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Inhoud van deze lezing

Voor de pauze

• Theorie van intertekstualiteit

• Over vertalen en bewerken

• Geschiedenis en achtergronden Antigone

Na de pauze

• Een aantal prikkelende stellingen

• Een drievoudige interpretatie van de titel





Vertaling Hertaling Bewerking Hervertelling

Trouw aan de 
brontekst (soms tot 
op de letter) en de 
nieuwe context

Vooral trouw aan 
de nieuwe context 
(cf. debat over het 
lezen v.d. canon op 
middelbare 
scholen)

Gebeurt altijd in 
het theater: keuze 
voor uitlichten van 
bepaalde 
elementen

Het kader van de 
brontekst wordt 
gebruikt als 
blauwdruk voor 
een volledig 
nieuwe tekst



Intertekstualiteit

Roland Barthes (1915-1980)
Iedere tekst is een ‘intertekst’ die leent (bewust of niet) uit het 
immense archief van de cultuur die eraan voorafging. Dus heeft Barthes
het over (inter)tekstualiteit: ‘tekstualiteit’ is automatisch intertekstueel. 
De tekst komt pas tot wording bij lezing, in het hoofd van de lezer. 

Julia Kristeva (1941)
1966: algemene theorie intertekstualiteit. 
Elke tekst bestaat uit een mozaïek van citaten en gezien moet worden 
als de absorptie en transformatie van andere teksten. Een tekst kan 
alleen worden begrepen in het licht van andere teksten.



CULTUUR 1 CULTUUR 2



Twee (of meer) Roodkapjes

Perrault (17e eeuw)
Grimm (19e eeuw) 











Wie is die Antigone? dl. 1: De Labdaciden



• Thebaanse spelen: Oidipus Rex, Oedipus 
Coloneus, Antigone





Wat hebben we geleerd van 
deze aanloop?

- Altijd het orakel serieus nemen
- Heel voorzichtig omspringen met de wil van de goden
- Creon lijkt een machtswellusteling 
- Creon neemt het niet zo nauw met de begrafenisriten

- Antigone heeft een heleboel bagage 





De goede tragedie volgens Aristoteles 

• Eenheid van plaats en handeling

• Peripeteia

• Onafwendbaarheid

• Een goede hoofdpersoon



Christelijke martelares vs verzetsheldin



Bewerkingen van de Antigone





‘De regering van Bush in 2003 gebruikte 
eenzelfde soort tactiek als Creon, die de 
burgers van Thebe tegenover Antigone
in een moeilijke positie bracht, om hun 
positie binnen Amerika over de 
Irakoorlog te bestendigen. Creon zegt 
het in het stuk als volgt: je bent een 
patriot, een loyale burger, en dan 
beschouw je Antigone als vijand van de 
staat omdat ze haar verrader van een 
broer wil eren, of je bent zelf een 
landverrader omdat je een vrouw 
verdedigt die de wet heeft gebroken en 
mijn gezag in twijfel trekt. Bush had een 
soortgelijke tactiek, en vroeg aan de 
Amerikaanse burger: ben je voor 
nationale veiligheid of niet? Als je niet 
voor het bevechten van die tiran in Irak, 
de bedreiging die hij is voor de ‘free 
world’, bent, dan sta je aan de verkeerde 
kant van de ‘war on terror’. 



Bewerkingen van de Antigone



Piet Gerbrandy

‘Tragiek ontstaat op het breukvlak van twee 
werelden. Goden en mensen, vaders en zonen, 
vrouwen en mannen, heersers en onderworpenen, 
barbaren en beschaafden ontmoeten elkaar en 
begrijpen elkaar niet. Pas wanneer de opponenten 
zich halsstarrig vastklampen aan posities waarvan ze 
zelf inzien, of zouden moeten inzien, dat die 
onhoudbaar zijn, wanneer ze bij iedere stap die ze 
zetten om aan de ondergang te ontkomen diezelfde 
ondergang, of een andere, dichterbij brengen, 
wanneer ze moeten kiezen tussen twee kwaden, en 
wanneer ze de onmogelijkheid van hun situatie 
gewaar worden, pas dan is er een tragedie in de 
maak’



Linda Hutcheon:
Bewerking is de bewuste, aangekondigde en uitgebreide
her-ziening van eerder werk.

Er is altijd oscillatie tussen het eerdere werk en de nieuwe
bewerking. Behalve als je dus dat eerdere werk niet kent, 
dan lees of zie je de bewerking niet als bewerking, tot op 
het moment dat je het eerdere werk alsnog ervaart. 
Oscillatie is niet hierarchisch. Als je dit doortrekt betekent 
dat eigenlijk ook dat iedere versie van de Antigone die je 
kent even belangrijk is in je ervaring van een nieuwe 
adaptation in theorie. Anouihl is even belangrijk als 
Sophocles is even belangrijk als Hertmans, maar dat is in 
theorie: niet iedere bewerking heeft natuurlijk evenveel 
impact op de lezer of op de cultuur. 



Even recapituleren:

• Iedere tekst is een weefsel of mozaïek van andere teksten

• Iedere bewerking/herbewerking/hervertelling draagt de cultuur van de 
eigen tijd mee, maar ook eerdere bewerkingen

• De Antigone stamt zelf uit een roerige tijd en wordt veelal gespeeld en 
bewerkt in roerige politieke tijden

• Al in eerdere bewerkingen werd het verband tussen Islamofobie en Creon’s
starre optreden gelegd

• De heldin kan op verschillende manieren worden gespeeld, bijvoorbeeld als 
politieke verzetsstrijder of als geïdealiseerde vrouw

• Bewerkingen van de Antigone kunnen zowel chargerend als nuancerend 
worden gespeeld



Pauze!



Hans Robert Jauss (over de 
lezer)

De receptie (betekenisgeving) 
van een tekst is niet objectief 
of arbitrair, maar altijd een  
gestuurde perceptie die wordt 
gevormd door de ‘horizon van 
verwachtingen’ van de lezer.
En die wordt dan weer bepaald 
door de lezers culturele 
achtergrond, esthetische 
verwachtingen, persoonlijke 
verwachtingen, klasse, gender, 
seksualiteit, politieke voorkeur, 
en de tijd waarin hij/zij/hen 
leeft. 



Horizon verbreden (met prikkels)



Ik vind… 

Aneeka een 

Geïdealiseerde vrouw/ 
trouwe zuster

Politiek verzetsstrijder

Huis in Brand

Nuancerend Stellingnemend



Ik vind… 

Isma

Geïdealiseerde vrouw/ 
trouwe zuster

Politiek verzetsstrijder

dat ik me kan inleven in Parvaiz keuze om naar Syrië te 
gaan

Ja Nee



Ik vind… 

Dat Karamat Lone

Tragisch is Alles over zichzelf heeft 
afgeroepen

Dat de media in Huis in Brand 

Schuldig zijn Onschuldig zijn



Ik vind… 

Eamonn

Eerlijk naïef

Dat de Lone’s

Britser zijn dan de Pasha’s Minder Brits zijn dan de 
Pasha’s



Ik vind… 

Isma’s aangifte van Parvaiz vertrek

Trouw ontrouw

de tragiek in Huis in brand

Te vermijden onvermijdelijk



Ik vind… 

Dat de-radicalisering de verantwoordelijkheid is van

De overheid De familie

Burgerschap

Een privilege Een (geboorte)recht



Ik vind… 

Dat je geen status aparte moet creëren door kleding, 
denken, ideologie

Eens Oneens

Dat iedereen het recht heeft om zijn/haar familie te 
begraven zoals hij/zij dat wil

Ja Nee



Tot slot: nog even over de titel



Betekenislaag 1:

Er staat een huis in brand (of misschien meerdere huizen)
Een huis in brand betekent: je persoonlijke leven op straat, je hebben 
en houden onzeker, gevaar voor je familie, moment van crisis.

Dit geldt voor de Pasha’s en uiteindelijk ook voor de Lone’s (de titel 
maakt het valse alarm voor de aanslag des te enger)



https://www.youtube.com/watch?v=SHZGWRa5ZK0

https://www.youtube.com/watch?v=SHZGWRa5ZK0


They were summoned from the 

hillside

They were called in from the 

glen,

And the country found them 

ready

At the stirring call for men.

Let no tears add to their 

hardships

As the soldiers pass along,

And although your heart is 

breaking

Make it sing this cheery song

Keep the Home Fires Burning,

While your hearts are yearning,

Though your lads are far away

They dream of home.

There's a silver lining

Through the dark clouds 

shining,

Turn the dark cloud inside out

'Til the boys come home.

Overseas there came a 

pleading,

"Help a nation in distress."

And we gave our glorious 

laddies

Honour bade us do no less,

For no gallant son of freedom

To a tyrant's yoke should bend,

And a noble heart must answer

To the sacred call of "Friend."

Keep the Home Fires Burning,

While your hearts are yearning,

Though your lads are far away

They dream of home.

There's a silver lining

Through the dark clouds 

shining,

Turn the dark cloud inside out

'Til the boys come home.



Betekenislaag 2:
• Keep the home fires burning

- Brits patriottistisch lied uit de 1e Wereldoorlog

- Kan worden gelezen als verwijzing naar Brits 
nationalisme

- 1e Wereldoorlog was de eerste oorlog waarin 
massamediale propaganda werd ingezet, functies 
o.a.:
- haatgevoelens kweken tegen de vijand
- burgers overtuigen van de rechtvaardigheid van 
de oorlog 





‘typisch Brits’

• Maar wat is typisch Brits? 



Waar ligt dat nou, Preston Road? 



Preston Road, Borough of Wembley Notting Hill, Royal Borough of 
Kensington







Wembley Kensington



Ten slotte: wie heeft zijn/haar ‘home fire’ uit 
laten gaan?



Verder lezen



Bronnen

• ‘Intertekstualiteit’. Algemeen letterkundig lexicon. G.J. van Bork, D. 
Delabastita, H. van Gorp, P.J. Verkruijsse, G.J. Vis

• https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_0
1036.php

• https://www.nrc.nl/nieuws/2012/10/18/roodkapje-welk-roodkapje-
12565884-a748231

• The Norton Anthology of Theory and Criticism

• https://www.bl.uk/world-war-one/articles/patriotism-and-
nationalism

https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_01036.php
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/10/18/roodkapje-welk-roodkapje-12565884-a748231
https://www.bl.uk/world-war-one/articles/patriotism-and-nationalism

