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Recensie 

Stefan  Hertmans, Antigone in Molenbeek (Amsterdam: De Bezige Bij, 2017). ISBN	
978	90	234	6348	1. 

 

In 2013 brak de Vlaamse auteur Stefan Hertmans (1951) bij een breed publiek door 
met zijn oorlogsroman Oorlog en terpentijn. Het thema van de oorlog is ook 
aanwezig in het boekje Antigone in Molenbeek. Dit ontstond in twee bewegingen: 
een eerste deel als theatertekst in opdracht van De Balie (Brussel). Met het oog op 
een reeks voorstellingen vanaf juni 2018 werd een tweede deel toegevoegd.  

De 'tekst' van Stefan Hertmans heeft me geraakt, al was het maar omdat ook dé 
Stefan Hertmans zijn oog op de klassieken blijft richten. In zijn essaybundel Het 
zwijgen van de tragedie (2007) had hij eerder een opstel Ongeschreven wetten 
(Antigone) opgenomen. Ik kwam al onder de indruk bij de stille lectuur – toch vooral 
bedoeld om de tekst te scannen en in grote lijnen zijn inhoud te ontdekken en te 
inventariseren. 

Maar deze Antigone in Molenbeek komt vooral tot zijn recht door een 
goede declamatie / opvoering, waarvoor de tekst eigenlijk gemaakt is. Doordat je 
bovendien niet overdonderd wordt met reminiscenties kan de aandacht gericht blijven 
op de plot. Wie vertrouwd is met Sophocles zal wel af en toe een binnenpretje van 
herkenning beleven. 
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De titel laat geen twijfel bestaan over de bedoeling en inspiratie van de auteur: een 
transpositie van Sophocles' Antigone naar het multiculturele Molenbeek van onze 
tijd.  Hier echter geen spel met verborgen allusies à la Hugo Claus dat alleen door 
een Paul Claes ontrafeld kan worden. De tekst, in korte regels verdeeld, is overigens 
vrij gemakkelijk te volgen. 

Antigone is Nouria geworden, studente in de rechten en 'trots op haar Belgisch 
paspoort'.  Haar vader, een oude blinde (!) meubelventer, is verhuisd 'naar daar waar 
het begonnen is'.  Haar 'moeder is er niet meer'. Na de verdwijning van haar broer 
gaat Nouria hem zoeken om hem te begraven. Daarvoor spreekt ze meneer Crénom 
aan, de wijkagent in wie we Creon herkennen. Van haar verdwenen broer is niet veel 
'materiaal' overgebleven, dat wellicht niet eens vrijgegeven zal worden. Hij is immers 
als zelfmoordterrorist 'met zo'n knal' omgekomen. Dat maakt ook zijn begrafenis 
problematisch, want hij heeft 'niet alleen de rechtsstaat', maar ook zijn 'eigen 
gemeenschap (…) verraden'. 

Voor Nouria speelt de 'raison d'état' geen rol, zij moét haar broer 'plaats geven / 
omdat hij elke dag komt spoken', hij is 'een spokende ziel die niet kan rusten'. Naast 
politieke redenen zijn er praktische problemen, want haar 'broer is er niet meer. / 
(…): er is geen spaander, (…) / geen spier en geen vezel meer van heel. / Er is alleen 
een dossier, en dat zal vanzelf / wel begraven raken.' 

Vervolgens komt ook Nouria's diepste motief naar boven, waarom ze de resten van 
haar broer per se wil begraven: 'Maar ik heb verder geen familie meer hier, / (…) ik 
heb alleen die… zak… die body… / Ik wil iets van mijn broer begraven… / Wat dan 
ook, hoe dan ook.' Ook bij Sophocles (905-912) is Polynices na de dood van hun 
ouders voor Antigone van een onvervangbare waarde. 

In deze versie was de broer vroeger een beloftevolle jonge doelman en hij 'liet geen 
bal passeren'. Hij was dus een 'veelvuldig overwinnaar'.  Daar kwam na een 
ongelukkige val een smadelijk einde aan, waardoor hij radicaliseerde en vervreemdde 
van zijn familie en volk. Nouria ziet in dat alleen zij nog kan opkomen voor haar 
dode broer en neemt consequent haar verantwoordelijkheid op zich. 

Deze Antigone heeft een actuele én politieke dimensie, een kenmerk dat de klassieke 
tragedie evenmin vreemd was. De Atheense theaterfestivals waren immers ook 
een hoogfeest van het politieke bestel. Dat ook de sterk politiek geëngageerde Mikis 
Theodorakis op basis van Sophocles een 'opera' Antigone (1990) gecomponeerd 
heeft, ligt in dezelfde lijn. 
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