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1. Korte situering 

 
De Elektra is een aangrijpende tragedie. Dezelfde geschiedenis – de wraak om de moord op 
Agamemnon – kennen we ook uit bewaarde drama's van Aischylos (Offerplengsters, tweede stuk 
uit de Oresteia) en Euripides (Elektra); ieder van de drie groten drukt zijn eigen stempel op de-
zelfde algemene verhaallijn, die draait rond de vreselijke moedermoord.  

Sophokles construeert zijn versie als volgt. Orestes en zijn vriend Pylades komen terug 
naar Argos. In de proloog bespreekt Orestes met zijn oude opvoeder (de 'pedagoog') de list – ze 
zullen vertellen dat Orestes verongelukt is – en vertrekt naar Agamemnons graf. Nog voor het 
koor opkomt voor de parodos zien we Elektra, die haar vader beweent: in die rouw staat ze al-
leen. De parodos is een beurtzang tussen het vrouwenkoor en Elektra, die zich koppig en on-
troostbaar toont.  Het gesprek gaat verder in het eerste epeisodion (251-471): Elektra beschrijft de 
(wederkerige) haatgevoelens die ze voor haar moeder en Aigisthos koestert, en haar tanende hoop 
dat Orestes nog ooit een einde komt maken aan haar ellende.  

Hier volgt het wedstrijdfragment: Chrysothemis komt het huis uit en de zussen starten een 
discussie die sterk doet denken aan de openingsscène van de Antigone: ook hier gaat het tussen 
een pragmatische/laffe/verstandige en een principiële/sterke/koppige zus. Na het te vertalen 
fragment vertelt Chrysothemis over een onrustwekkende droom die Klytaimestra heeft gehad, 
waarop ze Chrysothemis met een zoenoffer naar vaders graf heeft gestuurd. Elektra overtuigt 
haar dat niet te doen. In het eerste stasimon voorvoelt het koor de naderende wraak. Het volgende 
epeisodion start met een bittere confrontatie tussen Klytaimestra en Elektra, onderbroken door de 
oude opvoeder die 'goed nieuws' komt brengen: Orestes is dood, omgekomen tijdens de wagenren 
op de Spelen in Delphi. Na een nieuwe beurtzang tussen het troostende koor en de wanhopige 
Elektra, komt Chrystothemis blij vertellen dat ze bij het graf een haarlok heeft gevonden - van 
Orestes, dacht ze. Maar de 'waarheid' wordt duidelijk, en het komt opnieuw tot een twist tussen 
de zussen. Een korte koorzang zingt de lof van Elektra. De onherkenbare Orestes komt op met de 
zogenaamde grafurne, en Elektra stort  in. Maar dan herkent ze haar broer en doorziet de list. Orestes 
voltrekt de wraak, door eerst zijn moeder en dan Aigisthos te doden, in een wrange slotscène. 

De interpretatie van Sophokles' versie is nogal omstreden, met name in verband met de 
vraag naar de 'rechtvaardigheid' van de moedermoord en, daarmee samenhangend, de morele be-
oordeling van het titelpersonage. De commentatoren zijn het oneens, maar een meerderheid ziet 
Elektra als een posititieve heldin, die verlost wordt uit haar vreselijke lijden door de terugkomst 
van haar broer en de moord op haar moeder. Die moord zou dan door Sophokles als onproblema-
tisch worden voorgesteld. 
   



2. Tekst en toelichtingen  

 

De wedstrijdtekst – die zeker aanknopingspunten heeft voor klasgroepen die met Homeros en/of 
de Antigone vertrouwd zijn – opent met de eerste woorden die Chrysothemis in deze tragedie uit-
spreekt. Ze blijkt de voorafgaande woorden te hebben opgevangen die Elektra tot het koor ge-
sproken heeft, en geeft haar zus nu 'wijze raad' – al beseft ze wel dat die eigenlijk principieel ge-
lijk heeft. Elektra reageert furieus. Het fragment bevat stof tot nadenken over wat vrijheid bete-
kent (εἰ δ᾽ ἐλευθέραν µε δεῖ ζῆν…), over de relatie tussen rechtvaardigheid (τὸ δίκαιον) en vrij-
heid, over gezond verstand (φρονεῖν, φρονοῦσα).  

Het fragment bevat geen echte tekst- of interpretatieproblemen. Alleen bij 345-346 zijn er 
verschillende lezingen mogelijk. Dit betekent natuurlijk niet dat de tekst gemakkelijk is, laat 
staan dat hij gemakkelijk te vertalen is. Naast de vraag wat de klassen doen met de versvorm en 
de daarmee samenhangende gemarkeerde syntaxis, zijn er nogal wat termen en uitdrukkingen 
waar bij voorkeur niet zomaar een woordenboekvertaling wordt gekozen. Ik geef per blokje een 
mogelijke vertaling in proza, die onder geen beding als voorbeeldvertaling mag beschouwd wor-
den, wel als poging om de teneur van de verzen weer te geven. 

 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ 

 
De figuur van Chrysothemis wordt heel verschillend geïnterpreteerd. Over één zaak is iedereen 
het eens: door haar als antipode van haar zus Elektra te introduceren maakt Sophokles het moge-
lijk om een bitsige discussie op te voeren tussen mensen die elkaar in de grond graag zien. Zo 
gaat dat tussen zussen. Chrysothemis heeft ervoor gekozen zich aan te passen aan de nieuwe situ-
atie, en leidt daardoor een comfortabel leven in het paleis; Elektra is “in de oppositie” gegaan te-
gen de nieuwe machthebbers, haar moeder en stiefvader, de moordenaars van haar vader Aga-
memnon.  

Onvermijdelijk doet deze discussie denken aan die tussen Antigone en Ismene, maar veel 
commentatoren hebben meer sympathie voor Ismene dan voor Chrysothemis. Die laatste wordt 
volgens Jenny March gekenmerkt door “calculation and self-interest as well as weakness”, terwijl 
anderen dan weer vinden dat ze “fundamenteel gelijk” heeft en zelfs geloven dat zij het standpunt 
van Sophokles zelf vertolkt (altijd een problematische interpretatie). Hanna Roisman bijvoor-
beeld ziet Chrysothemis in deze scène als “the kinder, more caring, more accomodating sister”, 
terwijl Patrick Finglass erover zegt dat Chrysothemis “lacks the pained sense of concern for her 
sister which Ismene always displays”. Voor hem zit in de volgende verzen geen enkel gevoel, 
maar enkel “offhand, prosy excuses at 332-3, a trite naval metaphor in 335, and a frigid paradox 
in 339-40”. Verschillende interpretaties van de houding van waaruit de zus spreekt kunnen na-
tuurlijk leiden tot verschillende vertalingen – bijvoorbeeld al van de aanspreking in v. 329. 
 

τίν᾽ αὖ σὺ τήνδε πρὸς θυρῶνος ἐξόδοις   
ἐλθοῦσα φωνεῖς, ὦ κασιγνήτη, φάτιν,  

330 κοὐδ᾽ ἐν χρόνῳ µακρῷ διδαχθῆναι θέλεις  
θυµῷ µαταίῳ µὴ χαρίζεσθαι κενά;    
 
Wat sta je hier nu weer aan de voordeur te praten, zus? Heb je na al die tijd je les nog 
niet geleerd? Het heeft geen enkele zin je te blijven wentelen in nutteloze kwaadheid. 
 



Met αὖ geeft Chrysothemis aan dat Elektra “wééral” staat kwaad te spreken over haar moeder, en 
wel πρὸς θυρῶνος ἐξόδοις ἐλθοῦσα: buitenshuis, een plek waar vrouwen eigenlijk niet horen te 
spreken. De rol van vrouwen in de publieke ruimte is vooral bij rituelen belangrijk, en dat is het 
ook waarvoor Chrysothemis naar buiten kom. 
Een held(in) die zich niet de les laat lezen, en ook na lange tijd koppig vasthoudt aan het eigen 
gelijk, is een typisch kenmerk van de Sophokleïsche tragedies. Het vervolg van de plot zal duide-
lijk maken dat Elektra niet enkel aan χαρίζεσθαι κενά doet. 

 
 
καίτοι τοσοῦτόν γ᾽ οἶδα κἀµαυτὴν ὅτι  
ἀλγῶ ᾽πὶ τοῖς παροῦσιν· ὥστ᾽ ἄν, εἰ σθένος  
λάβοιµι, δηλώσαιµ᾽ ἂν οἷ᾽ αὐτοῖς φρονῶ.  

335 νῦν δ᾽ ἐν κακοῖς µοι πλεῖν ὑφειµένῃ δοκεῖ,  
καὶ µὴ δοκεῖν µὲν δρᾶν τι, πηµαίνειν δὲ µή.  
 
Wees gerust: ik weet diep in mezelf hoezeer deze toestand ook mij pijn doet. Als ik kon, ik 
zou wel laten merken wat ik over hen denk. Maar nu het slecht gaat, plooi ik liever. 
Waarom de schijn wekken iets te doen, zonder hen te raken?  
 

332 en 338 beginnen met καίτοι: volgens Denniston heeft dit partikel soms een strijdlustige toon. 
In deze passage lijkt het eerder toegeeflijk gebruikt te zijn. Het Grieks ziet er geen graten in het 
tweemaal te gebruiken – zoals ook δοκεῖν tweemaal na elkaar voorkomt, 335 en 336. In het Ne-
derlands is zo'n herhaling stilistisch ongebruikelijk, maar natuurlijk niet onmogelijk. De manier 
waarop het partikel καίτοι (al dan niet) vertaald wordt, hangt overigens samen met de algemene 
interpretatie van de toon waarop Chrysothemis haar zus aanspreekt. 
Welke σθένος (333) bezit Chrysothemis niet: de kracht (Koolschijn en Van Dolen) of de macht 
(de meeste anderen)? Opnieuw een heel verschil. “Als ik kon” is een ontwijkende vertaling. 
De maritieme metafoor in 335 kan behouden blijven met de Nederlandse uitdrukking “de zeilen 
reven” – maar wie gebruikt dat nog? Het is een plek waar wel eens een breuk zou kunnen opdui-
ken in het register van de vertalingen. 
In 336 regeert de eerste µὴ de twee infinitieven δοκεῖν en πηµαίνειν, waarbij de tweede nog eens 
ontkend wordt door de achteropgeplaatste µή. Chrysothemis onderschat in dit vers overigens de 
impact van Elektra’s verzet: uit de confrontaties tussen Elektra en Klytaimestra blijkt dat Elek-
tra’s houding haar moeder wel degelijk pijn doet (πηµαίνειν). 
 
 

τοιαῦτα δ᾽ ἄλλα καὶ σὲ βούλοµαι ποεῖν.  
καίτοι τὸ µὲν δίκαιον οὐχ ᾗ ᾽γὼ λέγω,  
ἀλλ᾽ ᾗ σὺ κρίνεις. εἰ δ᾽ ἐλευθέραν µε δεῖ  

340 ζῆν, τῶν κρατούντων ἐστὶ πάντ᾽ ἀκουστέα.  
 

Als jij je ook maar zo zou gedragen! 
Wees gerust: het gelijk ligt niet in mijn woorden, wel in jouw opvatting. Maar als ik in 
vrijheid wil leven, kan ik maar beter over de hele lijn luisteren naar de machthebbers. 

 
Opnieuw geeft Chrysothemis aan dat ze beseft dat haar zus eigenlijk het morele gelijk (τὸ 
δίκαιον) aan haar kant heeft. De slotzin is op zijn zachtst gezegd een paradox. Vrijheid heeft voor 



de twee zussen duidelijk een verschillende invulling: vrijheid om ongestoord een comfortabel 
leven te leiden versus vrijheid van meningsuiting. 
In vers 340 is het makkelijkst om πάντα bijwoordelijk te nemen – zo ook verderop, in v. 349. 
 
 

ΗΛΕΚΤΡΑ         
 
De hevige reactie van Elektra start met 5 zinnen die telkens twee verzen beslaan. Onder die 
symmetrische opbouw – of misschien eerder die staccato compositie – gaat een sterke emotie 
schuil. 
 

δεινόν γέ σ᾽ οὖσαν πατρὸς οὗ σὺ παῖς ἔφυς  
κείνου λελῆσθαι, τῆς δὲ τικτούσης µέλειν.  
 
Ongelooflijk! Dat zeg jij, dochter van een vader als de jouwe!  
En hém vergeet je, terwijl je wel met je moeder rekening houdt! 
 

Het eerste woord, pregnant voorop, wijst op verwondering en verontwaardiging. Een standaard-
vertaling ("ontzettend, verschrikkelijk") kan, maar even goed zou iets zijn als "Maar meisje 
toch!". Hoe δεινόν ook weergegeven wordt, het moet volgens mij vooraan staan. 
Het werkwoord µέλειν wordt hier bij uitzondering persoonlijk gebruikt, niet in de bekendere uit-
drukking µέλει µοι. 
 

ἅπαντα γάρ σοι τἀµὰ νουθετήµατα  
κείνης διδακτά, κοὐδὲν ἐκ σαυτῆς λέγεις.  
 
Al die lesjes die je mij wilt leren heb je natuurlijk van hààr geleerd.  
Niets van wat je zegt komt uit jezelf. 

 
Mooi hoe κείνης op κείνου antwoordt. 
 
345 ἐπεί γ᾽ ἑλοῦ σὺ θἄτερ᾽, ἢ φρονεῖν κακῶς,  

ἢ τῶν φίλων φρονοῦσα µὴ µνήµην ἔχειν·  
 
OK dan. Aan jou de keuze: ofwel "onvoorzichtig" zijn, 
ofwel voorzichtig zijn en je geliefden vergeten.  

 
De tekst bevat een conjectuur van Lloyd-Jones (de manuscripten beginnen v. 345 met ἔπειθ᾽ ἑλοῦ 
γε), die voor de inhoud overigens weinig uitmaakt. Het vervolg van deze verzen is een doorden-
kertje: de keuze (ἑλοῦ, kies!) waarvoor Elektra haar zus stelt (ἢ… ἢ…), is een repliek op Chry-
sothemis' raad om 'verstandig te zijn'. Het zijn de enige verzen waarin de hieronder opgenomen 
vertalingen onderling erg verschillend zijn qua inhoud. Boutens en De Waele bijvoorbeeld verta-
len ze expliciterend, Cluytens nietszeggend, Boonen interpreterend en van Dolen ontwijkend (of 
gewoonweg fout). Geen van allen is helemaal overtuigend.  
De betekenis moet wel deze zijn: φρονεῖν κακῶς is wat Elektra zelf doet – althans volgens haar 
zus; Chrysothemis doet het omgekeerde, en schiet tekort tegenover haar dierbaren, in eerste in-
stantie haar vader (τῶν φίλων µὴ µνήµην ἔχειν herneemt κείνου λελῆσθαι van enkele verzen eer-



der), maar ook haar zus en broer (Elektra eindigt haar tirade in vers 368 met het verwijt aan 
Chrysothemis dat ze een slechte naam krijgt, θανόντα πατέρα καὶ φίλους προδοῦσα σούς). Wat is 
échte σωφροσύνη? Daarover gaat de hele discussie. 
 

ἥτις λέγεις µὲν ἀρτίως, ὡς εἰ λάβοις  
σθένος, τὸ τούτων µῖσος ἐκδείξειας ἄν·  
 
Jij zei daarnet nog dat je, als je kon, 
jouw haat voor hen duidelijk zou laten blijken. 
 

Elektra citeert haar zus hier letterlijk (333-334: "als ik kon" –zie daar voor de interpretatie van 
σθένος; identieke vertaling is wenselijk). Maar tegelijk is ze ook explicieter in de verwoording 
van de gevoelens die Chrysothemis voelt: hier staat τούτων µῖσος voor ginds het voorzichtiger οἷ᾽ 
αὐτοῖς φρονῶ. 

 
ἐµοῦ δὲ πατρὶ πάντα τιµωρουµένης  

350 οὔτε ξυνέρδεις τήν τε δρῶσαν ἐκτρέπεις.  
  
 Maar wanneer ik volhard in mijn wil onze vader te wreken 
 help je me niet, integendeel: je wil me ervan afbrengen iets te doen. 
 
Het is niet evident πάντα (bijwoordelijk, eventueel ook te beschouwen als inwendige accusatief) 
idiomatisch weer te geven. 
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4. Over de jurering   

 

Uiteraard volgen we de algemene uitgangspunten en criteria die op de website vermeld staan 

(http://www.certamina.be/vertalen/): 

 
1. Vertalen is: met de middelen die het Nederlands heeft, zo goed mogelijk weergeven wat de La-
tijnse/Griekse tekst zegt met de eigen middelen van het Latijn/Grieks.  
 
2. De zogenaamde tegenstelling tussen 'letterlijk' en 'vrij vertalen' is bedrieglijk. Je kan alleen ver-
talen, ofwel letterlijk weergeven.  
 
3. De vertaler kiest en beslist zelf hoe hij/zij een uitdrukking of zinswending, een gedachte weer-
geeft: 'letterlijke' vertalingen tussen haakjes zijn overbodig, zelfs storend en worden niet gelezen.  
 
4. De vertalingen zijn van het soort dat bestemd zou kunnen zijn voor andere lezers dan de makers 
en hun leraren, lezers die de vertaling niet met het origineel vergelijken.  

 
5. Aan de vertalingen van Vergilius en Sophokles, die in klassikaal verband tot stand komen, mo-
gen uiteraard hoge eisen worden gesteld inzake correct begrip van de tekst in al zijn aspecten. 
Ernstige fouten tegen dat eerste criterium kunnen niet worden geduld. Als een tekstonderdeel ver-
keerd is begrepen tengevolge van een foutieve interpretatie van morfologie, syntaxis of semantiek, 
komt de vertaling dan ook niet in aanmerking voor verdere evaluatie.  
 
6. De overblijvende vertalingen worden beoordeeld op weloverwogen woordkeus, vlekkeloos Ne-
derlands, vlotte leesbaarheid, logische opbouw en verzorgde stijl in het Nederlands, respect voor 
de toon en de sfeer van de tekst, inleven in de tijdgeest. 
Echt opvallende, extra geslaagde wendingen, creatieve vertalingen die verrassend goed zijn in hun 
geheel geven aan de vertaling een meerwaarde die de jury zeker zal weten te waarderen. 

 
Een belangrijk criterium is ook de consistentie binnen het gekozen register. 

 

Concrete werkwijze 

Zoals steeds worden de kopijen over twee groepen (van naar verwachting elk 4 of 5 juryleden) 

verdeeld voor een eerste verbeterronde. Wie een ernstige fout meent vast te stellen, meldt dat aan 

de hele groep, die eventueel tot (op de kopij te motiveren) uitsluiting beslist. Bij betwisting wordt 

de fout voorgelegd aan de juryvoorzitter, die ook de andere groep op de hoogte brengt van de 

discussie. Na de eerste ronde worden de beste kopijen (hooguit een vijftal) uit elke groep ook nog 

eens door de andere groep gelezen en beoordeeld. De twee punten samen leveren het eindresul-

taat op. 

 

In de groepen geeft elk jurylid een cijfer op 20, als volgt samengesteld: 

- een cijfer op 10 als globale beoordeling van de vertaling als Nederlandse tekst, dus zonder 

met het origineel te vergelijken: in welke mate is dit “verzorgd en vlot leesbaar Nederlands, 

met respect voor de toon en de sfeer van de tekst”? Wordt er een coherent register gehanteerd, 



of zijn er stijlbreuken? Is de tekst helder en begrijpelijk voor wie het Grieks niet voor zich 

heeft? Is deze tekst als toneeltekst te gebruiken? Maakt hij gebruik van poëtische middelen? 

- een cijfer op 10 op basis van een vergelijking met wat er in het Grieks “eigenlijk staat”: zie 

daarvoor onder meer de toelichtingen bij de tekst, hierboven. Voor dit onderdeel kijken de 

verschillende juryleden elk naar een beperkt aantal Griekse verzen.  

 

De totaalscore op 100 is gewoon de som van de quoteringen van de juryleden. Belangrijker dan 

overeenstemming tussen de verschillende beoordelaars is dat ieder voor zich coherent blijft bij de 

beoordeling. Voor of bij de aanvang van de jurering even een ‘checklist’ opstellen kan daarbij 

helpen.  

En ten slotte: aangezien het om een relatieve beoordeling gaat (we moeten ‘gewoon’ de beste in-

zendingen selecteren) kunnen we erg uiteenlopende cijfers geven, en het hele spectrum van 0 tot 

10 gebruiken. Niet om klassen te “buizen”, wel om duidelijker te onderscheiden tussen gewoon, 

goed en erg goed. 

 

Kristoffel Demoen 

 


