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Samenvatting

In dit proefschrift onderzoek ik hedendaagse Zuid-Afrikaanse en Nigeriaanse 
bewerkingen van klassieke Griekse tragedies. De toneelschrijvers Athol Fugard, Wole 
Soyinka, Femi Osofisan, Yael Farber en Mark Fleishman bewerken Griekse tragedies 
vanwege de relevantie van deze teksten voor hedendaagse politieke vraagstukken. 
Door te benadrukken dat Griekse tragedies niet alleen betekenis hebben in, maar ook 
deel uit maken van Zuid-Afrika en Nigeria, ondermijnen deze schrijvers bovendien de 
Eurocentrische traditie waarin “het oude Griekenland” als de bron en als het eigendom 
van “Europa” of “het Westen” wordt beschouwd. De titel van dit proefschrift, “The 
Politics of Adaptation,” refereert aan deze politieke tweeledigheid. In de eerste helft 
van mijn studie analyseer ik bewerkingen met politieke verandering als doel. In de 
tweede helft staan toneelstukken centraal die de gevolgen en de nasleep van politieke 
verandering dramatiseren, waarmee het accent verschuift naar het belang van Griekse 
tragedie bij het onderzoeken van politieke kwesties.

In Hoofdstuk Een presenteer ik het raamwerk van deze studie en worden mijn 
uitgangspunten uiteengezet. Eerst bespreek ik de verstrekkende invloed van het 
traditionele, Eurocentrische classicisme. Vervolgens ga ik in op een aantal concepten 
die vaak gehanteerd worden in analyses van bewerkingen van klassieke teksten, zoals 
“Nachleben” en “receptie.” Ik onderzoek diverse theoretische modellen voor de relatie 
tussen “Grieks” en “Afrikaans,” waaronder Martin Bernal’s Black Athena en Kevin 
Wetmore’s Black Dionysus. Ook ga ik in op het begrip “canonical counter-discourse,” 
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dat vaak gehanteerd wordt in analyses van postkoloniale adaptaties. Dit eerste 
hoofdstuk is bedoeld om grip te krijgen op wat “de politiek van adaptatie” zou kunnen 
betekenen met betrekking tot de Zuid-Afrikaanse en Nigeriaanse teksten die de basis 
vormen van mijn onderzoek.

In Hoofdstuk Twee staan twee toneelbewerkingen van Sofokles’ tragedie Antigone 
centraal: The Island (voor het eerst opgevoerd in 1973, gepubliceerd in 1993) van de 
Zuid-Afrikaanse toneelschrijver Athol Fugard, in samenwerking met de acteurs John 
Kani en Winston Ntshona, en Tegonni: an African Antigone (voor het eerst opgevoerd 
in 1994, gepubliceerd in 1999) van de Nigeriaanse toneelschrijver Femi Osofisan. Ik 
bespreek de relevantie van Antigone in apartheid Zuid-Afrika en (post)koloniaal 
Nigeria, waar zij een revolutionaire rol krijgt toebedeeld als vrijheidsstrijdster. 
Vervolgens onderzoek ik hoe Antigone in beide bewerkingen letterlijk op het toneel 
wordt gebracht en wat het effect is van deze culturele migratie op haar status als Westerse 
canonieke figuur. In dit hoofdstuk ben ik vooral geinteresseerd in de manieren waarop 
Antigone in Fugards en Osofisans bewerkingen nieuwe politieke betekenis krijgt.

In Hoofdstuk Drie kijk ik naar de revolutionaire refiguratie van Dionysus in Wole 
Soyinka’s Euripides’ Bacchae: a Communion Rite (voor het eerst opgevoerd in 1972, 
gepubliceerd in 1973). Ik analyseer hoe Soyinka in zijn bewerking gebruikt maakt van 
Yoruba mythologie en kosmologie, en onderzoek de rituele esthetiek die kenmerkend 
is voor Soyinka’s werk in het algemeen en voor zijn idee van “Yoruba tragedie” in 
het bijzonder: hierin werken metafysieke en revolutionaire krachten elkaar niet tegen, 
maar versterken zij elkaar. Met zijn theorie van Yoruba tragedie bereikt Soyinka 
ook iets anders. Vooral door de wijze waarop hij “Afrikaans” en “Grieks” met elkaar 
in verband brengt bedrijft hij een vorm van cultuurpolitiek. Als geen ander benut 
Soyinka de strategische potentie die schuilt in het “dubbele gebaar” van adaptatie, 
waarin gelijkheid en verschil tegelijkertijd worden benadrukt. 

In Hoofdstuk Vier kijk ik naar twee bewerkingen van Aeschylus’ Oresteia trilogie 
in het Zuid-Afrika van na de apartheid: Mark Fleishmans In the City of Paradise 
(voor het eerst opgevoerd in 1998, niet gepubliceerd) en Yael Farbers Molora (voor 
het eerst opgevoerd in 2003, gepubliceerd in 2008). Beide toneelstukken gaan over 
Zuid-Afrika’s moeilijke zoektocht naar manieren om het pijnlijke verleden een plek te 
geven en refereren daarbij expliciet aan de Waarheids- en Verzoeningscommissie, die 
in dit proces een cruciale rol speelde. Ik analyseer hoe de overgang van het apartheid 
regime naar een democratische staat in relatie staat tot de culturele interactie tussen de 
klassieke oudheid en het heden. Daarbij komen verschillende onderwerpen aan bod, 
zoals waarheid en herinnering, gerechtigheid en vergeving, amnestie en verzoening. 

In Hoofdstuk Vijf staat het thema “rouwen” centraal, een thema dat nauw 
verbonden is met het genre tragedie. Ik keer terug naar de bewerkingen die ik tot 
dusver heb besproken, om te onderzoeken hoe deze teksten dit thema gebruiken 
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en uitwerken. Daarna analyseer ik Femi Osofisans Women of Owu (voor het eerst 
opgevoerd in 2004, gepubliceerd in 2006), waarbij ik nader in ga op de vraag wat 
rouwen kan betekenen en teweegbrengen. Ik laat zien dat het zich niet uitsluitend 
afspeelt op individueel niveau, maar ook een belangrijke functie heeft binnen 
collectieve (nationale) identiteitsvorming en geschiedschrijving. Dit maakt rouwen 
een complexe, vaak dubbelzinnige praktijk. Het is, zo laat Osofisans bewerking van 
Euripides’ Trojan Women zien, belangrijk om de vraag te stellen om wie of wat er 
daadwerkelijk gerouwd wordt en met welk doel. In het laatste deel van dit hoofdstuk 
betoog ik dat rouwen, om ons eigen leed en om dat van anderen, echter ook een belofte 
behelst. 

In de conclusie ga ik in op de consequenties van mijn analyses voor de interpatie 
van de begrippen adaptatie en tragedie. Ik stel de vraag of er, naarmate transculturele 
processen als gevolg van globalisering steeds complexer en ondoorzichtiger worden, 
wellicht naar andere manieren gezocht moet worden om adaptaties te bestuderen. 
Tot slot ga ik in op de vraag of de besproken Afrikaanse toneelschrijvers niet alleen 
Griekse tragedies bewerken, maar ook het genre tragedie veranderen. 
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