
Zeker. Maar het schot in doel'? Ho 
maar. 

De produktie lukt in het afbreken 
van de romantische lectuur van de 
tekst, maar faalt in de sprong zelf een 
positieve lezing te presenteren. Uit-
gaande van de vorige produkties van 
De Witte Kraai kan ik nog vermoeden 
dat Bogaerts een feministische Juliette 
wil tonen. Een meisje dat probeert 
haar eigen leven te leiden tegen de 
dwingende eisen van familie en min-
naar in. Zij is het die Romeo aanzet tot 

trouwen. Zij trekt in de voorstelling, 
letterlijk, de broek aan. En in het 
eindbeeld wordt Juliette gekruisigd. 
Maar die lijn en andere gelijkaardige 
aanzetten tot doorduwen van een 
eigen visie raken ruimschoots onder-
gesneeuwd door de puur formele 
grappen op het vlak van het genre en 
de toeschouwersverwachting. Romeo 
en Juliette is dus wel grappig, maar 
niet goed. 

Paul De Bruyne 

ROMEO EN JULIETTE 
auteur: William Shakespeare, ver-
taling, bewerking, regie en decor: 
Sam Bogaerts, spelers: Brit Alen, 
Mirei Bonte, Warre Borgmans, 
Ludo Hellinx. Nog te zien in 
Antwerpen. Turnhout, Itegem en 
Tienen. 

B O E K E 

Vrouwen en Shakespeare 
Blanca Maria Rudhart : Die Frauen in 
Shakespeares Köningsdramen 

De 'History Plays' verhalen de 
rozenoorlog tussen 'The House of 
Lancaster' en 'The House of York'. 
Een bloedige geschiedenis waarbij 
twee families in het streven naar 
koninklijke macht mekaar genade-
loos uitmoorden. Op het eerste ge-
zicht een mannelijke bedoening: oor-
log, politieke manipulaties, moord. In 
de tien stukken treden in totaal 39 
vrouwen op tegenover 338 mannen, 
een miniem aandeel dat in vele ensce-
neringen nog wordt gereduceerd om-
dat het meestal bijrollen betreft (5 
volksvrouwen, 28 hofdames, 6 konin-
ginnen). 

Tegenover die getalzwakte plaatst 
de auteur van dit boek het kwalitatief 
belang van de vrouw in Shakespeares 
geschiedschrijving. Daarbij wordt uit-
gegaan van een nauwgezette 'close-
reading' van de tekst met vooral oog 
voor de meerduidige beeldrijkheid 
van Shakespeares verzen. Zo is er 
bijvoorbeeld de tuinmetafoor: een 
plaats waar orde en rust heerst, een 
harmonieuze plek te midden van een 
wereld van politieke beroering, de 
vluchtplaats van de vrouwelijke per-
sonages; de heerser in de tuin is de 
man die het onkruid (politieke tegen-
standers) uittrekt. Ook de verwijzin-
gen naar de oud-christelijke tuin van 
Eden worden nagegaan: de slangme-
tafoor, de boom van goed en kwaad. 
Op andere plaatsen onderneemt de 
auteur mythische, socio-politieke, 
etymologische en psycho-analytische 
excursies om de densiteit van bepaal-
de beelden uiteen te rafelen. Al de 
betekenismogelijkheden, verwijzin-
gen, associaties die op die manier 
onder het woord vandaan worden 
gehaald worden gegroepeerd in drie 
soorten man/vrouw verhoudingen. 
Als ideaalbeeld is er de harmonieuze 
eenheid waarbij de man het maat-
schappelijke deel vertegenwoordigt, 
de vrouw het 'natuurlijke', een werk-
verdeling die de vreedzame relaties 
weerspiegelt op het vlak van de ma-
cro-cosmos. Dat evenwicht is in de 

'History Plays' vrij zeldzaam: de 
oorlogssituatie wordt herhaald op 
familiaal vlak in scheiding, bedrogen 
moord. De enige verhoudingen die 
'normaal ' verlopen zijn die tussen 
vader/zoon en moeder/zoon (in te-
genstelling tot de belangrijke vader/ 
dochter relatie in de andere stukken 
van Shakespeare). Tenslotte treedt de 
vrouw expliciet als bedreiging op van 
de mannelijke machtspositie als ama-
zone, heks of hoer. Typisch voor de 
historische stukken is dat dit individu-
eel verzet wordt gesitueerd in een 
allesoverheersende 'Wille zur Macht'. 

In de overgang van de verschillen-
de houdingen tussen man en vrouw zit 
er een welbepaalde ontwikkeling die 
loopt van een chaotische gynaicocra-
tie (matriarchaat) naar een patriar-
chale wettelijke structuur. Dat is 
zowat de werkhypothese van dit boek 
die getoetst wordt aan de vrouwelijke 
personages (van La Pucelle in het 
eerste stuk tot Elizabeth Regina). 

De aanhangsels in het boek geven 
een beeld van de socio-culturele en 
juridische positie van de vrouw in de 
I5de en 16de eeuw, heksengeloof en 
de vrouwelijke schrijvers. Ze precise-
ren een maatschappelijk klimaat en 
maken van Shakespeare een auteur 
van zijn tijd. 

L.v.d.D. 

Dash, Irene G. : Wooing, Wedding 
and Power. Women in Shakespeare's 
Plays 

Dash heeft het vooral aan de stok 
met uitgevers, regisseurs en critici 
wiens vereenvoudigingen van Shakes-
peares tekst sexistische vooroordelen 
impliceren. Ze reëvalueert de vrouwen 
in tien stukken, wat vanzelfsprekend 
gevolgen heeft voor de mannelijke 
karakters en de totale indruk ervan. 
Shakespeares vrouwen zijn niet nood-
zakelijk nevenpersonages, types of 
abstracties. Dash verdedigt hun com-
plexiteit, verscheidenheid en groei, 
hun zelfbewustzijn en individualiteit. 

Daaruit blijkt, volgens haar, Shakes-
peares algemeen menselijk inzicht. De 
belangrijkste vrouwelijke personages 
stellen de rollen die hun in een 
patriarchale maatschappij voorbe-
houden zijn, in vraag. Zij weerleggen 
clichés zoals de vrouwelijke minder-
waardigheid, gehoorzaamheid, af-
hankelijkheid, zelfopoffering, passi-
viteit en gevoeligheid. 

Dashs boek komt geenszins over 
als een feministisch pamflet maar 
vormt een evenwichtige studie geargu-
menteerd met citaten uit Shakespeare, 
Simone de Beauvoir, John Stuart 
Mill, Kate Millett en Margaret Fuller. 
Ofschoon Dasli hoofdzakelijk de 
tekst analyseert, heeft ze soms oog 
voor de dramatische actie en context 
(die cle woorden regelrecht kunnen 
tegenspreken). Dat ze comparatis-
tisch te werk gaat, past bij Shakespea-
res contrastieve methode. 

Dit werk is niet meteen innoverend 
te noemen maar is toch een nuttige 
rechtzetting. Het belangrijkste neven-
effect ervan is dat Shakespeares nauw-
gezetheid als schrijver nogmaals be-
vestigd wordt ; elk woord schijnt te 
tellen en de minste wijziging het to-
taalbeeld te vertekenen, het precieuze 
evenwicht te vernietigen. Misschien 
verraadt dit bij Dash een conservatie-
ve reactie op overdreven actualiserin-
gen of al te persoonlijke visies op 
Shakespeare, ook al is haar uitgangs-
punt (de rechtvaardiger behandeling 
van de vrouw) progressief bedoeld. 

J .C. 
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