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ENKELE VERTALINGEN 
 
1. Elektra, drama van Sofokles in Nederlandsche verzen overgebracht door  
P.C. Boutens, 1921 
Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur (Tooneelbibliotheek) 
 

CHRYSOTHEMIS: 
Wat is dit nu, o zuster, weêr voor klaagrelaas 
Dat gij komt luchten aan den uitgang van de poort? 
Zelfs op den langen duur niet leert gij goedschiks af 
Het loos toegeven aan uw machteloozen toorn? 
Toch, zooveel weet ik van mijzelf ook, dat ons lot 
Van nu mij leed doet; en als ‘k ooit de macht verkreeg, 
Zou ‘k duidelijk doen blijken, hoe ‘k hun ben gezind. 
Doch nu bij ’t booze weder vaar ik liefst halfzeils 
En wil niet iets in schijn doen, dat hen toch niet let. 
En ‘k zou wel wenschen dat ook gij zoo deedt als ik. 
‘k Geef toe: ’t recht is niet aan den kant van mijn gepraat, 
Maar van uw oordeel. Doch als ik vrij leven wil,  
Moet ik in alles luistren naar mijn meerderen. 
 

ELEKTRA: 
Schriklijk, als dochter van een vader als gij hadt, 
Hem te vergeten, moeders oogendienaar zijn! 
Want al de dingen waar gij mij terecht in wijst, 
Zijn hare lessen, en niets zegt gij uit uzelf. 
Kies éen van tweeë: wee s verstandloos als ik, 
Of zóo verstandig dat ge uw dooden niet gedenkt! 
Gij die zoo-pas zegt dat, als gij de macht verkreeg, 
Gij door-en-door zoudt toonen hou ze u zijn gehaat! 
Maar mij die vader tracht te wreken al wat ‘k kan, 
Wilt gij niet bijstaan, ja, gij stoort mij onder ’t werk. 



2. Sophocles, Electra, vertaald en ingeleid door Dr. Frans Cluytens, 1952 
Brugge, Desclée De Brouwer 
 
 
CHRYSOTHEMIS  
Mijn zuster, welke klachten hoor ik eens te meer 
uit uwen mond, hierbuiten bij het voorportaal? 
Dus wilt ge nog niet leren in dien langen tijd 
hoe men niet doelloos toegeeft aan zijn ijle drift? 
Ik ken mezelf genoeg toch om te weten dat 
de toestand hier me zwaar valt; was het in mijn macht, 
ik gaf hun duidelijk van mijn gevoelens blijk. 
Nu vind ik ’t beter ’t zeil te geien in den storm; 
dien schijn van daad die niemand pijn doet wens ik niet. 
Ik wil van u bekomen dat ge doet als ik; 
mijn woorden zijn gewis geen plichtsgetrouwe taal, 
uw keus is recht; doch, als ik vrij te leven wens, 
moet ik in alles voor de sterksten onderdoen. 
 
ELECTRA 
Afschuwelijk dat gij, van zulken vader ’t kind, 
dien man verloochent en het kamp van moeder kiest: 
de hele les waarmee ge mij beleren wilt 
werd door haar voorgezongen: niets komt uit uw hart. 
Want, één van beide: of ge redeneert verkeerd, 
of welbewust bekreunt ge u om uw vrienden niets; 
zo pas beweert ge toch dat slechts de krachten u 
ontbreken om uw haat te tonen aan die twee; 
doch, als ik alles geef om vader recht te doen 
staat gij mij niet terzijde, neen, ge dwarsboomt mij! 



3a. Sophocles, Electra. Nederlandse tekst door Dr. E. De Waele, 1966 
Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel 
 
CHRYSOTHEMIS   Wat staat gij  weerom, zuster, bij de poort 

uw hart in luide klachten uit te spreken? 
Heeft al die tijd u nog niet afgeleerd 
aan ijle gramschap zinloos toe te geven? 
Ja, ik weet zelf hoe deze hele zaak 
ook mij doet lijden. Had ik maar de macht, 
ik liet hun blijken wat ik van hen denk. 
Doch nu de storm woedt, wil ik varende 
de zeilen reven, en niet voor de schijn 
met daden dreigen zonder hen te treffen. 
En liefst ook zag ik u zo handelen. 
Ja, ‘k weet: het recht is niet waar ik het zeg, 
maar waar gij denkt. Doch als ik vrij wil leven, 
dan moet ik streng mij voegen naar de meesters. 

 
ELECTRA   Ontzettend is ’t zo ’n vader te vergeten 

van wie gij ’t kind zijt, en uw moeder slechts 
ontzien. Want alles wat gij mij hier voorhoudt,  
is hare leer. Geen enkel woord van u! 
Gij kunt nu kiezen: dwaas te zijn lijk ik, 
of schrander zijnde uw vrienden te vergeten. 
Gij zegt daar pas dat, hadt gij maar de macht,  
gij openlijk uw haat voor hen liet blijken. 
Maar als ik vader wreken wil, helpt gij 
niet mee en dwarsboomt elke daad van mij. 



3b. Sophocles, Tragediën. Vertaald door Emiel De Waele, 1972, 1987²  
Kapellen, DNB/Uitgeverij Pelckmans 
 
CHRYSOTHEMIS  [treedt op] 

Wat staat gij weerom, zuster, bij de poort 
uw hart in luide klachten uit te spreken? 
Heeft al die tijd u nog niet afgeleerd 
aan ijle gramschap zinloos toe te geven? 
Ja, ik weet best hoe deze zaak 
ook mij doet lijden. Had ik maar de macht, 
ik liet hen blijken wat ik van hen denk. 
Doch nu de storm woedt, wil ik varende 
de zeilen reven, en niet voor de schijn 
met daden dreigen zonder hen te treffen. 
En liefst ook zag ik u zo handelen. 
Ja, ‘k weet: het recht is niet waar ik het zeg, 
maar waar gij denkt. Doch als ik vrij wil leven, 
dan moet ik streng mij voegen naar de meesters. 

 
ELECTRA   Ontzettend is ’t zo ’n vader te vergeten 

van wie gij ’t kind zijt, en uw moeder slechts 
ontzien. Want alles wat gij mij hier voorhoudt, 
is hare leer. Geen enkel woord van u! 
Gij kunt kiezen: dwaas te zijn als ik, 
of schrander zijnde uw vrienden te vergeten. 
Gij zegt daar pas dat, hadt gij maar de macht,  
gij openlijk uw haat voor hen liet blijken. 
Maar als ik vader wreken wil, helpt gij 
niet mee en dwarsboomt elke daad van mij.



4. Sophokles, Elektra, vertaald door Pé Hawinkels, 1975  
Amsterdam, Publiekstheater 
= Drie tragedies, vertaald door Pé Hawinkels, 1979. Baarn, Ambo 
 

CHRYSOTHEMIS  
Mijn zuster, waarom ga je weer 
naar buiten uit het voorportaal 
voor een gesprek als dit, waarom 
wil jij na al die tijd nog steeds 
niet inzien dat je tevergeefs 
je dwaze woede onderhoudt? 
Zo ver ken ik me zelf wel, dat 
ik onder deze toestand lijd. 
Geloof me, en had ik de macht, 
dan liet ik ook wel zien, hoe of 
ik over hun daarbinnen denk. 
Het tij is zo ongunstig nu 
dat ik maar liever bakzeil haal, 
de schijn mijd van verzet, omdat 
zij toch onkwetsbaar zijn voor mij. 
Dat zou ik jou graag ook zien doen. 
Toch zijn mijn woorden niet terecht: 
jij hebt gelijk, maar wie, als ik, 
vrij leven wil, moet in geval 
van overmacht gehoorzaam zijn. 
 

ELEKTRA 
Verschrikkelijk, dat jij vergeet 
door wat voor vader jij verwekt 
bent, en de kant kiest van de vrouw, 
die je gebaard heeft. Al wat jij 
me voorhoudt, heb je maar geleerd,  
van haar: niets heb je van je zelf. 
Aan jou de keus: vergeet je takt, 
of wees “verstandig”, en vergeet 
degenen die je lief zijn. Niet, 
zojuist heb je gezegd dat, als 
je sterk genoeg was, jij je haat  
voor hen ook niet verbergen zou. 
Maar als ik vader wreken wil, 
werk jij niet mee, belet mij iets 
te ondernemen.



5. Sophokles. Zeven tragedies, vertaald en ingeleid door Jan Pieters, 1989 
Baarn, Ambo 
 
 
CHRYSOTHEMIS  Wat sta je daar bij de ingang van de poort 

te roepen, zusje? – heb jij al die tijd 
niet willen leren dat men blinde aandrift 
niet vleien moet met zinloos handelen? 
Toch weet ik van mijzelf wel zoveel dat 
ik ’t leven pijnlijk vind. Als ik dus kon,  
liet ik hen merken wat ik van hen denk. 
Maar in kwaad weer moet men niet met vol zeil 
uitvaren, niet iets doen wat niemand schaadt. 
Ik zou dus willen dat jij ook zo deed. 
Wel strookt het recht niet met wat ik nu zeg,  
maar met jouw oordeel. Toch, wie leven wil 
als vrije vrouw, zij schikt zich naar haar heer. 

 
ELEKTRA  Wel erg dat, dochter van een vader als jij had, 

jij hem vergeet, om moeder je bekreunt. 
Want wat je mij nu voorhoudt, dat heeft zij 
geleerd jou; uit jezelve zeg je niets.- 
Nu, kies dan tussen onverstandig zijn  
en zo wijs dat je dierbaren vergeet. 
Zei jij niet nog daareven: als je kon, 
dat jij je haatgevoelens tonen zou? 
Maar mij, die onverdeeld vóór vader kiest, 
in plaats van steunen mij, ontmoedig je. 

 
 
 



6. Sofokles, Elektra, vertaald door Johan Boonen, 1990 
Leuven-Amersfoort, Acco 
 
CHRYSOTHEMIS  
 
Elektra – waarom sta je vóór de muren 
van ons huis en praat je met die vrouwen? 
Heeft de tijd jou niets geleerd? Je woede 
is vergeefs – ze heeft geen zin. Dus koester 
ze niet meer. Voor mij – ja ook voor mij – valt 
deze toestand zwaar. Als ik de macht had – 
liet ik binnen blijken wat ik van ze dacht. 
Maar met zo’n storm in huis reef ik de zeilen. 
Ik verschiet geen pijl als ik mijn vijand 
niet meteen kan doden. Dat moest jij ook doen. 
Ik geef grif toe: jij hebt gelijk – mijn voorstel 
is verwerpelijk. Maar ik buig als een riet  
voor overmacht – want dan pas ben ik vrij. 
 
ELEKTRA 
Ik vind het gruwelijk dat jij de kant 
kiest van je moeder (en je vader – die 
je heeft verwekt – vergeet). De lessen die  
jij spelt komen van haar – en niet van jou. 
Je hebt de keuze: óf je komt in opstand 
óf je kruipt – en dan verraad je al wie  
van je houdt. Jij zegt dat als je macht had 
het zou blijken hoe je ze daarbinnen haat. 
Maar nu ik vader wreken wil werk jij 
niet mee – integendeel – jij dwarsboomt mij.



7. Sofokles, Elektra – Filoktetes, vertaald door Gerard Koolschijn, 1991 
Amsterdam, Athenaeum – Polak & Van Gennep 
 
 
CHRYSOTHEMIS  
Wat sta jij hier nu weer bij de deur van de hal 
rond te bazuinen, zuster? Waarom heb je in al die tijd 
niet willen leren vergeefse woede geen zinloze 
dienst te bewijzen? Ik weet toch ook van mezelf 
hoe ik onder de toestand lijd. Als ik de kracht 
had, liet ik wel blijken wat ik van hen denk. 
Maar in de ellende vaar ik liever met gereefde zeilen, 
wek niet de schijn dat ik iets doe, zonder te schaden. 
Ik zou willen dat jij ook zo deed, al wil het recht 
niet wat ik zeg, maar wat jij kiest. Maar als ik 
vrij wil leven, moet ik de machthebbers in alles volgen. 
 
ELEKTRA 
Ontzettend, dat jij, kind van zo’n vader, 
hem vergeten bent en aan je moeder denkt. 
Al jouw vermaningen aan mijn adres heb je  
van haar geleerd, je zegt niets uit jezelf. 
Kies dan maar een van beide: óf onverstandig zijn 
óf met verstand je dierbaren vergeten. 
Je zegt net wel dat, als je de kracht had, 
je zou tonen hoezeer je hen haat,  
maar terwijl ík vader voortdurend wil wreken, 
werk jij niet mee en houd je mij van daden af.



8. Sofokles. Vier tragedies: Ajax, Meisjes uit Trachis, Elektra, Filoktetes. 
Vertaald en ingeleid door Hein L. van Dolen, 2004  
Amsterdam, SUN 
 

CHRYSOTHEMIS  
 
Elektra, waarom sta je hier weer bij de poort? 
Wat zeg je daar toch allemaal? Heb jij na al 
die tijd niet door hoe zinloos deze woede is? 
Toe, laat je niet zo gaan, de moeite is verspild. 
Ik weet maar al te goed dat ík niet minder dan 
dat jij dat doet, hieronder lijd. Ach, had ik maar 
de kracht, dan kwam ik heus wel voor mijn mening uit, 
maar noodgedwongen zeil ik halverwind en mijd 
de indruk iets te doen omdat ik daarvoor niet  
de krachten heb.  Deed jij maar zo, dat is mijn wens. 
Je hebt het ongetwijfeld bij het rechte eind, 
mijn woorden zijn niet juist, maar als ik vrij wil gaan 
en staan, dan moet ik onderdanig zijn aan hem. 
 

ELEKTRA 
 
Je durft wel! Schaam je om partij te kiezen voor  
je moeder. Weet je niet meer wie je vader was? 
De les die jij me leert, heb jij niet zelf bedacht, 
maar komt natuurlijk uit de koker van die vrouw. 
Je keuze is verkeerd. En neem eens aan, je hebt 
gelijk, dan is het je ontgaan wat vriendschap is. 
Je bent niet sterk genoeg – dat zei je net – om ons 
te laten zien hoe jij dat tweetal haat. Terwijl 
ik vaders nagedachtenis in ere houd, 
steek jij geen vinger uit en staat me in de weg. 
 


