
‘Odysseus mag
vreemdgaan en Penelope
niet?’
Charlotte De Somviele

Penelope, Circe en Klytaemnestra worden na 2000 jaar eindelijk de motor van hun

eigen verhaal. Wim Kempenaers

Stel je voor dat #MeToo in de klassieke oudheid had
bestaan. De Griekse mythen zouden het nooit tot in de
westerse canon geschopt hebben. Seksueel geweld,
machtsmisbruik, misogynie, mansplaining: de Oresteia
van Aischylos en Homeros’ Odyssee staan er bol van.
Toen ze in het kader van het jongemakerstraject
Montignards in 2017 het toneelstuk Tantalus van John
Barton bewerkten, konden theatermaaksters Yinka
Kuitenbrouwer (29), Lola Bogaert (31) en Sara Haeck (26)
er niet omheen.

‘We waren geshockeerd door de vele verkrachtingen en
agressie tegen vrouwen’, vertelt Kuitenbrouwer. Ze
maakte er samen met haar twee collega’s de voorstelling
3 Griekse verhalen door 3 vrouwen in (min of meer) 3
kwartier over, die morgenavond in première gaat in de
Monty. ‘Iphigenia en Polyxena worden geofferd om de
Trojaanse Oorlog te versnellen. Helena wordt geboren
nadat Zeus Leda verkracht heeft, maar omdat hij een
oppergod is, wordt dat met de mantel der liefde bedekt.



En de eerste keer dat Odysseus’ vrouw Penelope ten
tonele verschijnt, wordt ze meteen de mond gesnoerd
door haar zoon. Bovendien vertolkt zij het toonbeeld van
de trouwe echtgenote die twintig jaar lang kuis alle vrijers
afwijst, terwijl haar man op zijn odyssee talloze -
bastaardkinderen verwekt.’

Hysterisch manwijf

Ondanks die dubbele moraal groeiden de Odyssee en de
Oresteia uit tot de bakermat van de westerse cultuur.
Volgens de Britse classica Mary Beard, bekend van het
boek Vrouwen en macht (2018), mogen we niet
onderschatten hoezeer die verhalen onze blik op
vrouwen hebben beïnvloed. ‘Net zoals Penelope mogen
vrouwen vandaag maar zelden spreken in het openbaar,
of ze moeten het op een mannelijke manier doen’, zegt
Bogaert. ‘Margaret Thatcher heeft bijvoorbeeld lang
logopedie gevolgd zodat ze met een lagere stem kon
spreken. Ook op de toneelschool leerden ze me om mijn
stem te laten zakken zodat ik autoriteit kon uitstralen.’

‘In onze versie wordt Circe een vrijgevochten vrouw
die houdt van seks’ Lola Bogaert   Theatermaakster

Kuitenbrouwer, Bogaert en Haeck besloten de Griekse
verhalen radicaal te herschrijven vanuit een vrouwelijk
perspectief. Van figurant, heks en hysterisch manwijf
worden onder anderen Penelope, Circe en Klytaemnestra
na 2000 jaar eindelijk de motor van hun eigen verhaal.



‘We wilden deze vrouwen vooral beter begrijpen’, aldus
Bogaert. ‘Waarom verandert Circe alle mannen in
varkens? In onze versie wordt ze een vrijgevochten vrouw
die houdt van seks. Zij bepaalt zélf met wie ze naar bed
gaat. De mannen die ze afwijst, wacht een toekomst op
de varkensboerderij.’ (lacht)

Echte liefde

Hetzelfde geldt voor Klytaemnestra die samen met haar
minnaar haar man Agamemnon vermoordt. ‘Is die moord
echt onrechtvaardig? Men vergeet vaak dat Agamemnon
Klytaemnestra’s dochter heeft gedood, zogezegd in
naam van het algemeen belang. In die tijd was er nog
geen rechtspraak, dus wraak was een legitiem middel.
Wij kiezen de kant van Klytaemnestra zodat ze eindelijk
haar verhaal kan doen’, zegt Haeck.

Drie seizoenen geleden bracht Michael De Cock bij de
KVS nog de integrale Odyssee, gespeeld door 23
mannelijke acteurs. Lisbeth Gruwez mocht als enige
vrouw op het eind een dansje doen. Binnenkort gaan in
dezelfde KVS ook de studenten van de vier Vlaamse -
acteerscholen aan de slag met de Grieken. Benieuwd hoe
zij kijken naar de diepgewortelde vrouwenhaat van de
oude tragedieschrijvers.

Of het trio vindt dat klassiek repertoire nog kan
opgevoerd worden zonder het naar de huidige tijd te ver-
talen? ‘We willen op het podium geen denkbeelden



bevestigen waar we het niet mee eens zijn’, zegt Bogaert.
‘Misschien kan je oude teksten nog wel in hun
oorspronkelijke vertaling spelen, maar je moet er sowieso
iets tegenover zetten. Wij laten Penelope bijvoorbeeld
nog altijd twintig jaar wachten, maar we graven naar het
waarom van die beslissing. Misschien ziet ze Odysseus
oprecht graag en behandelde hij haar tijdens hun huwelijk
als een gelijke.’

Het gaat ons overigens niet alleen om het bijstellen van
vrouwbeelden, stelt Kuitenbrouwer. ‘Net zoals de
vrouwen in de Odyssee alleen maar zitten te weven en te
huilen, worden de mannen opgevoerd als avontuurlijke
helden. Het seksisme werkt dus in beide richtingen.’

Idealiter wordt de voorstelling ook niet enkel gelezen in
het licht van #MeToo, besluit Haeck. ‘Het mag ook
gewoon over de liefde gaan, of over wat mensen elkaar
aandoen. Het is een cliché, maar de Griekse tragedies -
blijven meegaan omdat ze iets universeels aanboren.’

‘3 Griekse verhalen door 3 vrouwen in (min of meer) 3
kwartier’ speelt van 23 tot 25/1 in de Monty. Tot eind mei
op tournee langs Leuven, Genk, Hasselt, Mechelen en
Geel.


