voor de bewegingsvrijheid die de actrice kan nemen bij
de interpretatie van Marina’s rol tijdens
deze openingsscène. En ten slotte, wat impliceren de volgende klachten van de oude
Marina, later in het stuk, voor haar fysieke

bewegingsvrijheid hier? ‘Ik heb ook van
die trekkingen in mijn been, o, zulke trekkingen’ (S); ‘Ik heb zelf ook al zo’n knagende pijn in mijn benen, zo’n dofte pijn’
(T); ‘Ik heb ook zo’n kriebel in mijn benen,
het kriebelt als ik weet niet wat’ (H&L); ‘Ik
heb ook zo’n zeurende pijn in mijn benen,
zo’n pijn’ (W). Trekt ze met één been, loopt
ze helemaal wat moeilijk, of loopt ze zich
voortdurend te krabben? Wie Tsjechovs
Oom Wanja in verschillende vertalingen
leest, raakt snel het spoor bijster omdat
elementaire indicaties zo verschillend vertaald zijn.
Toevoegingen of weglatingen?
Elk van deze vertalingen roept een eigen
sfeer op, en die sferen zijn nogal verschillend. Bij Aleida Schot wordt er bijvoorbeeld niet gevloekt en zijn Heer en zonde
onderdeel van de dramatische wereld.
Wiebes vertaalt uitermate bondig, terwijl
de anderen. Schot in mindere mate, omslachtiger zijn. Wie altijd geleerd heeft dat
in Tsjechovs toneelwerk personages gekenmerkt worden door een voortdurende
woordenstroom die hun onvermogen tot
handelen karakteriseert, vindt dat bij
Timmer (in de bekende Russische
Bibliotheek) en Van Houweninge/Lutz het
sterkst bevestigd en raakt in verwarring
wanneer hij Wiebes leest. Een steekproef
geeft aan dat Wiebes ongeveer 25 procent
minder woorden gebruikt. Laat zij dingen
weg, of voegen alle anderen dingen toe?
De wet van de grootste gemene deler doet
het eerste vermoeden. Een interview dat ik
enige jaren geleden met Marja Wiebes
maakte, leerde mij echter dat het origineel
veel compacter is dan ik altijd geneigd was
te denken.
Een belangrijke neven ontdekking was
dat Tsjechov, en in zijn spoor Wiebes, veel
dingen impliciet bleek te laten, die in andere vertalingen expliciet worden gemaakt. Een korte dialoog over Astrovs
werk in de bossen Ts het interessant?’ ‘Ja,
interessant’ (W), wordt dan: ‘En is het inte-

ressant werk?’ ‘Ja, dat is het zeker’ (S); ‘En
is het interessant?’ ‘O jazeker, heel interessant werk’ (T); ‘En is het interessant?’ ‘Het
is tamelijk interessant, ja’ (H&L). Voor het
gebruik op het toneel zijn de verschillen
cruciaal. De neutrale vertaling laat de nuancering over aan de acteur en creëert
ruimte, terwijl de invulling hem die ruimte
ontneemt. Sterker nog, ze dwingt hem een
bepaalde richting te kiezen. Het karakteriseert Tsjechov als toneelschrijver dat hij
hier rekening mee hield en Wiebes als toneelvertaalster dat ze dat overnam. De andere vertalingen krijgen door hun invulling meer het karakter van schools-literaire
leesvertalingen, waarin bij voorkeur de
juiste nuance gekozen dient te worden.
Terwijl dit soort vertalingen de indruk
wekken fijnzinnige nuanceringen zichtbaar te maken, nemen ze in werkelijkheid
een rijkdom aan mogelijke nuanceringen
weg. Voor een toneelvertaler moet de uitdaging altijd zijn: de compacte implicietheid van de brontekst behouden. Daarin
schuilt zijn rijkdom.
Vertalen wat er staat
‘Vertalen wat er staat’ is een bekende vertalerswet die zich hier onmiddellijk aandient. Die wet is op twee punten echter
niet sluitend. ‘Wat er staat in een brontekst is onderhevig aan interpretatie en
dus vaak onderwerp van discussie.
Bovendien geldt voor teksten uit de oudheid, speciaal voor poëzie en theaterteksten, dat de brontekst zelf niet overal even
goed vast te stellen is. En als het dan al zo
is dat de woorden duidelijk zijn, dan is het
vaak niet eenvoudig hun gevoelswaarde,
zoals Koolschijn het in zijn inleiding op
Het verhaal van Orestes noemt, te achterhalen. De Euripideskenner Grube stelde in
dit verband: ‘Vaak kunnen ook de beste
graeci niet meer dan een deel van de oorspronkelijke associaties terughalen die een
eenvoudig woord had bij een gemiddelde
Athener’. Daar is sinds 1941 niet wezenlijk;
veel aan veranderd.
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Dit gegeven compliceert het tweede problematische element uit de vertalerswet,
namelijk dat over het begrip ‘vertalen’ verschillende legitieme opvattingen bestaan.
Er is een brontekst met een bepaalde vorm
en een bepaalde inhoud, bijvoorbeeld een
Griekse tragedie. Voor een vertaler zijn de
volgende absolute standpunten mogelijk:
(aa) de oorspronkelijke vorm moet zo veel
mogelijk in de vertaling zichtbaar blijven,
dus de versstructuur van de gesproken en
gezongen passages, alsmede de woordsamenstellingen, woordvolgorde en syntactische structuren (dus ook zinslengte) worden zo veel mogelijk behouden; of (bb) de
bijzondere poëtische vorm van het origineel wordt geheel losgelaten; de vertaler
kiest voor een equivalente hedendaagse
vorm en geeft de gesproken delen bijvoorbeeld weer in (ritmisch) proza; de lyrische
versstructuren worden omgezet in een eigentijds en vereenvoudigd lyrisch register,
en het Griekse taaleigen, dat als principieel
verschillend van het Nederlands wordt beschouwd, wordt niet overgenomen; (aa}
de oorspronkelijke inhoud, afgestemd op
het referentiekader van de oorspronkelijke
toeschouwers, moet zo veel mogelijk in de
vertaling zichtbaar blijven, dus beelden,
naamsaanduidingen, mythische verwijzingen, enzovoort worden letterlijk overgenomen; of (ββ) de inhoud wordt zodanig vertaald dat die direct appelleert aan hedendaagse referentiekaders: beelden worden
gemoderniseerd, namen geüniformeerd,
mythische verwijzingen geschrapt of uitgelegd.
Gecombineerd leiden deze standpunten
tot vier absolute uitgangsposities (parameters): aa-αα, aa-ββ), bb-αα en bb-ββ. Deze
zijn ideaaltypisch en komen in hun zuivere
vorm niet voor. Aan de hand van deze parameters kan de positie van een vertaling
ten opzichte van de brontekst vrij nauwkeurig worden bepaald - zij kan bijvoorbeeld meer (bb-ββ) of minder (b-β) neigen
naar het ideaaltype bb-ββ, Ook kunnen aan
278

de hand van deze parameters normatieve
standpunten worden geformuleerd.
Documentair en transponerend vertalen
De reeds genoemde Wolfgang
Schadewaldt onderscheidde in dit verband
twee vertaalmethodes, de documentaire en
de transponerende. Volgens de eerste methode moet het vertalen van tragedies vergeleken worden met het vertalen van officiële documenten, die letterlijk, woord
voor woord worden omgezet, en waarbij
de vertaler geen enkele vrijheid heeft om
dingen toe te voegen of weg te laten (aaaa). Bij de tweede methode streeft de vertaler ernaar de historische afstand te overbruggen en de inhoud en vorm te transponeren naar de eigen tijd (bb-ββ). Streng toegepast leidt de eerste methode tot wat de
Penguinvertaler Vellacott ‘misplaatst-antiquarische verwijzingen’ noemde, aangezien de impressie die zo’n vertaling oproept een totaal andere is dan die welke de
brontekst bij de oorspronkelijke toeschouwers teweegbracht. Schadewaldt zelf
stond desalniettemin een gematigde vorm
van documentair vertalen voor die men
het beste kan lokaliseren als a-αα: minder
streng ten aanzien van het behoud van de
vorm, streng ten aanzien van de inhoud.
Zijn bezwaar tegen de tweede methode
was, dat die het risico in zich herbergt dat
klassieke auteurs gaan klinken als moderne en dat het nieuwe, het andere en het
mogelijk verrijkende verloren gaan achter
het vertrouwde.
Medea en de dochter van Kreon
De mogelijke posities zijn goed te illustreren aan de hand van een korte scène in een
aantal speelvertalingen van Euripides’
Medea, Na de tekst van iedere vertaling
volgt mijn indruk over de positie (P) die
deze in het veld van theoretische uitgangspunten inneemt. Tussenposities worden
met enkele letters aangegeven, dus ‘α’: er
wordt gerefereerd aan de specifieke poëtische vorm; ‘b’: de specifieke poëtische

vorm wordt vervangen door een andere
poëtische vorm; ‘a’: de inhoud wordt globaal overgenomen (met weglatingen); ‘β’:
idem, maar ook met toevoegingen. V en I
staan voor mijn commentaar op de gekozen vorm en inhoud, specifiek in deze scène, maar ook globaal.
De scène betreft een gedeelte gesproken
tekst uit het begin van het bodeverhaal
waarin de gruwelijke dood van Kreons
dochter wordt bericht aan Medea - die
haar zonen samen met Jason naar haar rivale had gestuurd met dodelijke geschenken (1144-51). De Griekse tekst is geschreven in zesvoetige jambische verzen. Zij
stuwen de taal voort in een strakke cadans
en vormen de evenwichtige hartslag van
de tragedie.

En zij, die daar in uwe plaats gebood,
zag Jason aan met liefdevoller! blik,
tot zij uw kinderen saam zag binnen treden.
Dan slaat zij zich de handen voor de ogen,
en wendt de blanke wang vol afkeer af
bij hunnen aanblik. Uw gemaal beproefde
den toorn der jonge vrouw, dus sprekend, te
bedaren: ‘...
Deknatel (1936)

P: a-α.
V: Vijfvoetige jamben.
Evert Straat, die zo’n belangrijke schakel is
geweest in de Nederlandse vertaaltraditie
van de Griekse tragedie, schreef ooit dat
‘vijfvoeters in het Nederlands spreekbaarder en verstaanbaarder zijn’ dan zesvoeters. Mijn eigen ervaring is anders. Het is
verder opvallend dat strak aangehouden
vijfvoeters een kortere, ongeduriger hartslag opleveren dan de zesvoeters in het
Grieks. Een mogelijke reden hiervoor is,
dat vijfvoeters asymmetrisch zijn: in
tweeën of drieën gedeeld hebben de delen
altijd een oneven aantal heffingen (bijvoorbeeld 2+3 of 2+1+2). Zesvoeters daarente-

gen vallen gemakkelijker in gelijkmatige
delen uiteen (bijvoorbeeld 3+3, 2+4, 2+2+2
heffingen). De vijfvoeter straalt onrust uit
- wat niet verward mag worden met levendigheid. De zesvoeter creëert rust niet te verwarren met saaiheid.
I: Het afwenden van de blanke wang is een
gebaar dat even eerder letterlijk door
Medea was uitgevoerd (v. 923) in een scène met Jason. Hij zegt daar in Deknatels
versie echter: ‘Wat wendt ge ‘t bleek gelaat
zoo van mij af (mijn cursivering). De
woordelijk vergelijkbare handeling tussen
beide rivales valt daarmee weg. Dat gebeurt in alle andere vertalingen ook, evenals de volgende opvallende overeenkomst:
‘den toorn’ is eigenlijk de vertaling van
twee Griekse woorden die als rode draden
door dit stuk lopen: orgē, dat ‘stemming’
betekent en vaak de connotatie ‘woede’
draagt, en cholos (‘gal’), dat ‘woede’ betekent met de connotatie ‘verbittering’. De
woorden zijn hier cruciaal. Het eerste
komt in dit stuk elf keer voor, meestal in
de context van de hardnekkigheid waarmee mensen in hun ‘toorn’ volharden. Zes
van de zeven keer dat het tweede woord
voorkomt, betreft het de verbitterde toom
van Medea. Cholos is te meer een specifieke
Medea-stemming, daar het woord in alle
andere tragedies van Euripides slechts vijf
maal voorkomt, steeds in gevallen van extreme verbittering. Nu karakteriseert dit
Medea-woord de stemming van Kreons
dochter bij het zien van Medea’s kinderen.
Aldus wordt het beeld geschapen van
twee onverzettelijke, letterlijk gelijkgestemde en gelijk-reagerende rivales, waar
Jason schipperend tussenin staat. Dit soort
dimensies kan alleen ervaren worden wanneer vertalers woordherhalingen consequent overnemen. Deknatel vertaalt orgē
afwisselend met ‘stemming, toom, drift,
boosheid’, en cholos met ‘woede, toom, bitterheid’. De andere vertalingen hebben
zonder uitzondering soortgelijke variaties
en laten daarmee een zorgvuldig opgebouwd betekeniseffect verloren gaan.
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De vrouw des huizes, die
uw plaats heeft ingenomen, had zr no^
niet opgemerkt: één en al oog was zij
voor lason, maar opeens betrok haar blik
en wendde zij zich af, als schrok zij van
hun komst. Uw man deed wat hij kon om haar
ontstemming weg te nemen: ‘...
Hawinkels(1977)

P: a-α(β).
V: Vijfvoetige jamben (zie commentaar
hierboven).
I: Staat verder van de brontekst af dan
Deknatel. Bij Hawinkels betrekt haar blik,
ontbreekt de afkeer, en hij laat haar schrikken. Interpreteert hij het fysieke gegeven
‘bleke wang’ als fysiologisch verschijnsel?
Over het geheel genomen heeft
Hawinkels’ vertaling in de gesproken delen een grotere compactheid dan alle andere en straalt zij een geweldige kracht uit,
maar hij volgt niet altijd even precies de
brontekst.
De prinses, die wij nu in plaats van u vereren,/
hield haar ogen vol liefde op Jason gericht,/ tot
zij uw kinderpaar bemerkte./ Toen betrok haar
gezicht / en zij wendde haar hoofd vol walging
af./ Uw man probeerde het woedende kind te
kalmeren. ‘...
Koolschijn (1985; 19892)

P: 1985: b-α(β); 19892: bb-a(β).
V: In de eerste uitgave vrije jambische
versvorm (verseinde is hierboven aangegeven door /), in de tweede uitgave gepresenteerd als ritmisch proza. De regelmatige hartslag van de verzen is verdwenen.
Hier zorgt de regelmatige ademhaling van
de zinnen voor een aangename cadans.
I: Koolschijn is hier compacter dan de
brontekst. Ook bij hem betrekt het gezicht
van Kreons dochter. Zijn vertaling als geheel klinkt zeer hedendaags, maar hij pakt
niet alle nuances even nauwkeurig mee.

De meesteres - die voor ons in uw plaats
is gekomen - zag uw zonen niet meteen want ze
keek verliefd naar Jasoon. Toen zij ze wel zag
trok zij een sluier voor haar ogen en zij keek
weg mooi als zij was. Zij wilde uw zonen niet zien.
Uw man probeerde haar te kalmeren en zei:
...
Boonen (1989)

P: bb-β.
V: In plaats van een vast metrum heeft
Boonen gekozen voor verzen met een vast
aantal lettergrepen, in de gesproken passages elf tot dertien. Door het ontbreken van
een herkenbare metrische structuur is hun
hartslag zwak. Boonen kiest opvallend
vaak voor korte zinnen, die zijn vertaling
een staccato-achtig karakter geven.
I: Boonen laat haar de ogen bedekken
met een sluier, hetgeen in de context niet
onaannemelijk is. Het fysieke gegeven
‘blanke wang’ wordt vertaald meteen
daaraan verbonden waardeoordeel:
‘mooi’. Bij de beschrijving van Medea’s reactie eerder was dit aspect afwezig:
‘Waarom kijkt u weg’. De felheid in de reactie van Kreons dochter is hier verdwenen. Boonen toont over het geheel van de
vertaling een grotere onafhankelijkheid
ten opzichte van de brontekst dan de anderen. Soms volgt hij de tekst van zeer
dichtbij, dan weer neemt hij afstand.
De meesteres die we nu, in jouw plaats, dienen,
keek, voor ze jouw kinderen had opgemerkt,
ol verlangen naar Jason.
Maar toen ze je kinderen zag, verbleekte ze,
e sloeg haar handen voor haar ogen,
en wendde zich af, vol afschuw. Je man
verdreef haar woede en haar kinderachtig
humeur,
en hij zei: ‘...
Tindemans (1993)

P: b(b)-α.
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V: Onregelmatige versvorm, zonder vast
metrum. De verslengte van de gesproken
delen in deze vertaling varieert van 4 tot
13 woorden. T. streeft naar een één-opéén-vertaling van de verzen en heeft soms
veel, soms weinig woorden nodig. De vertaling leest niet soepel en is feitelijk de
meest prozaïsche van alle.
I: Ook bij T. is de bleekheid van de wang
opgevat als een reactie en niet als eigenschap. Cholos, vertaald met ‘kinderachtig
humeur’, roept verkeerde associaties op.
T. probeert dicht op de brontekst te blijven, maar heeft de neiging overgenuanceerd te vertalen, en andere keren weer
niet genuanceerd genoeg. Zijn tekst is het
omslachtigst ten opzichte van het origineel.
De posities die de vertalingen naar mijn
oordeel ten opzichte van de lyrische passages innemen, kunnen als volgt worden gekarakteriseerd: Deknatel: b(b)-β;
Hawinkels: bb-ββ); Koolschijn: a(a)-α;
oonen: bb-β; Tindemans: b-α(α). Het is
opvallend dat binnen afzonderlijke vertalingen de posities ten opzichte van de
gesproken en de lyrische gedeelten blijken
te wisselen.
Epiloog
Als de relatie tussen vertalingen en brontekst gelegitimeerd zo verschillend kan
zijn, en lezers zelf vaak niet in staat zijn die
te beoordelen, ligt er een verantwoordelijkheid bij de vertalers. Die zouden altijd
hun uitgangspunten moeten verantwoorden, een winst- en verliesrekening presen-

teren. Dat biedt de argeloze lezer inzicht in
de geïntendeerde status van de vertaling.
Bovendien doen vertalers daarmee de vertaalkritiek - en uiteindelijk dus ook zichzelf - een zinvolle handreiking, omdat critici beter in de gelegenheid zijn gericht
commentaar te leveren op principiële uitgangsposities, de realisatie daarvan in de
vertaling, en het uiteindelijke effect op de
lezer.
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Griekse treurpoëten op het
Nederlands toneel
Hans Oranje

Afb. l. Prometheus van
Aeschylus door Toneelgroep Amsterdam onder regie van Titus
Muizelaar
(seizoen 1996/1997).
Fotografie: Hans Heus*
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In mei van dit jaar verscheen liet grote
boekwerk Een theater geschiedenis der
Nederlanden onder redactie van R. L.
Erenstein, theaterwetenschapper aan de
Universiteit van Amsterdam.1 In een 120tal bijdragen lieten de medewerkers, voor
een groot deel neerlandici, een meer of
minder boeiend licht schijnen op allerlei
facetten van de theatercultuur van de afgelopen eeuwen in Nederland en
Vlaanderen. Door de als ‘postmodern’ betitelde aanpak, waarbij een bepaalde gebeurtenis het vertrekpunt vormt voor de
beschouwing, is het natuurlijk onvermijdelijk dat veel belangrijke ontwikkelingen in
dit boek geen plaats hebben gekregen.

Over die tekortkomingen is in de kritieken al veel gemopperd. In het kader van
deze beschouwing voeg ik er nog één aan
toe: de opvallende afwezigheid van de antieke tragedie. Deze staat namelijk in schril
contrast tot de overweldigende belangstelling die met name de Griekse tragici sinds
het einde van de Tweede Wereldoorlog in
een opgaande lijn van de Nederlandse toneelmakers hebben gekregen. In de
Theatergeschiedenis treffen we twee, slechts
zijdelings met de antieke tragedie verband
houdende, bijdragen: van Jan Konst over
de ets die Rembrandt maakte als illustratie
voor de editie van Jan Six’ treurspel Medea,
een aardige beschouwing over de relatie

tussen toneel en schilderkunst in de 17de
eeuw2; en een stuk van F. Decreus over de
bewerking door Hugo Claus van Seneca’s
Thyestes.3
Dan wordt Shakespeare heel wat beter
bedacht, alleen al door de bijdrage van
Robert H. Leek, November 1887, Burgersdijk
voltooit de vertaling van Shakespeares verzameld werk. Shakespeare in ons taalgebied: problemen rond vertalen en bewerken.4 Zijn stuk
bevat ook herkenningspunten voor de liefhebber van de Griekse tragedie, zoals de
laatste opmerking die hij maakt met een
mengeling van boosheid en berusting:
‘Shakespeares werk wordt door onze hedendaagse toneelmakers te veel-omvattend, te grootschalig geacht om er meer
dan een enkel detail van te belichten. We
zullen ons dus bij al die aanpassingen en
bewerkingen neer moeten leggen en [...]
thuis onze verzameluitgave moeten naslaan als we uit willen vinden wat de
schrijver ons zelf te zeggen heeft’.
De theaterwetenschap beschikt niet over
een adaequate studie van de Griekse tragedie op het Nederlands toneel. Dat vormt
een leemte in het onderzoek. Een bescheiden begin werd in 1977 gemaakt door A.C.
Haak in zijn dissertatie Melpomene en het
Nederlands toneel. Hij beschreef opvoeringen van Griekse tragedies tussen 1885 en
1975. Niet alleen zijn de tijd en het aantal
opvoeringen inmiddels ver voortgeschreden, maar zijn, overigens waardevolle, inventarisatie plaatst die opvoeringen niet in
een breder verband van de opvattingen
over toneel die bij de makers leefden. De
theatrale poëtica, bijvoorbeeld, van een
Electra in de regie van August Defresne is
natuurlijk niet los te zien van het toneelklimaat in de jaren dertig en van de vernieuwingen die Defresne (samen met Albert
van Dalsum als de twee leiders van de
Amsterdamse Toneelvereniging) voor het
theater tot stand heeft gebracht.5
Over het vertalen van de Griekse tragedie schrijft Herman Altena elders in dit
nummer; ik wil proberen over het spelen

ervan enkele opmerkingen te maken.
Daarbij wandel ik met forse stappen door
de laatste vijftig jaar heen. De eigenlijke
geschiedenis van toneelopvoeringen van
Griekse tragedies begint in Nederland aan
het eind van de vorige eeuw, en ik vind
het een interessante parallel dat, zoals het
antieke drama zijn intrede doet in de
Nederlanden met het Latijnse schooldrama van de 16de eeuw, de opvoering van
oorspronkelijke Griekse tragedies via de schoolopvoeringen zijn intrede doet in het
professionele theater. Maar na de Tweede
Wereldoorlog maakt die toneelpraktijk een
grote ontwikkeling door.
Alle tragedies
In de eerste plaats betreft die ontwikkeling
het repertoire. Tot die tijd werd dit in het
algemeen bepaald door drie stukken van
Sophocles, Antigone, Oedipus Koning en
Electra. In 1936 regisseert Defresne
Euripides’ Medea. Maar na de oorlog laten
de toneelgezelschappen gaandeweg het
oog vallen op het hele Griekse drama.
Sophocles en Euripides zien vrijwel al hun
overgeleverde stukken in de een of andere
enscenering op de planken, en Aeschylus
wordt na 24 eeuwen weer een begrijpelijke
en hooggeschatte toneeldichter. In het afgelopen seizoen kon de toneelbezoeker
kennis nemen van de, waarschijnlijk toch
heel weinig gelezen, Phoenissae van
Euripides bij Toneelgroep Hollandia, en
van maar liefst de hele tetralogie Danaides
van Aeschylus in het Holland Festival, gereconstrueerd en geregisseerd door de
Roemeen Silviu Purcarete. Wel is het zo,
dat al die andere stukken zelden een ‘follow-up’ hebben, terwijl bijvoorbeeld de
Medea van geen ophouden weet: elk seizoen kan men de prinses uit Kolchis wel
ergens haar toverkunsten zien bedrijven
(of juist niet, maar over de bewerking kom
ik nog te spreken).6 De Prometheus van
[Aeschylus] is een van de weinige uitzonderingen. Van dit stuk is in Nederland
langzamerhand een opvoerings-geschiede-
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nis opgebouwd met dé regies van Erik
Vos, Franz Marijnen, Johan Simons / Paul
Koek en Titus Muizelaar.
In de tweede plaats vindt een ontwikkeling plaats in voorstellings-type. Zoals
Altena bij het vertalen een onderscheid
aanbrengt tussen brontekst-getrouw en
brontekst-adapterend, en dat naar vorm en
naar inhoud, zou je iets dergelijks ook bij
het beschouwen van de opvoering kunnen
doen. Toch heeft dat in dit geval grote bezwaren. Immers, bij het vertalen hebben
we allemaal een meer of minder ontwikkeld normbesef, dat een precieze vertaling
meer respect verdient of ‘beter’ is dan de
adaptatie. Bij een opvoering evenwel blijkt,
wat de vorm betreft, zo’n kwaliteitsverschil niet aanwezig of, sterker zelfs, tegengesteld. Vóór 1940 kun je, generaliserend,
zeggen dat een voorstelling van een
Griekse tragedie werd gedragen door eerbied voor de hoge ouderdom van het stuk
en een, daaraan aangepaste, verhevenheid.
In dictie en gebaren, in de gewaden en de
decoratie heerst een sfeer van serene feestelijkheid, misschien zelfs een vleug heiligheid.
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Reconstructie
Na de oorlog gaan de wegen uiteen. Aan
de ene kant ontstaat er bij sommige toneelmakers de nieuwsgierigheid, hoe een tragedie nu in werkelijkheid in de oudheid
werd gespeeld. Deze nieuwsgierigheid
wordt gevoed door het bezoek, in het
voorjaar van 1949, van studenten van de
Groupe Théatrale Antique de la Sorbonne. Ze
spelen de Perzen van Aeschylus. In Het
Parool van 9 april 1949 bewondert Eba
den Hartog hun terugkeer, zoals ze dat
noemt, tot de oude vormen: maskers, kostuums, en een strenge ritmische behandeling van de koorliederen naar de Griekse
metra. Uit haar verslag valt op te maken
dat deze voorstelling aansluiting zocht bij
de theaterconventies van de antieke tragedie-opvoeringen, en dat was nieuw. Immers, de Franse studenten wilden niet al-

leen de Griekse versbouw transponeren
naar hun voorstelling, maar zij speelden
ook bij voorkeur in een théâtre en rond dat
zoveel mogelijk overeenkwam met het
Griekse openluchttheater.
Dit reconstruerend theater krijgt hier zijn
grote pleitbezorger in de regisseur Johan
de Meester, die in het Holland Festival van
1951 in het Circusgebouw in Scheveningen
een voorstelling maakt van de Iphigeneia bij
de Tauriërs in de vertaling van Martinus
Nijhoff. De criticus H.A. Gomperts legde
de vinger op de zere plek, toen hij in zijn
recensie7 de opvatting van De Meester bestreed, dat men de oorspronkelijke vorm
van de Griekse voorstelling zoveel mogelijk moest trachten te reconstrueren: ‘Deze
opvatting is daarom al aanvechtbaar, omdat een hedendaags publiek nu eenmaal
hemelsbreed en onherstelbaar verschilt
van de Atheense burgerij van de 5de eeuw
v.Chr.’ En afgezien daarvan, zal de classicus eraan toevoegen, wat weten we nu in
feite van de werkelijke vorm van de antieke tragedie-opvoering?
Het archaïserend spelen van een Griekse
tragedie bleek een doodlopende weg,
evenwel niet dan nadat deze vorm zijn
apotheose en ondergang had beleefd in
diezelfde Perzen van Aeschylus bij
De Nieuwe Komedie, tot welk gezelschap
De Meester in 1962 als artistiek leider was
toegetreden. In het daarop volgende seizoen vond een van de grootste
Nederlandse toneelmanifestaties op het
gebied van de Griekse tragedie plaats: de
opvoering van dit stuk in de regie van Erik
Vos in het theater Carré in Amsterdam. De
vertaling was van Evert Straat. Er was een
koor op oven ‘olie sterkte van 15 leden
(Aeschylus had immers nog een koor van
12). De voorstelling werd een gigantisch
succes: na de geplande speelperiode van 9
tot 20 februari volgde een snel ingelaste serie in maart en daarna nog een periode in
het Holland Festival in juni. Van een echte
reconstructie was geen sprake. Zo bestond
het decor van Wim Vesseur uit een in-

drukwekkende trappenpartij, waarlangs
Atossa, komend uit haar paleis, afdaalt.
Uit de tekst blijkt immers dat de koningin
met een wagen arriveert op de niet nader
aangegeven plek waar de Perzische raadsheren vergaderen. De maskers waren gemodelleerd naar het beeld van de god Abu
uit het Sumerische Teil Asmar. In het
Hollands Maandblad8 doopte J.P. Guépin
zijn pen in gepekelde azijn om zijn kritiek
te uiten op de voorstelling die hij als kitsch
bestempelde.
Modernisering
Tegenover de archaïserende tendens van
De Meester en anderen stond de moderniserende, die je kort zou kunnen samenvatten in de vraag: ‘Wat heeft de Griekse tragedie ons nog te zeggen?’ De belangrijkste
regisseur van deze stroming in de decennia na de oorlog is Ton Lutz geweest met
wellicht een dosis schatplichtigheid aan
Defresne. In de vorm refereert Lutz het
liefst met een enkel element aan de tragedie: een boog, een zuil, een cirkelvormig
speelvlak. Dat is voor hem als het ware
een hoofse buiging naar de Griekse
theatervorm. Inhoudelijk zette hij het dramatisch conflict op het niveau van puur
menselijke relaties in een moderne samenleving. Hij ontdeed de personages van elke
mythische of heroïsche statuur. De goden
werden abstracties van menselijke vertwijfeling of passie.
Het weerbarstigste element in de opvoering van een Griekse tragedie is uiteraard
het koor. In de speelopvatting van Lutz is
het koor een enorme sta-in-de-weg, maar
het is typerend voor hem dat hij het nooit
heeft geëlimineerd. Hij reduceerde hun
aantal tot vier personages die een brugfunctie kregen tussen de acteurs en het publiek. Vooral in de Electra van Sophocles,
die hij het vaakst heeft geregisseerd en die
ongetwijfeld zijn favoriete tragedie is, is
het koor dan bijna een ornament als de
boog of de cirkel, een hoofse groet aan de
oorspronkelijke vorm. Maar als hij het

koor als dramatisch personage kon inzetten, deed hij dat met een opvallende individualisering van de koorleden. Dat gebeurde in de Trojaanse Vrouwen, in 1963
door de Nederlandse Comedie gespeeld,
en, wat minder overtuigend, in de
Antigone die het Publiekstheater in 1981
uitbracht. Daarin speelden enkele koorleden ook de kleinere rollen van het stuk (de
soldaat, Teiresias, de bode), zodat de toeschouwer het koor als zeer verschillende
individuen ervoer.
De na-oorlogse periode van vijftig jaar
Griekse tragedie in Nederland wordt halverwege gekenmerkt door grote veranderingen in de toneelpraktijk. In de eerste
plaats betreft dit de frequentie van de
voorstellingen. Vanaf de jaren zeventig
maakt het toneel een explosieve groei
door. Kon één criticus vóór die tijd nog vrij
gemakkelijk het totale aanbod van het professionele theater aan voor zijn krant of
tijdschrift, dat wordt al vrij snel een fysieke onmogelijkheid. Niet alleen neemt het
aantal reguliere gezelschappen toe met
vaak standplaatsen in de regio, maar ook
ontstaat er een wilde en enthousiaste groei
van initiatieven. De ad hoc-productie, de
vrije (dat wil zeggen niet gesubsidieerde)
productie en kortstondige acteursformaties gaan een groot deel van het toneelaanbod bepalen. De toneelcultuur bloeit in
Nederland en Vlaanderen zoals dat in eeuwen niet het ,^e\al is geweest. Daarnaast is
theater uit het buitenland hier voortdurend te gast: de avant-garde vooral via het
zeer energieke Mickery-theater, het gevestigde toneel via festivals en enkele
schouwburgen.
In die ontwikkeling wordt de Griekse tragedie volledig meegesleurd: het aantal
voorstellingen van Griekse tragedies per
seizoen stijgt met sprongen. Maar het is
niet alleen de frequentie, maar ook de andersoortigheid van veel opvoeringen die
kenmerkend is voor de jaren zeventig en
nog lang daarna. De jonge acteurs en regisseurs die van de academies komen, hebben
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Afb. 2 en 3. Fenicische Vrouwen van Euripides door Theatergroep Hollandia onder regie van Johan Simons en
Paul Koek (mei-juni 1996). Fotografie: Ben van Duin.
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in hun opleiding even intensief met de tragici te maken gekregen als met
Shakespeare, en het zijn vooral die twee
corpora van teksten waarop een tomeloze
experimenteerdrift wordt losgelaten.
Zowel het archaïserende theater van De
Meester als het moderniserende van Lutz
en anderen (Richard Flink bij Toneelgroep
Theater) waren gekenmerkt door een sterk
dienend aspect: het werk van de dichter
interpreteren voor hun publiek. Dat verandert: de toneelmaker gebruikt een klassieke tekst om zijn of haar standpunten en
emoties kenbaar te maken, hij gaat een katen-muisspel aan met een gekozen tekst.
Dat wekte veel irritatie, niet het minst bij
classici. Zo schrijft Haak over de Antigone
van 1975 en de Agamemnon van 1976 bij het
Rotterdamse Fact (p. 274): ‘De verrichtingen van de toneelgroep Fact verdienen aan
de vergetelheid te worden prijsgegeven’.

Zowel qua vorm als qua inhoud is de
Griekse tragedie onderwerp geweest van
experimenten door de spelers: eliminatie
van het koor, collages van teksten van een
of meer tragedies die weinig te maken
hadden met het handelingsverloop van de
originelen, collages van tragedieteksten
met volkomen andersoortige teksten. De
thematiek van stukken werd extreem geactualiseerd in politieke of psychologische
termen, karakters geperverteerd tot hun
tegendeel. Het is vanzelfsprekend niet allemaal even interessant geweest, maar het
is naar mijn mening wel een heel nuttig
proces geweest. De Griekse tragedie is uit
haar ivoren toren gehaald, waarin zij zat
opgesloten sinds het einde van de vorige
eeuw. Als gebruikerstekst van toneelspelers kreeg ze weer de status die ze in de
4de eeuw v.Chr. had, zonder dat we bang
hoefden te zijn voor een aantasting van de

Afb. 3.

werken zelf van de dichters. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het legitiem is de
vraag naar de artistieke integriteit te stellen, wanneer toneelspelers een voorstelling
van een Griekse tragedie geven waarin
tekst en/of interpretatie sterk vervormd
zijn ten opzichte van het origineel.9 Overigens brengen de toneelspelers zulke ingrepen ook aan bij dramatisch werk van nog
levende auteurs en soms leidt dit tot openlijke conflicten.10
De cirkel rond
In het algemeen kun je stellen dat de opvoeringspraktijk van Griekse tragedies
langzamerhand weer in een rustiger en
minder avontuurlijk vaarwater terecht is
gekomen. De moderniserende aanpak van
Lutz en anderen is een constante gebleven,
maar gewoner geworden. Een Griekse tragedie is regelmatig onderdeel van het re-

pertoire geworden, en de stukken worden
op zichzelf niet vanuit een andere invalshoek benaderd dan een stuk van
Shakespeare of Ibsen. Het is toneel over
een menselijk dramatisch conflict. Voor
een koor is vaak geen plaats meer, en koorteksten worden vaak, voor zover ze gehandhaafd worden, in de mond van de acteurs gelegd.
Aan de andere kant: het strikt archaïserende theater is wel voorbij, maar nieuwe
vormen zijn daarvoor in de plaats gekomen, die evenzeer verwijzen naar een
‘vreemde’ werkelijkheid. Heel invloedrijk ,
is de Parijse Cartoucherie onder leiding
van Ariane Mnouchkine, van wie een
oriëntaliserende Oresteia in het Holland
Festival te zien is geweest. In Nederland is
het met name Toneelgroep Hollandia die
met een opvallend muziektheater van Paul
Koek en Johan Simons in een autosloperij
in het dorpje Westzaan sterk vervreemdende voorstellingen gaf van de
Prometheus (1987), de Perzen (1994) en de
Phenicische Vrouwen (1996). Voor de laatste
twee stukken werd Herman Altena als vertaler aangetrokken, die de metrische structuren van het Grieks nauwkeurig probeerde te transponeren, wat Koek weer in zijn
composities verwerkte. Zo is de cirkel toch
weer een beetje rond: een vorm van reconstructie, maar nu zonder namaak.
Buiten de opvoeringspraktijk van de
Griekse tragedie staat de traditie die teruggaat tot de oudheid zelf en die sinds de
Renaissance de gebruikelijke vorm is geweest van tragedie-receptie: het eigen dramatische werk. In het moderne eindexamen krijgt dat werk ook nadrukkelijk een
plaats op school: Électre ou la chute des masques van Marguerite Yourcenar (1954) of
de Antigone van Jean Anouilh (1942). In het
Nederlandse taalgebied verwierf Hugo
Claus faam met zijn Seneca-tragedies, en
twee jaar geleden werd Koos Terpstra terecht geprezen vanwege zijn schitterende
Troje-trilogie bij Theater van het Oosten
die, beginnend bij een eigen visie op het
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Andromache-verhaal bij Euripides, zich terugwaarts in de tijd begaf. Het bijzondere
bij Terpstra was ook dat hier een toneelregisseur een trilogie van betekenis schreef,
zodat de geschiedenis even een heel groot
rondje maakte tot de eerste scheppers én
regisseurs van de tragische trilogie.
NOTEN
1. Een theater geschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen
drama en theater in Nederland en Vlaanderen. Onder
hoofdredactie van R.L. Erenstein (Amsterdam 1996).
2. Erenstein ed. (1996) 226.
3. Erenstein ed. (1996) 738.
4. Erenstein ed. (1996) 496.
5. Voor Defresne wordt dat gedeeltelijk goedgemaakt
door de studie van W.Ph. Pos, De toneelkunstenaar
August Defresne (Amsterdam 1971) 105 e.v.
6. Vergelijk mijn Opvoeringen van de Medea. Hermeneus
62/2(1990)138-148.
7. Het Parool, 18 juni 1951.
8. 5 (1963) 188.
9. Zie mijn beschouwing: Kunnen Griekse tragedies gespeeld worden? De Revisor III/6 (dec. 1976) 64. - Tegen
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een van de eerste en, vanwege de regisseur Erik Vos,
verbazingwekkendste malversaties van een Griekse
tragedie stak ik een filippica af met: Bezwaren tegen
Bacchanten 71, Hermeneus 43/3 (januari 1972) 149.
10. Zo verbood Samuel Beckett een aantal jaren geleden het spelen van zijn gehele werk in Nederland,
nadat spelers via de rechter toestemming hadden gekregen, tegen zijn verbod in, En attendant Godot uit te
brengen in een vrouwelijke bezetting. - In een andere
discipline gingen de golven niet minder hoog bij de
Perzen van 1963. Toen publiceerde de componist van
de muziek voor de voorstelling, Rudolf Escher, enkele dagen voor de première een open brief in het
Algemeen Handelsblad van 6 februari, waarin hij
schreef: ‘Erik Vos heeft, tot mijn bittere teleurstelling,
kans gezien in enkele repetities te ruïneren hetgeen ik
in ruim twee maanden gespannen en geïnspireerd
werken heb opgebouwd. Van de partituur die ik in
opdracht van De Nieuwe Komedie componeerde, is
niets meer over. Als gevolg van dit feit ben ik moreel
verplicht hier te verklaren, dat ik mij van deze gemutileerde uitvoering van mijn muziek bij “De Perzen”
volledig distantieer. Voor het willekeurige en dilettantistische samenvoegsel van fragmenten, dat het
publiek thans onder mijn naam als “muziek” te horen
krijgt, acht ik mij niet verantwoordelijk.’

Notities van een regisseur
Erik Vos

Het binnengaan in het legendarische gebied
van koning Oidipous lijkt op het opgraven van
een oude mythische schat. Hoeveel mensen
hebben al niet gezocht naar de verborgen raadsels die deze dubbelzinnige koning met zich
meebrengt? Raadsels die door Freuds
Oidipous-complex eerder vermeerderd dan
verminderd zijn.

Het begon allemaal met het raadsel van de
Sfinx: wat gaat ‘s ochtends op vier, ‘s middags op twee en ‘s avonds op drie? Het
antwoord dat Oidipous geeft op die vraag,
de mens, doet de Sfinx besluiten zich van
een rots te werpen. Voortaan zal Oidipous

zelf de Sfinx in zich dragen. En met dat geheim zet hij zijn zwerftocht voort, zoekend
naar zijn identiteit, zich de existentiële
vraag over zijn afkomst stellend: wie ben
ik, waar kom ik vandaan?
Hij leeft in het Nu, maar voortdurend tast
hij in het duister van zijn verleden naar
zijn geboorte en vanaf het ogenblik dat hij
zich de ogen heeft uitgestoken, zoekt hij
blindelings naar wat zijn toekomst zal zijn.
Het getal drie speelt een grote rol bij
Sophokles. Het wezen van de Sfinx bestaat
uit drie onderdelen. Dit mysterieuze
schepsel heeft een beangstigende gedaan-

Afb. l. Erik Vos regisseert Oidipous I en II
van Sophokles bij
Toneelgroep De Appel
(seizoen 96/97).
Foto van Pan Sok te
Voorburg.
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te, deels arend (vleugels), deels roofdier
(poten en klauwen van de leeuw) en daartussen: ogen, gezicht en blik van de mens.
Daarmee gaat Oidipous in gevecht, een
strijd op leven en dood met de god, het
beest en de mens in hemzelf.
Een oerthema: de man die verliefd wordt
op zijn moeder, die hem verstoten heeft,
het verhaal van een kind dat terugverlangt
naar de baarmoeder. De weg achteruit en
vooruit tegelijkertijd, een proces van tijdsontwrichting.
De nachtmerrie van een vrouw die een
kind laat vertrekken met twee doorboorde
hielen. Een tocht afgelegd door Oidipous
naar twee doorboorde ogen.
Een thema met afwisselend erotische
aantrekkingskracht en afstotingsgeweldy
een balanceren tussen dood en hergeboorte, een proces van aanbidding en verworpen worden door de omringende wereld
van familie, priesters en onderdanen: een
sensueel hartstochtelijk noodlotsdrama,
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waarbij Oidipous’ verlangen te weten wie
hij is, centraal staat.
Hoe meer ik weet van de legendes van
Oidipous en hoe beter ik denk deze te begrijpen, hoe dwingender ik besef dat ik
van die wetenschap afstand moet nemen.
Soms zou ik af en toe alles willen vergeten,
al die ballast, zou ik weer naïef willen zijn
als een kind om de fabel voor de eerste
keer te kunnen ondergaan. Ouder wordend wordt twijfel een dagelijkse leefgenoot en dat heeft te maken met een nieuw
inzicht (dat tevens onvermogen inhoudt):
het besef dat iedere benaderingswijze even
waardevol als waardeloos kan zijn.
Welke wegen heb ik al niet in mijn fantasie met Oidipous betreden. Natuurlijk is het
een muzikaal epos en het is zeker dat muziek een fundamentele rol speelde in het
Griekse theater. Alle vormen van religieus
drama maken gebruik van muziek; meestal gebeurt dit om de emotie op een hoger
niveau te plaatsen en structuren aan te ge-

Afb. 2. Het ensemble van Toneelgroep De Appel tijdens de repetitie van Oidipous I en II van Sophokles, onder
regie van Erik Vos (seizoen 96/97). Foto van Pan Sok te Voorburg.

Afb. 3. Aus Greidanus en Eric Schneider tijdens de repetitie van Oidipous I en II bij Toneelgroep De Appel onder
regie van Erik Vos (seizoen 96/97). Foto van Pan Sok te Voorburg.

ven die zonder muziek en choreografie
nauwelijks vorm te geven zijn.
Oidipous: een gebergte dat dezelfde aantrekkingskracht op mij heeft uitgeoefend
als de Himalaya op bergbeklimmers, maar
zij die zich aan een bestijging wagen zijn
meestal aanzienlijk jonger en fysiek op het
hoogtepunt van hun krachten.
Eén van onze problemen bij de instudering van Oidipous is ons de zo totaal andere denkwijze en ervaringswereld van de
oude Grieken eigen te maken. Niet om historisch-documentair te werk te gaan, want
daar komt een publiek vandaag niet voor.
Maar wél omdat de drijfveren van het dagelijkse leven in het Griekenland van 500
jaar voor Christus voortdurend gevoed
werden door ‘kosmische’ elementen die in
onze hedendaagse wereld verloren lijken
te gaan.
Ik zou het jammer vinden bovengenoemde machten te ontkennen of te elimineren
uit de tragedie, hoewel ik besef dat in veel

moderne voorstellingen dat proces plaatsvindt.
Voortdurend zien we mensen die op
knikkers lijken in hetbalspel van de goden. Een deel van de charme van Oidipous
is het onvermogen van mensen om los te
raken van het knikkergevoel en de richting
waarin ze door de goden geworpen worden, terwijl gelijktijdig het bewustzijn ontkiemt dat de goden niet buiten maar in de
mens zelf gezeteld zijn.
Oidipous spartelt in het net van zijn eigen thriller, hij is visser en vis tegelijkertijd
op zijn zoektocht naar de eigen identiteit,
zonder deze te kennen.
In de koorliederen wordt voortdurend
om de hulp van Apollo gesmeekt, hij die
de god is van de zon en het licht, zoals op
gelijke wijze de goden en godinnen van de
onderwereld en het duister worden aangeroepen. En tussen die twee uiterste polen
zoekt de mens al zwabberend zijn einddoel, opgeblazen, vol trots en hoogmoed
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Afb.4. Aus Greidanus
en Carol Linssen tijdens de repetitie van
Oidipous I en II bij
Toneelgroep De Appel
onder regie van Erik
Vos (seizoen 96/97).
Foto van Pan Sok te
Voorburg.
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als afstammeling van goden, of leeggelopen als een mislukt, angstig of teleurgesteld diertje.
Bij het maken van de Nederlandse tekstversie van deel I heb ik moeite gedaan de
koren zo te bewerken dat de strofen gezongen kunnen worden en dat de merkwaardige thema’s - en bovenal de verhouding mens tot goden en cultuur tot
natuur - intact bleven.
Soms is dat bijna archaeologisch zoek- en
graafwerk: gegevens achterhalen die overi-

gens niet alleen voor de Grieken maar ook
voor ons van dramatisch belang zijn.
De structuur van de teksten heeft me uitvoerig beziggehouden, zeker omdat Hugo
Claus in zijn bewerking van deel II het
Koor geheel heeft weggelaten of in bepaalde gevallen aan Oidipous en Antigone
heeft gegeven. Die bewerking had hij indertijd voor Julien Schoenaerts gemaakt,
maar voor ons was weglating van deze
koorgedeeltes moeilijk te accepteren. Het
Koor vormt in de antieke tragedie de zee

waarop de bootjes van de ‘solisten’ dobberen (dat zijn er in de tijd van Sophokles
nooit meer dan drie, zij nemen alle rollen
voor hun rekening). Als de draagkracht
van het Koor zou wegvallen loopt de
Griekse tragedie droog; ik heb daarom de
koren zo goed en zo kwaad als dat ging teruggebracht in deel II, dat Sophokles op
zijn negentigste (zijn sterfjaar) schreef.
De Oidipous-cyclus vormt een ritueel
waarin telkens een pion naar voren geschoven wordt, zoals een loper of paard
een nieuwe positie inneemt (met musici als
torens rondom het speelvlak) en koningin
Iokaste als de sterkste speelster naast koning Oidipous. Een strijd die tenslotte eindigt met schaakmat. Dat betekent: sjah mat
(de stam mat van matar en matador, de doder). Dus: de koning dood.
We hebben een zangeres aangetrokken;
haar hoge zangstem zal spannende injecties aan de acteurs kunnen geven. Dan ver-

tegenwoordigt ze voor mij de Sfinx, die
verbonden is met de goden.
De muzikale impulsen tussen de teksten
zijn van groot belang, ze werken als golven van de zee die de tekst omhoogtillen
en de handeling in de gewenste richting
voortstuwen.
Bovenal zoeken we naar een muzikaal
ritmische structuur, waarin orde scherp
contrasteert met chaos, primitieve en gestileerde elementen tegenover psychologische en realistische staan.
De delen I en II vormen wisselende domeinen door hun geheel verschillende
aard en betekenis. In deel I is Oidipous
heerser, in deel II een oude man en een
kind; in deel I zwemt hij de fuik in, in deel
II zien we hem de fuik uitzwemmen; I is
ritueler, II lijkt reëler maar tegelijkertijd
vinden daar gedroomde ontmoetingen
plaats in het hoofd van de oude Oidipous;
in I wordt de schijnbare orde vernietigd en

Afb. 5. Maquette van Torn Schenk voor Oidipous I en II van Toneelgroep De Appel onder regie van Erik Vos
(seizoen 96/97). Foto van Pan Sok te Voorburg.
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in II zoekt Oidipous naar een nieuwe orde.
Ook visueel proberen we deze werelden
verschillend gestalte te geven. Deel I vertoont de wereld van de ziende Oidipous
die verblind is, deel II maakt de onttakelde
wereld zichtbaar waarin de blinde
Oidipous inzicht probeert te verwerven.
Om dit te bewerkstelligen kiezen we niet
voor realisme maar voor vervreemding.
Bijvoorbeeld door middel van oosterse elementen uit het Japanse Kabuki-theater.
Daaraan ontlenen wij een vorm van stilering die ons van het realisme verwijdert.
Ook proberen wij de ‘objectieve’ emotie te
laten zien, niet alleen de gevoelens van deze man, maar van de man.
Zo biedt het dragen van maskers mogelijkheden om afstand te scheppen tussen
acteur en rol, zoals we dat ook bij de
Perzen en de Oresteia deden.
De overgang van deel I naar deel II
wordt gevormd door de dood van lokaste
en de verblinding van Oidipous. Niet zonder reden drijft hij ijzeren pinnen zijn oogkassen binnen afkomstig uit een gesp van
de ceintuur van zijn moeder en vrouw. De

gesp draagt het stempel van zijn schuld,
de hand van zijn moeder dooft indirect en
symbolisch het licht in zijn ogen.
Sophokles blijft fascineren door zijn levensvisie. Deze is zo anders dan die van
Aischylos en Euripides. Bij Aischylos
draait het nog om de oerwereld, de goden
maken de dienst int, de mens kan slechts
buigen. Maar Sophokles gaat twijfelen aan
het bestaan van de goden, hij schept plaats
voor onzekerheid.
Zijn het de goden of zijn wij het zelf die
ons lot bepalen? Of zijn het de demonen
- zoals Sophokles ze zo graag noemt - die
wij in ons zelf oproepen? Inherent hieraan
stelt hij de vraag: heeft de mens een lotsbestemming of is het allemaal toeval?
Als er een lot bestaat, dan zijn we dus onmachtig. Een beangstigend thema trouwens: de onmacht. Dan is het dus allemaal
al voor ons bezegeld. Sophokles laat
Oidipous echter een bewuste keuze maken, als hij uit hoogmoed het raadsel van
de Sfinx oplost. Daar wordt hij voor gestraft, want je moet niet alles willen weten.

OIDIPOUS I en II
van Sophokles
regie Erik Vos

theater carré amsterdam
februari
4 t/m 8, 9*, 11 t/m 13

grote zaal appeltheater
oktober
11 en 12 openbare repetities, 30, 31
november
l, 2, 5 t/m 9, 13 t/m 16, 17*, 20 t/m 23, 27
t/m 30
december
1*, 4 t/m 7, 11 t/m 14, 15*, 18 t/m 21
januari
3, 4, 5*, 8 t/m 11, 15 t/m 18, 19*, 22 t/m 25,
29 t/m 31
februari
1

* = matinee
let op: afwijkende aanvangstijden!
Oidipous I en II begint op week- en zaterdagen om 19.30 uur, op zondagen om
13.30 uur. Reserveren bij de Appelkassa
070-3502200.

De Oresteia
Een magistrale oertekst
Twee meesterlijke tolken
Jan Maarten Bremer

Onlangs verschenen bij Querido twee vertalingen van Aeschylus’ Oresteia1. Twee
verschillende vertalingen van één en hetzelfde werk op hetzelfde moment uitgeven, dat zal in de geschiedenis zelden
voorgekomen zijn. Zeker is het dat Johan
Polak - hij heeft de reeks gestart waarin
deze vertalingen verschenen - de beslissing van zijn opvolgers zou hebben toegejuicht, want de vertalers hebben allebei op
eigen onderscheiden manier een topprestatie geleverd. Van een recensent wordt nu
een vergelijkend oordeel verwacht, en dat
is waarachtig niet gemakkelijk. Omdat het
hier om een van de belangrijkste teksten
uit de oudheid gaat én om twee fameuze
vertalers - beiden werden al eerder bekroond met de Martinus Nijhoftprijs - is
deze bespreking wat langer dan in
Hermeneus gebruikelijk is.
M. d’Hane-Scheltema, hierna kortheidshalve M, heeft gekozen voor een geserreerde vorm: zij vertaalde de dialooggedeelten
in 6-voetige jamben en de koorliederen
niet isometrisch (zoals Bertus van Lier in
zijn Antigone, die in 1966 bij Van Oorschot
verscheen), maar wel in herkenbare en bij
hardop lezen wel-klinkende versmaat met
heel af en toe een rijmeffect2. G. Koolschijn,
hierna G, heeft gekozen voor een lossere
aanpak die hem de vrijheid laat om zo
dicht mogelijk op de huid van zijn origineel te blijven.
Als voorbeeld neem ik een aangrijpende
passage uit de parodos van de Agamemnon,
waarin het koor zich voor de geest haalt
hoe het Iphigeneia verging, vlak voordat
zij op last van haar vader geslacht werd:

φρÀσεν δ’ Þζοισ πατcρ µετ’ εχÀν
δÝκαν χιµαÝρασ Åπερθε βωµο
πÛπλοισι περιπετ πÀντι θυµÿ προνωπ
λαβε ν Ûρδην,
στÞµατÞσ τε καλλιπρÿρου
φυλακÿ κατασχε ν
φθÞγγον ρα ον οκοισ
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βÝÿα χαλινν τ’ ναàδÿω µÛνει.
κρÞκου βαφaσ δ’ εσ πÛδον χÛουσα
βαλλ’ ²καστον θυτÜρων π’ µµατοσ βÛλει 240
φιλοÝκτÿω, πρÛπουσα τgσ
ν γραφα σ, προσεννÛπειν
θÛλουσ’, πεd πολλÀκισ
πατρeσ κατ’ νδρνασ ετραπÛζουσ
µελψεν, γνÿ δ’ ταàρωτοσ αδÿ πατρeσ 245
φÝλου τριτÞσπονδον εποτµον παινα φÝλωσ ÛτÝµα.

Dat zijn bij Aeschylus 17 versregels, die in
totaal 68 griekse woorden bevatten, m de
vertaling van M worden dat eveneens 17
versregels, 107 nederlandse woorden; bij G
maar liefst 27 regels en 155 woorden. Dit
op zich weinig zeggende kwantitatieve gegeven wordt kwalitatief belangrijk als men
de beide vertalingen met elkaar en uiteraard met het origineel vergelijkt. Hier is
eerst M’s vertaling afgedrukt.
De vader zei, na het gebed,
dat men zijn kind, gelijk een geit
- als zij diep wegdook in haar kleed
ineengedrukt van angst omhoog moest tillen en haar kreten
tussen haar mooie lippen smoren,
dat zij hem niet vervloeken kon!
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Ondanks dit geknevel, dit stomme geweld,
heeft zij toch, toen haar krokusgewaad naar de
grond viel,
de offergenoten getroffen
met een deerniswekkend schot uit haar ogen.
Als een beeld zo verheven stond ze. Ze stond
alsof ze ging spreken, zoals ze wel vaker
in het huis van haar vader de gasten aan tafel
verrukt had met zuivere toon,
wanneer ze voor hen na de derde plenging
dierbaar het danklied begon ...

En nu de versie van G:
De vader bad
en beduidde zijn helpers
om het kind dat zich vurig,
voorovergebogen,
op zijn gewaad had gestort,
als een geit boven het altaar te houden,
hoog in de lucht opgetild,
en door een wacht
voor haar prachtige lippen
de klanken te smoren
die een vloek voor zijn huis zouden zijn,
met geweld en de stomme
kracht van een bit.
Met een glans van saffraan
gleed haar jurk op de grond, elke offeraar trof
ze uit haar ogen
met pijlen die meelijden vroegen,
schitterend als op een wandschildering,
vol verlangen hen aan te spreken,
want zij had zo vaak
in haar vaders zaal
bij rijkgedekte tafels gezongen,
aan het eind van het maal
had de zuivere stem van de maagd
voor haar dierbare vader
lief en eerbiedig
bij het lied om de zegen geklonken.
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De lossere vertaaltrant van G staat hem toe
nagenoeg elke nuance van het origineel op
te vangen, meermalen door de betekenis
van één Grieks woord met enkele
Nederlandse te omschrijven: bijvoorbeeld
in 234 Ûρδην met ‘hoog in de lucht opgetild’, in 247 παινα met ‘lied om de zegen’
en φÝλωσ met ‘lief en eerbiedig’. In zijn behoefte om tegemoet te komen aan de lezer
van nu - ook de lezer die niets van de oudheid afweet - doet G niets met het historische gegeven (τριτÞσπονδον, 246) dat de

Grieken na het eten en voor het drinken
van de wijn gewoon waren te plengen
voor drie goden, doorgaans Zeus als laatste; hij schrijft: ‘aan het eind van het maal’.
Daarentegen heeft M hier een veel beknopter en strakker geheel gebouwd van 4- en
3-voetige jambische regels. Dat heeft haar
ertoe gebracht om elementen van het origineel, soms belangrijke, onvertaald te laten:
Åπερθε βωµο (232), οκοισ; (237), ²καστον
(240), ταàρωτοσ; (245), πατρeσ φÝλου
(245-6)3; de ‘derde plenging’ heeft zij echter behouden. - In dit geval zal menig lezer wellicht aan G’s vertaling, de meer volledige, de voorkeur geven.
Nemen we echter een andere, wellicht
nog beroemdere passage uit dezelfde parodos, de Zeushymne (160-183), dan komt
de religieuze, bijna hiëratische toon van
het origineel beter uit in het strakke (alweer jambische) bouwsel van M dan in de
losse, prozaïsche tekst van G. Ook vind ik
in 179-80 de keuze van M ‘slapeloos’
(=νθ’ Åπνου, Emperius’ verbetering) verkieslijk boven G’s ‘in de slaap’ (=ν θ’
Åπνÿω, de handschriften). Dit geval is geen
uitzondering; in zijn voorwoord (blz.7)
zegt G: ‘doorgaans heb ik aan een stroeve
lezing in de manuscripten de voorkeur gegeven boven een soepele verbetering’.
Men kan die voorkeur eerbiedigen4, al
vind ik dat een vertaler een andere taak en
een ander ‘ethos’ heeft dan een editor als
bijvoorbeeld Martin West, die de laatste
Aeschylus-editie bezorgd heeft bij
Teubner, 1991. Maar in deze recensie zal ik
mij verder van tekstkritiek onthouden.
Tot nu toe zijn in deze bespreking alleen
lyrische passages aan bod gekomen. Als
voorbeeld van hoe de vertalers omgaan
met dialoogverzen heb ik het hoogtepunt
van het tweede deel van de trilogie gekozen, Choeph. 892-902, de scène waarin
- nadat Aigisthos al gedood is - Klytaimestra tegenover haar zoon komt te staan.
Eerst weer Aeschylus’ tekst:

OP. σb καd µατεà¯ τÿδε δ’ ρκοàντωσ χει.
ΚΛ.οD ’γñ¯ τÛθνηκασ, φÝλτατ’ ΑγÝσθου βÝα!
OP. φιλε σ τeν νδρα; τοιγaρ ν τατÿ τÀφÿω
κεÝσFη¯ θανÞντα δ’ οτι µc προδÿσ ποτε. 895
KΛ.πÝσχεσ t πα , τÞνδε δ’ αδεσαι, τÛκνον,
µαστÞν, πρeσ ÿz σf πολλa δc βρÝζων ±µα
ολοισιν ξÜµελξασ ετραφbσ γÀλα.
OP. ΠυλÀδη, τÝ δρÀσω; µητÛρ’ αδεσθ κτανε ν;
ΠY.πο δαd τa λοιπa ΛοξÝου µαντεàµατα; 900
τa πυθÞχρηστα πιστÀ τ’ εορκñµατα;
±παντασ χθροfσ τν θεν γο πλÛον.

Dat luidt, in M’s vertaling:
OR U zoek ik. U. Met hem daar is al afgedaan.
KL. Ai mij! Je bent vermoord! Aigisthos, liefste, dood!
OR. Uw liefste? Hij? Dan mag u naast hem liggen in
hetzelfde graf. Eeuwige trouw tot in de dood!
KL. Je bent mijn zoon. Bedenk je. Voel je geen ontzag
voor deze borst, waaraan je vaak halfslapend met
je zachte lippen melk dronk, toen je nog moest
groeien?
OR. Wat doe ik, Pylades? Moet ik mijn moeder doden?
PY. Hoe zou het verder moeten met Apollo’s woord,
zijn Delfische gebod, zijn plechtige beloften?
Maak iedereen tot vijand, maar de goden niet!

En in G’s vertaling:
OR. U zoek ik net. Hij hier heeft al genoeg.
KL. O god. Je bent dood, m’n liefste sterke Aigisthos.
OR. U houdt van de man? Dan komt u in hetzelfde
graf te liggen.
U krijgt geen kans hem na zijn dood nog te verraden.
KL. Stop, jongen. Ontzie deze borst, m’n kind waar
jij zo vaak,
al doezelend, met je tandeloze mondje de voedende melk uit zoog.
OR. Pylades, wat moet ik doen? Mijn moeder ontzien, haar niet doden?
PY. Waar blijven dan Apollo’s orakels uit Delfi en de
eden
van trouw? Bedenk: beter iedereen als vijand
dan een god.

Het enige stukje van G dat ik prefereer is
899b: ‘Mijn moeder ontzien, haar niet doden?’ want dat spoort beter met het
Grieks. Maar voor bijna al het overige lijkt
M’s tekst mij sterker en waardiger. Zo
vind ik het laatste woordje van G’s ‘U zoek
ik net’ (892) te colloquiaal, terwijl M’s ‘Uw
liefste? Hij?’ (894) dramatisch sterker overkomt dan G’s ‘U houdt van de man?’

In de Choeph. gaat aan deze scène het optreden vooraf van de voedster (734-765).
Zij, de vrouw die in tegenstelling tot
Klytaemestra echt moederlijke gevoelens
voor Orestes heeft gehad, spreekt hier over
de tijd dat zij voor de baby Orestes zorgde
en heeft het heel plastisch over kindergehuil en luiers. Het zou teveel plaats innemen om van zo’n lang stuk de twee versies
af te drukken en te vergelijken, maar ook
hier treft mij hetzelfde verschil; niet een
van goed of fout vertaald, maar een verschil van toon en register. Bij G spreekt de
voedster met een gemakkelijk parlando
(‘Ja toch? Je doet zijn zin...’), bij M klinkt in
de woorden van de voedster de waardigheid door van liefdevolle zorg.
Het is tijd om deze bespreking af te sluiten. Ik kan niet anders dan mijn bewondering voor beide vertalingen als leesteksten
uitspreken. Ik zou ook niet durven beweren dat op het toneel de ene vertaling het
zonder meer beter zal doen dan de andere.
Op het eerste gezicht lijkt G’s vertaling
daarvoor het meest gekwalificeerd vanwege zijn directe taalgebruik en ook door het
nauwgezet overbrengen van veel details
van de Griekse tekst, zij het dan ten koste
van de beknoptheid en dichterlijkheid. Er
is hier een markant precedent. Toen Peter
Stem in 1980-81 een Oresteia opvoerde in
Berlijn in een zelfgemaakte vertaling, had
hij er ook voor gekozen om tastend en in
een aantal gevallen (nog véél vaker dan G)
parafraserend te vertalen, met soms zelfs
‘zwei oder mehr entsprechende Übersetzungsvorschlage nebeneinander”. Welnu,
die opvoering was uitermate indrukwekkend, mede dankzij de tekst.
Maar toevallig kan ik uit eigen ervaring
óók oordelen over de speelbaarheid van
M’s Eumeniden-vertaling. Toen ik in september 1995 afscheid nam van de
Letterenfaculteit van de UvA voerden de
studenten dit stuk, het derde deel van de
Oresteia, op in M’s vertaling. Niet alleen
hun acteerprestatie was treffend en ontroe-
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rend, ook de tekst was aangrijpend en
kwam soepel en lenig voor het voetlicht.
Dat moge een subjectieve indruk zijn, mij
ingegeven door de emoties van die dagen.
Maar een waardeoordeel is nu eenmaal
onherroepelijk subjectief...
G stelt aan het einde van zijn inleiding
(blz. 16) dat hij heeft gewerkt ‘voor lezers,
niet voor gebruikers’. Van zijn Plato-vertalingen kenden we deze houding al: G
wilde aan lezers van nu in alle helderheid
en in eigentijdse taal overbrengen wat
Plato betoogt en niet het materiaal aanreiken waarvan beoefenaars van de filologie
of zelfs de Altertumswissenschaft zich
kunnen bedienen. Ook in deze vertaling
handhaaft hij die instelling en dat levert de
meesterlijke en heldere tekst af waarvan ik
hierboven de contouren getekend heb. M,
die zich tot nu toe uitsluitend op het vertalen van poëzie heeft toegelegd (Grieks: komedies van Aristophanes, epigrammen;
Latijn: Juvenalis en Ovidius), heeft misschien geleerd haar instrument iets fijner
af te stellen op de partituur die ze vertolkt.
In elk geval is er in de verste verte geen
Sprake van dat haar taal geleerder zou zijn,
ten dienste van school of studie. Ik bewonder persoonlijk haar vertaling vooral vanwege de zuiverheid van toon en de ingetogen waardigheid die op elke bladzijde
naar voren komt. Juist de concentratie en,
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om het woord te herhalen dat ik in het begin gebruikte, geserreerdheid van haar
tekst geven er een intense kracht aan die
uitermate aeschyleïsch is.

NOTEN
1. M. d’Hane-Scheltema, Oresteia, 176 blz. en G.
Koolschijn, Het verhaal van Orestes, 192 blz., beide verschenen in 1995 te Amsterdam bij de uitgeverij
Querido, in de Baskerville Serie met het imprint
Atheneum-Polak&van Gennep; de prijs voor elk van
beide is ƒ 49,90.
2. Zoals bijvoorbeeld in Agam. 176-8: Want hij wees
de mens te gaan/ naar bezinning. Hij gaf aan/ dat
men wijsheid leert met pijn.
3. ‘haar vaders paian’ wil zeggen het lied dat haarvader ingezet had. Want het kwam aan de heer des huizes toe om na tafel te plengen en die plenging met
een gebed te vergezellen dat op c παιñν uitliep.
Daarop aansluitend zongen de anderen dan een korte
paian. Vgl. Fraenkel’s comm. G’s weergave, dat Iph.
zong ‘voor haar dierbare vader’ is dus, strikt genomen, ook niet juist. - Dit tekstgegeven is in het verband van deze scène belangrijk, want bij de aanvang
van dit mensenoffer had Agamemnon ook gebeden
(231), maar zijn dochter kon, monddood als ze was,
nu niet bij haar vaders woorden aansluiten!
4. Minder eerbied heb ik voor de door G gemaakte
keuze waar hij in Agam. 144 ατει κρναι)kennelijk
ατει (imperatief) leest, en vertaalt met ‘godin, wil
toch volvoeren’. In de context is (ind.praes.) ατει
κρναι noodzakelijk: ‘Artemis eist voltrekking’.
5. Deze opvoering van de Oresteia, en nog twee andere, heb ik indertijd besproken in Lampas 16 (1983),
131-154; Stein’s vertaling en zijn toelichting (waaruit
ik hier citeer) komen daar op biz. 133-134 aan de orde.

Rolf Hochhuth, Die Berliner Antigone
Broederliefde in Nazi-Duitsland
Pim Mineur

Het is het jaar 1943. In Berlijn staat een negentienjarig meisje terecht voor een militair tribunaal. Gebruikmakend van de verwarring tijdens een geallieerde luchtaanval
heeft zij het lijk van haar broer, die vanwege een beschuldiging aan het adres van de
Führer was opgehangen, uit de snijzaal
van de faculteit voor geneeskunde weten
te halen. Ze heeft het lijk vervolgens met
een handkar naar een niet meer in gebruik
zijnd kerkhof gebracht en het daar onopgemerkt onder een oude grafsteen begraven.
De vermissing van het lijk brengt uiteraard een onderzoek op gang. Wanneer
een medestudente verklaart dat ze Anne,
zoals het meisje heet, tijdens de luchtaanval met een handkar in de buurt van de
snijzaal heeft zien lopen, wordt deze gearresteerd en voor een militaire rechtbank
geleid. De generaal die het proces voorzit
krijgt even de schok van zijn leven: vóór
hem staat het meisje, waarmee tegen zijn
zin zijn eigen zoon Bodo zich heeft verloofd, vlak voordat hij naar het Oostfront
vertrok.
Natuurlijk is Anne er alles aan gelegen
om de plek waar zij haar broer begraven
heeft geheim te houden. Ze heeft daarom
verklaard, dat ze het lijk naar het invalidenkerkhof heeft gebracht. Maar haar getuigenis wordt door twee plaatselijke
doodgravers als een leugen ontmaskerd.
De Führer, die zich persoonlijk met de affaire heeft bemoeid, heeft kortweg tegen
de generaal gezegd: ‘die Angeklagte soll in
eigener Person der Anatomie die Leiche
zurückerstatten’. De generaal, die on-

danks zijn ernstige bezwaren tegen Annes
verhouding met zijn zoon het meisje toch
wil redden, legt Hitlers woorden zó uit,
dat zij er met gevangenisstraf vanaf zal komen, als ze het lijk van haar broer en niet
zichzelf bij de snijzaal aflevert, zoals Hitler
ongetwijfeld bedoeld had.
Maar Anne volhardt in haar leugen ...
De schrijver Rolf Hochhuth, geboren in
1931 in de Hessische stad Eschwege, volgde aanvankelijk een opleiding tot boekhandelaar en werkte vanaf 1955 als lector
bij een grote uitgeverij. In deze functie verzorgde hij bloemlezingen en tekstedities
van onder andere Erich Kästner en
Thomas Mann, veelal in samenwerking
met Marianne Heinemann, met wie hij later in het huwelijk trad. Mariannes moeder
werd als lid van een verzetsgroep in 1943
onthoofd, nadat haar tweede man in een
Russische boerderij zelfmoord had gepleegd. (Hochhuth verwerkte deze feiten
later in zijn Berliner Antigone, die aan
Marianne is opgedragen).
In 1959 publiceerde Hochhuth een volledige editie van de werken van Wilhelm
Busch, die zo’n succes had dat hij van zijn
uitgever drie maanden verlof kreeg. Deze
tijd gebruikte hij om in Rome research te
doen voor zijn toneeldebuut. Der
Stellvertreter (1959, eerste opvoering 1963),
waarin hij een felle aanval doet op de houding tegenover het Nazisme van paus Pius
XII in de Tweede Wereldoorlog. Dit stuk
bezorgde hem op slag wereldwijde bekendheid door de extreme controverses
die het opriep.
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Ook zijn verdere literaire werken zijn - in
verschillende mate en met verschillend effect - kritische reacties op politieke en sociale wantoestanden. Hochhuth is een geschiedenispessimist: voor hem is de geschiedenis een golfbeweging zonder enige
ontwikkeling of einddoel, met energie-uitbarstingen die zichzelf uitputten. Dit leidt
bij hem evenwel niet tot een fatalistische
visie. Integendeel: tégen de traditionele
mening in dat historische processen anoniem zijn, benadrukt de schrijver keer op
keer de persoonlijke verantwoordelijkheid
enbeslissingsmogelijkheid van het individu. Het is zijn morele houding die de loop
van de geschiedenis kan beïnvloeden. Zo
wordt in de tragedie Soldaten Churchill
verantwoordelijk gesteld voor de verwoesting van de Duitse steden. Het populaire
stuk Die Hebamme gaat over de succesvolle
strijd van een hoofdzuster tegen de bureaucratie, om bewoners van een stad in
Hessen een menswaardig onderkomen te
verschaffen. In de komedie Lysistrate und
die Nato gaat het over Griekse vrouwen die
door middel van een seksstaking weten te
voorkomen dat hun eiland een vlootsteunpunt van de Navo wordt.
Critici zijn het er over eens, dat
Hochhuth in zijn novelle Die Berliner
Antigone van 1966 (overigens gebaseerd op
een ware gebeurtenis) het duidelijkst zijn
stelling heeft geïllustreerd ‘dass der
Einzeine heute wie immer individuen sein
Leid, sein Sterben ertragen muss, gerade
auch dann, wenn er keine Wahl hat und
keine Waffe ...’ (Citaat uit Hochhuths artikel: Soll das Theater die heutige Welt darstellen? van 1963).
De novelle is te lang om hier in haar geheel te presenteren, maar een aantal fragmenten met verbindende tekst kan waarschijnlijk wel een goed beeld geven van
deze moderne en uiterst beklemmende
versie van het antieke motief.
Het begin van de novelle is hierboven al
kort weergegeven. De schrijver plaatste
ons onmiddellijk in medias res. Twee dood-

gravers hebben zojuist ‘met de voor hun
beroep karakteristieke breedsprakigheid,
die in deze tijd van massale sterfte evenwel een even pretentieuze indruk maakte
als een doodkist’, verklaard dat ze het betreffende lijk niet bij het door Anne genoemde invalidenkerkhof hebben gezien.
Maar Anne blijft ontkennen, ondanks de
vermaningen van een oude admiraal die
als assessor het proces bijwoont.
Terwijl de officier van justitie het woord
voert, denkt de rechter na over wat er allemaal gebeurd is: de beschuldiging van
Annes broer, op het nippertje zwaargewond uit de hel van Stalingrad gered, dat
Hitler zélf het zesde leger te gronde heeft
gericht; het feit dat zijn zoon Bodo zich
daarna niet van Anne en haar broer heeft
gedistantieerd; en de opdracht van Hitler
om Anne te laten onthoofden en haar lijk
ter beschikking te stellen van de snijzaal,
als een waarschuwend voorbeeld voor
weerspannige studenten.
De generaal-rechter, zelden in het hoofdkwartier aanwezig en nog minder vaak aan Hitlers
tafel, had met stijve lippen ‘zeker, Führer’ gemompeld, en had later als een geblinddoekte
gevangene de weg naar zijn auto niet meer
kunnen vinden. Hoe’zou hij ooit onder Hitlers
ijzig-blauwe, raspoetmachtig-dwingende ogen
de beschamende, de onmogelijke bekentenis
hebben kunnen afleggen dat dit meisje, de zuster van een hoogverrader, heimelijk met zijn eigen zoon verloofd was ... Thans ging hij, zwetend onder zijn baret, over op de onzakelijkpersoonlijke manier van spreken van de bejaarde admiraal en voerde ten behoeve van de beklaagde op bijna vertrouwelijke wijze verzachtende omstandigheden aan.
[...] Het weghalen van het lijk was geen persoonlijke verrijking, en derhalve kon er van
plundering geen sprake zijn. Ook was de begrafenis niet zonder meer een getuigenis van
staatsvijandigheid, omdat het bij de verrader
om een broer ging. Als verzachtende omstandigheid gold verder nog de psychische ontreddering: zoals bekend had na de veroordeling
van haar broer haar moeder zelfmoord gepleegd. Verdacht, dacht de officier van justitie,
een gladgekamde Hamburger met een stem als-

een glassnijder - verdacht. [...] Het was toch bespottelijk dat hij beklaagde nu een beperkte
tuchthuisstraf beloofde, op voorwaarde dat ze
onder toezicht het lijk van haar broer zou opgraven. Zo’n aanbod - natuurlijk, men hoefde
zich daar later niet aan te houden - stond in
geen verhouding tot haar vergrijp waarmee ze
inging tegen het bevel van de Führer om politieke delinquenten een begrafenis te weigeren.
Terwijl hij met intense voldoening de rechtsverkrachting van zijn chef overdacht, terwijl de admiraal met een weemoedig oude-herenwelbehagen deze met één been in het graf staande
‘prachtmeid’ daar in de beklaagdenbank vol
deernis met zijn blikken liefkoosde, en terwijl
de watervlek boven de buste van de Führer
voor de lange, bloedrode banier al verder en
donkerder om zich heen vrat, dwong de generaal, reeds buiten adem en reeds zonder hoop,
zichzelf tot de grootst mogelijke bruutheid: ‘In
dit stadium van de totale oorlog kan de rechtbank geen energie verspillen aan een tijdrovend onderzoek’, dreigde hij schor en gejaagd
Anne en zichzelf. ‘U kunt 24 uur bij uzelf overleggen of uw handlangers het lijk van uw broer
weer in de snijzaal zullen aantreffen - of dat
door het inleveren van uw eigen lichaam, met
het hoofd gescheiden van de romp, aan uw medeplichtigen duidelijk gemaakt moet worden
dat wij, nationaal-socialisten, onverbiddelijk afrekenen met ieder blijk van defaitistische ongehoorzaamheid.’

Door deze uitspraak van de rechter is voor
Arme een conflict geschapen: ze moet nu
kiezen tussen haar ‘Seelische Wunsch zu
Leben’ en haar voornemen om achter haar
daad te„blijven staan. Zij kiest voor de
dood, en ‘s avonds schrijft ze in haar cel
een brief aan Bodo waarin ze hem dit besluit meedeelt. Tijdens het schrijven denkt
ze terug aan de nacht waarin ze haar broer
op een oud kerkhof heeft begraven, terwijl
Berlijn om haar heen in brand stond ten
gevolge van een bombardement.
Maar dan - als een eiland van vrede, zo eindeloos verwijderd van de orgiastische vuurzee,
lag daar de donkere dodenakker. Niemand
Stoorde haar. Van de straat afgeschermd door
verwilderde forsythia’s, in de rug beschermd
door de gothische nis, groef ze zonder haast en

gooide de aarde op het dekzeil dat over haar
broer heen had gelegen. En ze merkte niets van
de grote inspanning toen ze het lichaam van de
handkar haalde en het nog eenmaal optilde en
in het graf legde. Maar ze vermeed het om zijn
gekwelde gezicht aan te kijken; want ‘s middags in de snijzaal was ze naar buiten gerend
omdat ze moest overgeven. Ze spreidde haar
zomermantel uit over haar broer. Van opluchting, maar toch ook omdat ze hem nu met aarde moest bedekken, overviel haar een wild gesnik - en toen zag ze ineens dat ze in de val zat:
haar benen, haar rok en haar handen zaten helemaal onder de vochtige aarde. Zonder onderbreking gooide ze het graf dicht. Pas toen ze
geknield de graszoden er weer bovenop wilde
leggen realiseerde ze zich, dat na deze nacht
vol branden tienduizenden net zo bevuild rond
zouden lopen. Daarop deed ze het rustig aan.
Behoedzaam dekte ze de aarde af, verspreidde
de rest onder het struikgewas en drukte met
haar handen het mos vast. Voordat ze met de
handkar de straat opging sloop ze, goed om
zich heen kijkend, naar buiten, wachtte tot een
zware vrachtauto het lawaai versterkte, en na
vijfhonderd meter bereikte ze weer het eerste
brandende huis. Even verderop vroegen twee
jongens van de Hitler-Jugend om haar lege wagen, pakten er koffers en manden bovenop en
tenslotte nog een hysterische vrouw die ze ongedeerd uit een kelder hadden gehaald. Anne
liet ze beloven dat ze de handkar de volgende
morgen bij de hoofdingang van het invalidenkerkhof neer zouden zetten, en vervolgens
gooide ze de schop en het dekzeil in de smeulende puinhopen. Later vond ze een brandkraan waar de brandweer net de slang van afschroefde, en daar waste ze haar benen en gezicht en armen. En achter haar droeg men doden weg, en ze vluchtte uit de straten vol puin,
vol verlangen om bij Bodo te schuilen, overweldigd door een kwellende begeerte om te leven - om het te vergeten, het leven.

Doordat het gerechtshof door een luchtmijn met de grond gelijk wordt gemaakt,
wordt Annes bedenktijd met tien dagen
verlengd. Vier dagen en nachten moet ze
haar cel delen met een ter dood veroordeelde Poolse dwangarbeidster. Wanneer
deze wordt weggehaald voor de terechtstelling door middel van de guillotine,
stort Anne geheel in elkaar. ‘Sie begriff das
Madchen nicht mehr, das seinen Bruder
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bestattet hatte - wollte es nicht mehr sein,
wollte zurücknehmen.’ Ze wordt vooral
gekweld door wat Bodo haar ooit bij wijze
van troost had gezegd toen ze hoorde dat
haar broer opgehangen zou worden, namelijk dat de dood daarbij heel snel pleegt
in te treden, terwijl na een terechtstelling
met de guillotine het hoofd, gescheiden
van de romp, nog wel een half uur bij bewustzijn blijft. En voor vrouwen, ook dat
had hij haar toen gezegd, bleef volgens bevel van de Führer de valbijl voorgeschreven. Maar als korte tijd later pastoor Ohm
haar weer eens een bezoek brengt, blijft ze
bij haar voornemen.
Toen later evenwel de deur voor de pastoor
werd opengemaakt, kwam ze er niet toe om
haar daad te verloochenen. Zijn gezicht was ingevallen. En zijn onvermogen om het eerste
woord te vinden gaf Anne vóór de duur van
een paar ademhalingen de kracht om kalmte te
veinzen. Ze dacht dat hij haar moest zeggen dat
ze al veroordeeld was. Ze gaf te kennen dat hij
‘het’ wel kon zeggen. Toen mompelde hij, terwijl ze zich aan elkaar vasthielden: ‘Uw verloofde, Bodo, heeft zichzelf in een Russische
boerderij doodgeschoten’. Pas lang nadat hij
het gezegd had hoorde ze hem: ‘Ze hebben alleen maar uw brief bij hem gevonden, hij had
hem pas een half uur ../ ‘Brief ?’, en hij las in
haar ogen dat zij dat niet begreep. Bodo had
ook zijn moeder niet meer geschreven. Dat zei
hij haar. ‘Geen brief - geen - niets voor mij ?’
Nu moest hij het toch zeggen. ‘Hij wilde naar u
toe ... begrijpt u !’ zei de geestelijke en zijn ogen
trilden. Hij moest het herhalen: ‘Bodo wilde bij
ü zijn. Hij geloofde immers - hij dacht, dat u al
... dood was’.
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Terwijl de generaal-rechter rouwt om de
zelfmoord van zijn zoon Bodo, wordt hij
door Hitler beloond met de hoogste militaire onderscheiding. Hij kan Anne in feite
al niet meer redden, doordat ze naar een
andere gevangenis is overgebracht, en wel
als ‘pakket’, de technische term voor
‘Patienten mit geringer Lebenserwartung’.
Anne wordt opgesloten in een met opzet

oververhitte cel, praktisch zonder eten en
drinken.
Ze begint te hallucineren en wordt heen
en weer geslingerd tussen levens- en
doodsverlangen. Als bij een bombardement de ruit van haar cel breekt, verbergt
Anne een glassplinter in haar haar om zich
op die manier van het leven te kunnen beroven, maar de splinter wordt door een
‘zorgzame’ gevangenbewaarster gevonden. Ook wordt een arts ingeschakeld om
te zorgen dat Anne volkomen gezond op
het schavot zal komen. Een verzoek om
gratie wordt afgewezen en de terechtstelling wordt voltrokken.
Het verhaal eindigt dan als volgt:
De dodencellen bleven open, de delinquenten
waren aan een muurring vastgeketend. In die
toestand heeft pastoor Ohm nog met hen gesproken. Of Anne zich nu het woord van
Handelingen 5: 29 kon herinneren, dat ze op de
grafsteen van haar broer gevonden had; of ze
het meisje is geweest, dat volgens een kroniek
op deze namiddag ‘als een heilige stierf’; of ook
dat zij het was die naar het schavot in haar geboeide handen een foto had meegenomen als
rustpunt voor haar ogen - we weten het niet.
Pastoor Ohm schreef enkele jaren later op een
verzoek om informatie: ‘Bespaart u zich de
technische details, mijn haren zijn er wit van
geworden’.
De vrouwen werden kort na elkaar over de
grauwe binnenplaats naar het hok van de beul
gebracht. Daarheen mocht geen geestelijke hen
begeleiden. Degenen die daar, naast het driepotige tafeltje met jenever en glaasjes, dienst
deden als ooggetuige: de admiraal, de officier
van justitie, een kolonel van de luchtmacht als
vertegenwoordiger van de generaal-rechter en
een inspecteur van de militaire justitie, zwegen
na de oorlog als het graf, om hun pensioen niet
in gevaar te brengen. Het register vermeldt alleen dit: dat ook op deze 5de augustus de paardenslager Röttger als bode dienst deed, een
man die berucht was om zijn geestige opmerkingen en die bijna op de dag af een jaar later
veldmaarschalk Von Witzleben en elf van zijn
vrienden wurgde met een strik. Deze terechtstelling werd gefilmd omdat de Führer en zijn
staf ‘s avonds in de rijkskanselarij de mannen
wilden zien creperen die op 20 juli 1944 geprobeerd hadden het regime omver te werpen. Een

staatssecretaris heeft overgeleverd, dat zelfs die
satanische partijgenoot van Hitler, zijn minister
van propaganda, gedurende de filmvoorstelling meerdere malen zijn hand voor zijn ogen
hield.

Dit schooljaar is Sophocles’ Antigone verplichte lectuur voor de eindexaminandi
met Grieks in hun pakket. Daarnaast behoren deze leerlingen ook kennis te nemen
van enkele van de vele latere versies van
deze vermaarde Griekse tragedie, zoals de
Antigone van Jean Anouilh en de bewerking van Bertold Brecht. Het is begrijpelijk,
dat Hochhuths novelle Die Berliner
Antigone in de examenbundels niet aan de
orde komt: de verschillen met Sophocles
zijn namelijk wel erg groot.
Om te beginnen kent Sophocles’ tragedie
veel meer handeling (drama). Het stuk begint ‘s morgens vroeg met de aankondiging van Antigone dat ze ondanks het verbod haar gesneuvelde broer Polyneikes wil
gaan begraven. Na haar vertrek verschijnt
Kreon, die dit verbod nogmaals bekrachtigt en overtreders bedreigt met de doodstraf. Een soldaat komt al kort daarop melden dat een onbekende het verbod heeft
overtreden en even later verschijnt hij nogmaals, maar nu met de bij het lijk van haar
broer betrapte Antigone. In een uitgebreide dialoog (waarin later ook Ismene zich
mengt) worden de onverzoenlijke standpunten yan Antigone en Kreon duidelijk
gemaakt. Kreon besluit Antigone ter dood
te brengen en ook de woorden van zijn
-zoon Haimon, die met Antigone is verloofd, kunnen hem daar niet van afbrengen. Pas na een heftig twistgesprek met de
oude ziener Teiresias ziet Kreon het onrechtmatige van zijn daad in, maar hij
komt te laat: In haar onderaardse grafkamer heeft Antigone zelfmoord gepleegd en
Voor de ogen van zijn vader doet Haimon
kort daarna hetzelfde. Wanneer ook zijn
vrouw Eurydike zichzelf van het leven beroofd heeft, blijft Kreon geheel ontredderd
achter.

Hochhuth schrijft geen tijdloze mythos,
maar een zeer tijdgebonden, op ware gebeurtenissen gebaseerd verhaal. Een novelle, geen tragedie, want wat zich in het
hoofd van Anne afspeelt is weinig geschikt
voor het theater. Het begraven van het lijk
van haar broer op zichzelf is niet zozeer
van belang alswel haar weigering om de
plaats van zijn graf te verraden. Dat bezorgt haar een geweldig psychisch lijden
dat dat van Antigone verre lijkt te overtreffen. Van een dialoog, een discussie tussen
Anne en haar rechter is totaal geen sprake.
Verder ontbreekt de figuur van Ismene,
pleegt Bodo zelfmoord voordat Anne terechtgesteld wordt, speelt het goddelijke
hooguit een negatieve rol en wordt de
functie van Kreon eigenlijk behalve door
de generaal-rechter ook vervuld door de
openbare aanklager en - op de achtergrond - de Führer. En zo is er nog veel
meer te noemen.
Hochhuths novelle bevat elementen die
ook in veel van zijn andere werk een rol
spelen. In een interview in Die Zeit van 9
april 1976 heeft hij verklaard dat aan alles
wat hij geschreven had en nog schrijven
zou, een stellingname tegenover Hitler ten
grondslag lag. In Die Berliner Antigone stelt
Hochhuth niet alleen het onvoorstelbaar
cynische gedrag van de Führer zelf aan de
kaak. Zijn opmerkingen over het laten
schrijven door terdoodveroordeelden van
een gratieverzoek dat na een ‘humane’ termijn toch wordt afgewezen, het ‘opknappen’ van deze veroordeelden voor hun terechtstelling door een arts en het in rekening brengen van de onkosten voor vonnis, gevangenis en verzending van de nota
bij de nabestaanden tekenen op niet mis te
verstane wijze de gruwelijkheid van de
machinerie waarvan het nazisme zich bediende. Dat Hochhuth zich verder regelmatig met traditionele motieven bezighield (zoals in het op de Bijbel geïnspireerde stuk Judith en de reeds genoemde komedie Lysistrate und die Nato) hangt samen
met zijn opvatting dat het individu door

303

zijn persoonlijke optreden steeds nieuwe
varianten schept van oeroude patronen
van menselijk handelen.
In zijn Nachwort van de Reclam-uitgave
stelt Helmut Kreuzer, dat Der Stellvertreter
en Die Berliner Antigone gelden als ‘klassieke teksten van het literaire humanisme’ en
dat zij het als zodanig verdienen om in
scholen te worden gelezen en aan toekomstige generaties te worden doorgegeven.
Over de juistheid van deze stelling heeft
de lezer zich nu hopelijk voor wat betreft
de laatste tekst een mening kunnen vormen.
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