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Euripides schreef de tragedie Medea in het Athene van het midden van

de vijfde eeuw voor Christus. Het stuk vertelt het verhaal van de

Kolchische prinses Medea die verliefd wordt op Jason wanneer deze om-

wille van het koningsschap naar Kolchis vaart om het gulden vlies te

veroveren. Zij helpt hem het vlies te bemachtigen en vlucht samen met

hem naar Griekenland. Tijdens de vlucht vermoordt Medea haar eigen

broer om de achtervolging door haar vader te vertragen. Hierdoor zal zij

echter nooit kunnen terugkeren naar haar geboorteland. In

Griekenland aangekomen weigert de koning – ondanks het vlies – zijn

troon af te staan aan Jason, waarop Medea hem met de hulp van zijn

dochters doodt. Maar Jason en Medea worden door zijn zoon verdreven

en vluchten opnieuw. In Korinthe trouwen zij en krijgen twee zoons. Na

enkele jaren besluit Jason echter omwille van de troonopvolging met de

dochter van de koning van Korinthe te trouwen. Medea reageert furieus

en wordt daarop door de koning bevolen het land te verlaten. Uit wraak

vermoordt zij de koning en zijn dochter. Vervolgens doodt zij ook haar

eigen kinderen, opdat Jason geen nageslacht meer heeft en verdwijnt

met een wagen in de lucht.

Medea’s daden zijn gruwelijk. Toch wekt zij bij de lezer van de tragedie

een bepaalde vorm van sympathie. Zij wordt namelijk niet alleen neer-

gezet als moordenaar, maar ook als slachtoffer. Door de noodlottige

omstandigheden verliest Medea alles wat zij heeft. Niet alleen haar

vaderland, maar ook haar familie en sociale status geeft zij op uit liefde

voor Jason, om vervolgens door hem verlaten te worden. Zij heeft dan

alleen nog haar kinderen. Maar de enige mogelijkheid om Jason te laten

voelen hoe het is om door alles en iedereen verlaten en verraden te

worden, is het doden van deze kinderen. Voorzetting van de bloedlijn is

voor een koning immers van zeer groot belang. Hoewel Medea dus zelf

verantwoordelijk is voor haar daden, begrijpt de lezer dat de omstandig-

heden waarin zij verkeerde ook ontzettend moeilijk waren. Dat wordt

niet alleen door Medea zelf benadrukt, maar ook door de andere karak-

ters in de tragedie, zoals het koor. Dit maakt Euripides’ werk dan ook zo

tragisch.

Romeo en Juliet worden verliefd tussen de rondschietende

kogels van het futuristische Verona Beach, Puck uit A

Midsummer Night’s Dream doemt op als een

Shakespeareaanse versie van modeduo Viktor & Rolf en 

het asielbeleid van Europese landen wordt bekritiseerd 

in de Odyssee… Ieder jaar verschijnen er vele moderne 

bewerkingen van literaire klassiekers. De setting wordt

aangepast aan de actualiteiten en de teksten aan de 

huidige taal. Op deze wijze haalt iedere generatie andere

aspecten uit de meesterwerken naar voren en blijven wij

genieten van stukken van meer dan tweeduizend jaar oud.

Maar moeten echte klassiekers wel aangepast worden aan

de huidige tijd? Of is een boek dat behoort tot de literaire

canon zo universeel, dat het de tand des tijds doorstaat?

Euripides’ Medea is zo’n klassieker. 

Altijd Medea
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Haags drama

De Griekse tragedie Medea inspireerde honderden kunstenaars door de

eeuwen heen, van feministen tot Theo van Gogh. Deze laatste maakte

een televisieserie waarin het klassieke verhaal werd vertaald naar de 

hedendaagse politieke situatie. Nu is Medea de dochter van de voorzitter

van de Eerste Kamer, die ook minister van Binnenlandse Zaken was. Op

de begrafenis van haar moeder ontmoet zij Jason, een rijke vastgoed-

baron op wie zij onmiddellijk verliefd wordt. Wanneer haar vader wordt

beschuldigd van fraude tijdens zijn ministerschap, besluit zij uit weerzin

tegen de politieke elite maar vooral uit liefde Jason te steunen in zijn

strijd om het premierschap. Hun plannen om de hedendaagse politiek

te vernieuwen stuiten echter op veel verzet, van de oude politieke elite,

van de vastgoedwereld èn van Medea’s broer. Deze tracht Jason te ver-

moorden, maar pleegt uiteindelijke zelfmoord. Ook Medea’s vader komt

te overlijden. Hij krijgt een hartaanval door de persoonlijke en politieke

spanningen die zijn ontstaan. Jason blijft daarentegen groeien in de pei-

lingen en lijkt minister-president te worden, totdat er een schaduw-

boekhouding opduikt. Om te voorkomen dat deze zijn premierschap in

de weg zal komen te staan besluit Jason te trouwen met de dochter van

zijn politieke rivaal. Hij verwerft op deze wijze de positie van minister-

president, maar hij laat Medea in de steek. Uit wraak besluit zij de aan-

staande bruid, haar twee kinderen en zichzelf met gif om het leven te

brengen. 

Van deze bewerking van Medea druipt de actuele maatschappijkritiek af:

de bouwfraude, liquidaties van vastgoedbaronnen, corrupte media en

populisme spelen een belangrijke rol. Producent Gijs van de Westelaken

stelt dan ook: “We wilden, na de moord op Fortuyn, iets maken over de

onderhuidse angst die sindsdien heerst in Den Haag. Hoewel alles daar

weer normaal zijn gang lijkt te gaan, is men in werkelijkheid doodsbe-

nauwd dat er ieder moment een idioot kan opstaan die er met zeventien

zetels vandoor gaat. Die link konden we leggen met Jason”. Op deze 

manier doet een eeuwenoud verhaal van een vrouw die uit wraak op

haar man haar kinderen vermoordt zelfs in de eenentwintigste eeuw

nog realistisch aan. 

Medea als eenvoudige Hollandse boerenmeid

Maar hoeveel overeenkomsten heeft een moderne adaptatie van een klas-

siek verhaal zoals de televisieserie van Van Gogh nog met het originele

werk? Van Gogh neemt enkele hoofdlijnen van het verhaal van Euripides

over. Ten eerste komen Medea’s vader en broer te overlijden, waardoor zij

eigenlijk alleen nog Jason en haar kinderen heeft. Ten tweede besluit Jason

omwille van zijn carrière Medea te verlaten en te trouwen met een vrouw

die hem daar beter bij kan helpen. Ten slotte neemt Medea wraak op Jason

door zijn toekomstige vrouw en haar eigen kinderen te vergiftigen. 

Om het verhaal zich in deze tijd af te laten afspelen, zijn echter ook vele

aanpassingen aan het klassieke verhaal verricht. Zo zijn er vele perso-

nages en verhaallijnen toegevoegd, maar zijn er ook elementen verloren

gegaan. Dit alles heeft naar mijn mening tot een vervlakking van het 

karakter van Medea geleid. In het klassieke verhaal kent de hoofdpersoon

namelijk zeer veel verschillende kanten, waardoor zij niet gemakkelijk

kan worden gekarakteriseerd. Zo stelt Fiona McIntosh – senior research

fellow bij het Archive for the Performance of Greek Drama aan de uni-

versiteit in Oxford – dat Medea door de eeuwen heen gezien werd als een

heks, een kindermoordenaar, een feministe of een combinatie van deze

karakteriseringen. In Euripides’ Medea is zij immers niet alleen een 

bedrogen vrouw, maar ook een subtiel pleitbezorgster die het leven en

recht in eigen hand neemt. Daarbij komt nog dat zij de kleindochter van

de Zon is en niet uit Griekenland afkomstig is, waardoor zij als vreem-

deling wordt gezien. De hoofdpersoon uit de Medea van Van Gogh lijkt

daarentegen slechts een eenvoudige pion in het politieke spel van Jason.

Haar rol in het verhaal is passiever dan die van de klassieke Medea. 

In tegenstelling tot Euripides’ Medea neemt zij bijvoorbeeld niet zelf de

beslissing haar vaderland en familie uit liefde voor Jason te verlaten (of

zelfs te doden), maar verliest zij haar broer en vader door de maatschap-

pelijke en medische situatie waarin haar familieleden verkeren. Hierin

heeft zij dus geen directe rol, evenmin in vele van de andere gebeurte-

nissen uit de televisieserie. De loop van het verhaal wordt bijna volledig

bepaald door beslissingen die Jason neemt. Slechts het besluit haar kin-

deren en Jasons toekomstige bruid te doden is van Medea zelf. Maar

doordat zij ook zichzelf doodt, is er in de deze versie van het verhaal geen

sprake van een overwinning van Medea op Jason. Dit alles verzwakt het

karakter van de hoofdpersoon en de verhaallijn aanzienlijk.

Hoogleraar Geschiedenis William Pencak stelt dan ook dat er aan twee

voorwaarden moet worden voldaan wil een uitvoering van Medea

succesvol zijn. “Medea’s complexity, her agony in deciding as both a 

woman and a captive to kill or not to kill her children, to accept or to 

renounce ‘civilization’, needs to come through rather than sheer rage

and hysteria. Meanwhile, Jason cannot be complex: he must persuade

the audience that he really believes he represents truth, justice, and the

Greek Way and actually thinks he is giving Medea a good deal by letting

her go into exile as he marries one of his own kind”. 

In Van Goghs versie is Medea echter de minst complexe figuur. Zij is een

voorbeeldige dochter van een politicus en een toegewijde vriendin en

moeder. Slechts aan het eind ontsnapt zij aan deze rol, maar daar lijkt

noch haar karakter noch de positie waarin zij verkeert volledig aan-

leiding toe te geven. Jason daarentegen kan veel moeilijker worden geka-

rakteriseerd. Met verschillende belangen in vastgoed en politiek speelt
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hij een geraffineerd machtsspel, waarvoor een ieder moet wijken. Hij

liegt en bedriegt en zou daarom kunnen worden gezien als een geweten-

loze en meedogenloze machtswellusteling. Maar verschillende malen in

de serie komt ook naar voren dat hij het er nog steeds moeilijk mee heeft

dat hij nooit een familie heeft gehad en dat de vorming van een gezin

zijn grootste wens is. Hij ‘koopt’ zijn eigen familiealbum, huilt als een

prostituee weggaat en geeft zijn bordesscène met de koningin op om te

kijken of alles goed gaat met Medea en zijn kinderen. Hij is daarentegen

weer niet geloofwaardig, wanneer hij zegt te kiezen voor een andere

vrouw om Medea een beter leven te geven: achter al zijn daden lijkt uit-

eindelijk eigenbelang te zitten. Waar Jason bij Euripides lijdend voor-

werp van Medea lijkt te zijn, wordt dit bij Van Gogh dus omgekeerd. 

Medea als vrouw en vreemdeling

Door het weglaten van diverse aspecten van het klassieke

Medeakarakter, laat Van Gogh ook die thema’s verdwijnen die het ver-

haal voor vele generaties interessant maakten. En dan gaat het met

name om de rol van de vrouw en de vreemdeling. Hierover werd door de

eeuwen heen keer op keer discussie gevoerd en steeds scheen er een 

ander licht op het verhaal en zijn bedoelingen. Pencak stelt: “Medea, in

short, can be interpreted in a spectrum ranging from a simple critique

of the barbarism of barbarians and the irrationality of women to an

equally simple indictment of the hypocrisy of western civilization and

the rationalizations men use to justify their exploitation of women and

other peoples”. 

Euripides’ werk blijft aanleiding geven tot actuele interpretaties.

Discussies over de positie van vrouwen in de maatschappij en de waarde

van verschillende culturen zijn immers nog steeds aan de orde van de

dag. En precies die universitaliteit is een actualiteit die al vierentwintig

eeuwen in de tragedie aanwezig is. 

Medea en het glazen plafond

Maar dient het verhaal van Medea dan te worden gezien als een politiek

pamflet en Euripides als de Ciska Dresselhuys van de Griekse tijd? De

classicus John Gould schrijft: “Medea wordt aanvankelijk gepresenteerd

in de rol van ‘vrouw’. Haar conflict met Jason wordt uitgebeeld als een

sexuele confrontatie, en haar ervaringen als typerend voor de uitgebuite

vrouw, die nauwelijks in staat is op te komen voor haar belangen in een

maatschappij, die gedomineerd wordt door mannen en die gebonden is

aan regels die bedoeld zijn om mannelijke verlangens te vervullen en

vrouwen geen enkele steun of bescherming bieden”. Euripides lijkt vol-

gens hem dus via Medea de situatie van vrouwen in een patriarchale

samenleving aan de kaak te willen stellen. 

Bernard Knox – ook classicus – stelt daarentegen dat Euripides in de

oudheid de reputatie had een vrouwenhater te zijn, “want de personages

van Euripides laten weinig heel van de fictie van de vrouwelijke onder-

danigheid, waaraan zowel mannen als vrouwen lippendienst bewezen”.

Zelf is hij echter van mening dat de stukken van Euripides eerder sym-

pathie dan kritiek ten aanzien van de vrouw laten zien. Dit blijkt bij-

voorbeeld uit het monoloog van Medea over de positie waarin vrouwen

verkeren. “Van alles wat een ziel heeft en kan denken, zijn wij vrouwen

de ongelukkigste schepsels. Eerst moeten wij een grote bruidsschat voor

een man betalen en hem macht over ons lichaam geven, iets wat nog

veel erger is. (…) Liever drie keer naar het front dan eenmaal te bevallen

van een kind ”. 

Deze onvrede uit zij tegen de vrouwen van Korinthe, die aangeven de 

situatie te herkennen. Zij verbazen zich niet over het feit dat Medea haar

lot betreurt en zijn van mening dat Jason een straf verdient. Dat is op-

vallend, want waar Medea nog zou kunnen worden gezien als een afwij-

kend geval, een barbaarse vrouw zonder de Griekse normen en waarden,

geven de vrouwen van Korinthe uitdrukking aan de plaatselijke morele

ideeën. Dat ook zij het lot van de vrouw betreuren, wijst erop dat

Euripides niet slechts het verhaal vertelt van een enkele vrouw maar van

vele vrouwen uit de toenmalige Griekse samenleving. Nu zou ik niet

durven stellen dat Euripides middels zijn werken de maatschappij

trachtte te veranderen, maar met zijn Medea heeft hij zijn publiek wel

eeuwenlang aan het denken gezet. Zelfs in de huidige tijd gaat de discus-

sie over de positie van de vrouw in de samenleving onvermoeibaar door,

daar vrouwen voor gelijkwaardige functies nog vaak minder worden 

betaald dan mannen en zij minder vaak in topfuncties terechtkomen.

Kortom: hoewel er sinds Euripides’ tijd veel is veranderd in de rol van de

vrouw in de samenleving, is het glazen plafond nog steeds niet gebarsten. 

Medea en de multiculturele samenleving

Naast onrechtvaardig behandelde vrouw is Euripides’ Medea ook een

vreemdeling. Zij heeft immers uit liefde voor Jason haar vaderland ver-

laten. Dit komt meerdere keren in het verhaal naar voren en benadrukt

de moeilijke (maatschappelijke) positie waarin zij verkeert. Zo stelt zij:

“Ik word, eenzaam, ver van alles, grof behandeld door mijn man, als buit

uit een barbaars gebied. Ik heb geen moeder, geen broer, geen familie

waar ik in deze ellende voor anker kan gaan”. Vervolgens wordt zij ook

nog als balling het land uitgezet door de koning, zonder enige maat-

schappelijke bescherming. 

Euripides zet haar neer als een hulpeloze vreemdeling, zonder vrienden,

familie, geld of legale status. Hij heeft hier doelbewust voor gekozen, 
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want in eerdere versies van de mythe was Medea’s vader een voormalig

heerser uit Korinthe en hebben Jason en Medea de stad tien jaar gere-

geerd voordat Jason besloot te scheiden. Euripides geeft Medea dus een

totaal andere sociale status dan zijn voorgangers deden. En ook dat 

aspect maakt zijn versie zo interessant voor de moderne lezer. Want in

de huidige globaliserende wereld dienen wij na te denken over de positie en

rechten van onze eigen Kolchische prinsessen: de Turken, Marokkanen,

Antillianen en vele andere minderheidsgroeperingen die Nederland rijk

is. Want hoewel zij – in tegenstelling tot Medea die als vreemdeling 

totaal geen legale status kende – voor de wet gelijk zijn aan autochtonen,

worden zij nog niet altijd gelijk behandeld. Onder de oppervlakte van

onze multiculturele samenleving broeit de xenofobie. Ik denk echter dat

wij ervoor moeten waken andere culturen minderwaardig of zelfs ach-

terlijk te beschouwen, zoals gebeurde bij die gekke, barbaarse Medea. 

Actualiteit tegenover universaliteit

Hoewel Theo van Gogh het eeuwenoude verhaal over Medea nieuw leven

heeft ingeblazen door het te vertalen naar de hedendaagse politieke 

situatie, slaagt hij er bij lange na niet in de veelzijdigheid van het verhaal

van Euripides te evenaren. Er is sprake van een vervlakking van het 

karakter van de hoofdpersoon en een verlies van thema’s die niet alleen

in de Griekse tijd maar ook nu nog altijd controversieel zijn. Van Gogh

maakte een vervorming en een verarming. Ik ben daarom van mening

dat in de moderne versie van Medea de universaliteit wordt geofferd aan

de actualiteit, terwijl juist de universele kenmerken van de vrouw en

vreemdeling Medea haar zo herkenbaar kunnen maken voor de mens

van nu. En dat is precies waarom Euripides’ Medea volgens mij behoort

tot de literaire canon, waar een versie zoals die van Van Gogh nooit toe

zou behoren.
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