
KingLear van de verhouding tot het goddelijke 
(Toneelgroep wordt voor mij nooit een relevante ca-
Amsterdam) tegorie om Richard II te begrijpen. 
Foto Keoon Daarnaast blijft de vraag waardoor het 

'goddelijke' in onze geseculariseerde 
samenleving nog kan ingevuld wor-
den. Om een dergelijke problematiek 
aanvaardbaar te maken is meer nodig 
dan een louter verticale beweging op 
de scène. Het beeld van de trap krijgt 
voor mij alleen enige betekenis wan-
neer ik het opnieuw op mensenmaat 
snijd: ik zie Richard dan als een televi-
siester of een staatshoofd zichzelf the -
atraliseren, zichzelf ensceneren. Be-
gint niet haast iedere televisieshow met 
een afdaling van een trap ? Is niet 
iedere afdaling van een staatshoofd uit 
een vliegtuig een soortgelijke enscene-
ring van zijn macht ? 

Het is zeker niet zo dat Verswey-
velds scenografie alleen maar 'beel-
den' in de hoger geschetste betekenis 
van het woord zou opleveren. Een te-
genvoorbee ld . Het vierde bedrijf 
opent met een rechtszitting. In Van 
Hoves enscenering wordt een lange ta-
fel (de breedte van de scène) naar het 
publiek toe opgesteld. De edelman-
nen met ontbloot bovenlijf trekken een 
wit hemd aan : de nieuwe machtheb-
bers installeren zich. De lange tafel 
roept een hele reeks asociaties o p : een 
soort van Laatste Avondmaal, één of 
ander partijcongres en in de actuele 
politieke context : de tafel in de geïm-

proviseerde televisiestudio die dienst 
deed als hoofdkwartier voor het 'Front 
voor Nationale Eenheid', waar dage-
lijks Securitate-agenten of slachtoffers 
van het regime in het openbaar beken-
tenissen kwamen afleggen. De tafel 
wordt voor mij wel een thea t ra le 
'vorm' voor het dramatische conflict 
tussen oude en nieuwe machthebbers. 

Richard II is een te weinig weerbar-
stige voorstelling geworden. De lec-
tuur van de Shakespeare tekst en de 
theatralisering hebben te weinig scher-
pe kantjes waaraan de toeschouwer 
blijft hangen. Er is na de voorstelling 
geen 'rest ' : alles lijkt op de scène te zijn 
gezegd. 

Vertalen en bewerken 

De geschiedenis van de Shakcspea-
revertaling is een bibliotheek apart. 
Toch is vertalen geen academische 
aangelegenheid, maar een bepalend 
moment voor zowel dramaturgie en 
regie. Iedere vertaling impliceert een 
hele reeks keuzes die ook voor de en-
scenering van belang zijn. Vandaar dat 
bestaande vertalingen zelden integraal 
gespeeld worden. Vaak wordt er een 
nieuwe vertaling gemaakt, omdat be-
staande niet meer voldoen aan de ver-
anderde theaterpraktijk. Zowel Van 
Ilove als Bogaerts deden een beroep 
op Gerrit Komrij. De vertaling van 

Richard II werd in de pers omschreven 
als "taai maar muzikaal" (Gazet van 
Antwerpen) , "weerbarstig" (NRC) , 
"taaie lange lappen verwrongen tekst" 
(VN). Hoger werd er al gewezen op 
het ceremoniële karakter van Shakc-
speares schriftuur in Richard II. Kom-
rij probeert die ceremoniële en vaak 
gemaniëreerde taal zo nauwgezet mo-
gelijk in het Nederlands om te zetten. 
Sommige passages klinken in het Ne-
derlands even duister als in het Engels. 
Vergelijk "Now He that made me 
knows I see thee UIJI 'II in myself to see, 
and in thee, seeing iü" en "Nu, wie mij 
schiep, Hij weet : ik zie jou ziek,/In 
aanblik ziek en ziek in blik, jou ziek 
ziend." Soms wordt het Nederlands 
veel plechtstatiger dan het origineel 
(en haast onbegrijpelijk) : Mowbrays 
opmerking "Lel nol my cold words here 
acctise my zeal" luidt in Komrijs verta-
ling "Verwijt mijn ijver niet mijn koele 
woord hier." Andere passages getuigen 
dan weer van een compacte poëtische 
zegging: "Uien alltoo late comes coun-
sel to be heard / when wil! doth mutiny 
witli wit's regard", vertaalt Komrij erg 
mooi als volgt: "Te laat komt raad om 
nog gehoord te worden/waar drift het 
wikkende verstand verstoot." 

Van IIovcs trouw aan de schriftuur 
van Komrijs vertaling staat in schril 
contrast met de houding die Sam Bo-
gaerts, en niet alleen in deze produktie, 
tegenover de tekst aanneemt. Voor 
Bogaerts is de tekst slechts een ver-
trekpunt in het theatrale proces. Dc 
gespeelde tekst van King Lear, die 
naast de vertaling van Komrij in het 
tekstboekje is opgenomen, is het werk 
van een viertal personen : regisseur 
Sam Bogaerts , d r ama tu rge Janine 
Brogt, de acteurs Ton Lutz en Peter 
Oosthoek. In een VN-bijlage merkt 
Ton Lutz over Komrijs vertaling op: 
"(...) die is bij flarden erg goed en dan 
weer krijg je de indruk dat hij er met 
dc pet naar heeft gegooid." In haar 
inleiding wijst Janine Brogt erop dat 
K o m r i j s ve r ta l ing de "onmisba re 
bouwstenen aanreikt voor een voor-
stelling van King Lear die recht wil 
doen aan zijn tragische, groteske en 
komische en schokkende kanten." De 
meeste ingrepen op de vertaling heb-
ben te maken met het schrappen van 
herhalingen en (vanuit onze theaterco-
des) overbodige replieken. Ook dc syn-
taxis wordt dichter naar de spreektaal 
toegehaald door het vermijden van in-
versies en opstapelingen van participia. 
Eén voorbeeld moge volstaan. Het 
moment waarop Lear Kent het land 
uitjaagt, vertaalt Komrij als volgt: 
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