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I. Inleiding 

Federico García Lorca (1898-1936) is een van de belangrijkste dichters en toneelschrijvers uit 

de Spaanse literatuurgeschiedenis (Soria Olmedo 2000, 11). Zijn gedichten en theaterstukken 

zijn dan ook naar verschillende talen vertaald, onder andere naar het Nederlands. Dimitri 

Verhulst (1972) is bij het grote publiek bekend geworden door het succes van zijn roman De 

helaasheid der dingen (2006) en de verfilming ervan door Felix Van Groeningen in 2008 

(Maes 2010, 1). Het is minder bekend dat Verhulst ook een aantal theaterteksten heeft 

geschreven, waaronder twee moderne bewerkingen van Lorca. Hoewel er reeds Nederlandse 

vertalingen waren verschenen van Lorca’s Yerma (1934) en Bodas de sangre (1933), koos 

Verhulst ervoor om deze teksten te hertalen en te verplaatsen naar een moderne en Vlaamse 

setting. In samenwerking met regisseuse Marijke Pinoy gingen zijn adaptaties Yerma vraagt 

een toefeling in 2005 en Ginds, tussen de netels in 2011 in première (Arteel 2011).  

De relatie tussen Lorca en Verhulst roept nieuwsgierigheid op; waarom kiest Verhulst ervoor 

om precies het werk van Lorca te bewerken? Bovendien rijst de vraag of de thematiek van een 

tekst uit de jaren dertig van de vorige eeuw überhaupt nog aantrekkelijk kan zijn voor een 

hedendaags publiek. In deze masterscriptie tracht ik op de bovenstaande onderzoeksvragen 

een antwoord te formuleren. Aan de hand van een vergelijkende analyse van Bodas de sangre 

en Ginds, tussen de netels zal ik onderzoeken op welke manier Verhulst de originele tekst van 

Lorca heeft geactualiseerd. Daarnaast zal ik nagaan of de poëticale verschillen en 

gelijkenissen tussen beide auteurs tot uiting komen in de adaptatie. Aan de hand van deze 

laatste vraag kan er geraden worden naar de reden waarom Verhulst ervoor gekozen heeft om 

net een tekst van Lorca, en net Bodas de sangre, te bewerken. Het zal immers blijken dat 

Verhulsts theaterpoëtica enerzijds aansluit bij die van Lorca, maar dat hij er anderzijds 

gedeeltelijk van afwijkt. Verhulst zal met andere woorden de originele tekst van Lorca 

proberen aan te passen aan zijn visie op wat een goede theatertekst is. Het is belangrijk op te 

merken dat mijn onderzoek volledig gebaseerd is op de teksten van Lorca en Verhulst, ik hou 

geen rekening met de regie en de scenografie; ik voer dus geen opvoeringsanalyse uit. 

In het eerste hoofdstuk, ‘De theorie van de adaptatie’, geef ik een overzicht van de 

verschillende adaptatietechnieken en de adaptatiekritiek. Hier definieer en illustreer ik een 

aantal begrippen en procedés die in de vergelijkende analyse aan bod komen. Daarna wordt de 

theaterpoëtica van de twee auteurs behandeld; op basis van studies over Lorca en interviews 

met Verhulst bespreek ik de plaats van het theater in hun oeuvre, hun kunstopvatting, hun 
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schrijfstijl, en ten slotte overloop ik ook de belangrijkste thema’s in hun werk. Het derde en 

belangrijkste deel bevat de vergelijkende analyse van beide theaterteksten. Na een korte 

formele analyse bespreek ik de manier waarop de originele tekst thematisch is bewerkt; 

hiervoor vergelijk ik de personages en de thema’s. Vervolgens wordt er nagegaan op welke 

wijze Verhulst Bodas de sangre heeft verplaatst naar een moderne setting. Ten slotte 

onderzoek ik of de poëticale verschillen en gelijkenissen tussen beide auteurs tot uitdrukking 

komen in de adaptatie. Dat alles moet kunnen mogelijk maken conclusies te trekken over 

Bodas de sangre en de adaptatie Ginds, tussen de netels en een antwoord te bieden op de hier 

geformuleerde onderzoeksvragen. 
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II. Theorie van de adaptatie 

Een vergelijking tussen Bodas de sangre en Ginds, tussen de netels vraagt een degelijk 

theoretisch kader. Daarom acht ik het nodig een overzicht te geven van de verschillende 

adaptatietechnieken en de adaptatiekritiek vooraleer over te gaan tot de praktijk. Hiervoor zal 

ik mij voornamelijk baseren op het pionierswerk van Gérard Genette, Palimpsestes. La 

littérature au second degré (Genette 1982), en op A Theory of Adaptation (Hutcheon 2006), 

waarin Linda Hutcheon haar onderzoek naar de moderne adaptatiepraktijk presenteert. 

Genette legt zich enkel toe op literatuur en theater, terwijl Hutcheon zich ook richt op 

filmadaptaties. Daarnaast maak ik ook gebruik van Paul Claes’ theorie van de 

intertekstualiteit in Echo’s echo’s om een en ander te verduidelijken (Claes 2011). 

Voornamelijk het hoofdstuk over ‘De kunst van het vertalen’ is nuttig voor mijn onderzoek. 

1. Hypertekstualiteit  

Genette besteedt in zijn boek aandacht aan wat hij noemt ‘la transcendance textuelle du texte’ 

of de transtekstualiteit; hij bestudeert elke mogelijke vorm van relatie tussen een tekst en 

andere teksten (Genette 1982, 7). Hij onderscheidt vijf verschillende types transtekstualiteit 

(Genette 1982, 8-16), waaronder intertekstualiteit, een term die hij overneemt van Julia 

Kristeva (Sèméiôtikè 1969). In enge zin definieert hij intertekstualiteit als de copresentie van 

twee of meerdere teksten: ‘[…] c’est-à-dire, eidétiquement et le plus souvent, par la présence 

effective d’un texte dans un autre’ (Genette 1982, 8). De meest expliciete vorm van 

intertekstualiteit is het citaat, dat meestal aangeduid wordt door middel van aanhalingstekens. 

Minder expliciet treedt intertekstualiteit op als plagiaat, een letterlijke ontlening die niet 

bekend gemaakt wordt. De minst letterlijke vorm is die van de allusie, een uiting die impliciet 

verwijst naar een andere uitspraak en die pas volledig te begrijpen is als deze verwijzing 

gekend is. De tweede mogelijke vorm van relatie tussen teksten is die tussen de tekst zelf en 

zijn paratekst of ‘omgeving’: titels, onder- en tussentitels, voor- en nawoorden en voetnoten 

vormen een kader voor de tekst, bieden extra uitleg of opmerkingen. Het derde type van 

‘tekstuele transcendentie’ noemt Genette metatekstualiteit en hij duidt daarmee ‘la relation 

[…] de commentaire’ aan: een tekst bespreekt een andere tekst op een kritische manier zonder 

dat de becommentarieerde passage geciteerd hoeft te worden. Ten vierde omschrijft Genette 

architekstualiteit als de relatie tussen de tekst en de verschillende literaire genres en 

discourstypes waartoe hij behoort: 
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Il s’agit ici d’une relation tout à fait muette, que n’articule, au plus, qu’une mention 

paratextuelle (titulaire, comme dans Poésies, Essais, le Roman de la Rose, etc., ou, le plus 

souvent, infratitulaire: l’indication Roman, Récit, poèmes, etc., qui accompagne le titre sur la 

couverture), de pure appartenance taxinomique (Genette 1982, 12). 

Door middel van toevoegingen aan de titel of met behulp van ondertitels wordt aangeduid tot 

welk genre de tekst behoort. Genette noemt de relatie ‘doofstom’ omdat deze genrebepalingen 

niet altijd af te leiden zijn uit de tekst, maar toegevoegd worden door de critici. De laatste 

mogelijke relatie die besproken wordt, is de hypertekstualiteit: een tekst B (een hypertekst of 

een tekst in de tweede graad) is afgeleid van een voorgaande tekst A (een hypotekst). Het is 

deze laatste vorm van transtekstualiteit die het hoofdonderwerp vormt van Genettes 

Palimpsestes en die tevens belangrijk is voor de adaptatiekritiek. Een bewerking van een 

voorgaand literair werk is immers een tekst in de tweede graad of een hypertekst (Genette 

1982, 12-13).  

Vervolgens stelt Genette een volledig nieuwe indeling voor van de verschillende 

‘hypertekstuele praktijken’ (Genette 1982, 39-48). Hij legt uit dat bepaalde traditionele 

benamingen, zoals parodie, geen eenduidige betekenis hebben en dat deze termen eerder 

verwarring creëren (Genette 1982, 19-39). Bovendien beschouwt hij de classificatie in vier 

canonieke hypertekstuele genres (namelijk parodie, travestie, charge en pastiche) niet 

voldoende, aangezien in deze classificatie slechts twee adaptationele functies onderscheiden 

worden, namelijk de satirische (‘travestie’ en ‘charge’) en de niet-satirische of ludieke functie 

(‘parodie’ en ‘pastiche’). De term parodie gebruikt hij voor een hypertekst die via een 

minimale transformatie is afgeleid van de hypotekst, een travestie is een stilistische 

transformatie met ‘onterende’ bedoeling en de charge omschrijft hij als een satirische 

pastiche. Een pastiche, echter, imiteert de stijl van de oorspronkelijke tekst zonder de 

satirische bedoelingen van de charge (Genette 1982, 40). Genette beargumenteert dat 

daarnaast ook de ernstige bewerking onderkend moet worden (transpositie en forgerie). Hij 

creëert met andere woorden een benaming voor een soort bewerking die nog niet als apart 

type erkend werd.  

Daarbij groepeert hij de adaptaties niet enkel op basis van hun functie (‘le régime’), maar 

eveneens op basis van hun verhouding tot het oorspronkelijke werk of de hypotekst (‘la 

relation’). Als de bewerking de oorspronkelijke tekst in zekere mate vervormt of verplaatst – 

bijvoorbeeld in de tijd of in de ruimte –, spreekt hij van een transformatie (Genette 1982, 14). 

Zo is Ulysses van James Joyce een transformatie van de Odyssee van Homerus omdat de actie 
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verplaatst is naar Dublin in de twintigste eeuw. Een imitatie is daarentegen afgeleid van een 

hypotekst die generiek compatibel is met de hypertekst en die een bepaald kenmerk van de 

oorspronkelijke tekst kopieert. In tegenstelling tot Ulysses is de Aeneis van Vergilius een 

imitatie van de Odyssee, aangezien het genre van de Odyssee geïmiteerd wordt, zowel op 

thematisch als op formeel vlak. Er wordt een ander verhaal verteld, maar de manier van 

vertellen is geïnspireerd op het genre van Homerus. Zowel Ulysses als de Aeneis zijn 

hyperteksten van dezelfde hypotekst, de Odyssee, maar ze verhouden zich op een andere 

manier tot het oorspronkelijke werk van Homerus (Genette 1982, 14-15, eigen toevoegingen). 

Uitgaande van de drie mogelijke adaptationele functies en de twee vormen van relatie die een 

bewerking kan aangaan met de hypotekst, stelt Genette een overzichtelijke tabel op die alle 

mogelijke adaptaties weergeeft:  

TABLEAU GÉNÉRAL DES PRATIQUES HYPERTEXTUELLES (Genette 1982, 45) 

     RÉGIME 

RELATION 

LUDIQUE SATIRIQUE SÉRIEUX 

 

 

TRANSFORMATION 

Parodie Travestissement 

(= travestie: stilistische 

transformatie met satirische 

bedoeling)  

Transposition 

(= transpositie)  

 

 

IMITATION 

Pastiche 

 

Charge 

(= satirische imitatie)  

Forgerie 

(= ernstige imitatie)  

 

Verder benadrukt Genette wel dat de grenzen tussen deze verschillende soorten bewerkingen 

niet altijd even duidelijk zijn (Genette 1982, 44). Hij nuanceert zijn categorisering in drie 

régimes door op te merken dat adaptaties ook een ironische, humoristische of polemische 

functie kunnen hebben (Genette 1982, 46). Genette is een van de eersten die een duidelijk 

overzicht ontwerpt van de mogelijke hypertekstuele technieken. Zijn studie vormt het 

uitgangspunt van de adaptatiekritiek.  

2. De transpositie 

Op basis van bovenstaand schema besluit ik dat Ginds, tussen de netels een transpositie is van 

zijn hypotekst Bodas de sangre. Verhulst maakte een transformatie van Lorca’s tekst, 

aangezien hij onder andere de setting verplaatst in tijd en ruimte en veranderingen aanbrengt 
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in de uitwerking van de personages en de plot (infra)
2
. Genette meent dat de transpositie de 

interessantste adaptatievorm is (Genette 1982, 47), niet alleen vanwege haar historisch belang 

in de literatuurgeschiedenis, maar ook omwille van de veelheid en variatie aan literaire 

methodes die ze omvat (Genette 1982, 291). In Palimpsestes tracht hij de voornaamste 

procedés die een transpositie typeren op te sommen en toe te lichten. Hoewel Genette 

benadrukt dat hij geen classificatie wenst op te stellen en dat elke transpositionele bewerking 

de verschillende procedés op haar eigen manier combineert en in meer of mindere mate 

toepast (Genette 1982, 292-293), maakt hij toch een onderscheid tussen de formele en de 

thematische transpositie. Bij een formele transformatie heeft de bewerker niet de intentie de 

inhoud van de hypotekst aan te passen. Dat wil echter niet zeggen dat er geen thematische 

wijzigingen doorgevoerd kunnen worden, maar als dat het geval is, dan is dat per toeval of in 

functie van de formele procedés. De vertaling is de meest voorkomende formele transpositie. 

Bij thematische transformaties wordt de inhoud en vertelstof daarentegen wel gewijzigd 

(Genette 1982, 293).  

Uiteraard is het niet de bedoeling alle transpositionele technieken die Genette bespreekt in dit 

beknopte theoretische overzicht te overlopen. Ik zal hier een begrippenapparaat selecteren dat 

ik in het praktische gedeelte zal gebruiken; in dit deel worden de termen en de verschillende 

procedés gedefinieerd en toegelicht zodat ze later in de vergelijkende analyse onmiddellijk 

kunnen worden ingezet. Daarbij zal ik Genettes begrippen trachten te linken aan de meer 

recente theorie van Hutcheon.  

3. Waarom transponeren?  

3.1. De transculturele adaptatie 

In de loop van de tijd verandert het sociale en culturele kader waarin een werk oorspronkelijk 

geplaatst werd. Zodoende kan een verhaal door volgende generaties op een andere manier 

ontvangen en geïnterpreteerd worden. Veel bewerkers trachten deze contextuele kloof te 

overbruggen door de tekst aan te passen aan de eigen tijd (Hutcheon 2006, 142). Genette 

noemt dit proces proximisation. Hij stelt dat de transpositie van een werk altijd een temporele, 

geografische en/of sociale verschuiving inhoudt in de richting van het standpunt van het 

hedendaagse publiek. De vertelling van de hypotekst wordt verplaatst met het doel hem te 

                                                           
2
 In de vergelijkende analyse zal ik dieper ingaan op de verschillen tussen beide theaterstukken. 
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actualiseren (Genette 1982, 431). Hierbij wordt er in Palimpsestes een onderscheid gemaakt 

tussen de diëgetische transpositie of transdiégétisation (verandering van ‘het geografisch-

temporele universum’) en de pragmatische transpositie (wijziging van de opeenvolgende 

acties). Genette merkt op dat ook de diëgetische verschuiving enkele actiewijzigingen kan 

omvatten. Een verandering van het sociale milieu – een diëgetische transpositie – zal immers 

veranderingen veroorzaken op het niveau van de acties (Genette 1982, 418-421). De wijziging 

van de sekse van de personages is een belangrijke diëgetische transpositie. Deze verandering 

kan tenslotte een werk aantrekkelijk maken voor een nieuw publiek en bovendien een reeks 

van pragmatische transposities bewerkstelligen. Zo wordt de maagdelijkheid van de pícara 

een hoofdthema in de picareske romans met een vrouwelijk hoofdpersonage. Het behouden 

van de naam van de personages is daarentegen een van de meest opmerkelijke tekenen van 

diëgetische trouw aan de hypotekst. Op die manier wordt de identiteit en de plaats van de 

personages in het ‘diëgetische universum’ immers geconsolideerd (Genette 1982, 422-423). 

Hutcheon noemt een adaptatie naar een ander cultureel kader een transculturele adaptatie, 

wat eigenlijk beschouwd kan worden als een specifiekere benaming voor Genettes 

proximisation. Iedere transpositie voert namelijk culturele aanpassingen door, aangezien ook 

binnen eenzelfde cultuurgebied de normen en waarden veranderen in de tijd. Bovendien is het 

vaak noodzakelijk de hypotekst politiek opnieuw te kaderen opdat het werk relevant zou 

blijven. Bijgevolg zijn de wijzigingen in een adaptatie die binnen eenzelfde gemeenschap 

blijft soms zo groot dat ze ‘transcultureel’ genoemd kunnen worden. Culturele aanpassingen 

impliceren doorgaans veranderingen op het vlak van sekse en ras. Soms elimineren bewerkers 

bepaalde aspecten die in hun maatschappelijke context controversieel lijken, of brengen ze net 

neventhema’s uit de hypotekst aan de oppervlakte (infra). Dikwijls worden er aanpassingen 

aangebracht in de uitwerking van de personages zodat het publiek zich beter met hen zou 

kunnen identificeren. Zo betekende voor Hollywood ‘transculturaliseren’ gewoonlijk 

‘amerikaniseren’; de personages kregen de Amerikaanse nationaliteit en werden Amerikaanse 

gewoontes aangemeten opdat het publiek zich gemakkelijk in hen zou herkennen. Door het 

steeds grotere succes van Hollywoodkaskrakers wordt tegenwoordig echter steeds minder de 

nadruk gelegd op de nationaliteit en de culturele en historische bepaaldheid van de figuren, 

om de films zo ‘geschikt’ te maken voor een groot, internationaal publiek. Bovendien kan ook 

een vertaling beschouwd worden als een transculturele adapatie, omdat de bewerking naar een 

andere taal het werk toegankelijk maakt voor een publiek uit een ander cultuurgebied 

(Hutcheon 2006, 145-147). 
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Wanneer adaptaties bestudeerd worden als ‘transcultureel’ wordt de nadruk gelegd op het 

interculturele karakter van de bewerkingen. Hutcheon gebruikt de metafoor van de 

stroomomschakeling om de werking van verhalen die tussen culturen ‘reizen’ te illustreren: 

For most of us there are two small devices that enable ease of travel – the adapter plug and the 

electrical converter – and for me these offer the best (punning) metaphor I can think of to 

explain how this aspect of adaptation works. Power comes in different forms, in addition to 

AC/DC and 120v/220v, of course, and it can be adapted for use, in different contexts (different 

countries); the adapter plug and the converter allow the transformation of power to a useable 

form for a particular place or context (Hutcheon 2006, 150). 

Zo moet ‘the cultural power’ uit de werken van Shakespeare geadapteerd worden naar andere 

historische contexten en ‘geadopteerd’ worden door andere culturen (Hutcheon 2006, 151). 

Bij transculturele transposities worden bepaalde cultuurhistorische elementen overgenomen 

en andere vertaald en aangepast. Susan Stanford Friedman gebruikt een term uit de 

antropologie om te verwijzen naar deze kruisbestuiving van culturen: indigenisatie (Friedman 

in Hutcheon 2006, 150). De bewerker kiest welke aspecten van de hypotekst hij wil behouden 

en welke hij wil transponeren naar de eigen leefwereld; hij oefent met andere woorden een 

soort van dominantie uit op het geadapteerde werk. Een antropologische visie op de 

adaptatiepraktijk focust vooral op het actieve karakter van het bewerken: de bewerker neemt 

niet zomaar een tekst over, maar hij interpreteert, combineert en creëert zo uiteindelijk een 

hybride werk. De adaptatie kan tevens gezien worden als een machtsspel: wanneer een werk 

‘geïndigeniseerd’ wordt naar een andere cultuur, wordt het eigenlijk gekoloniseerd. Zelfs 

wanneer bepaalde cultuurspecifieke termen een vertaling krijgen, koloniseert de bewerker 

onbewust de hypotekst (Hutcheon 2006, 148-152).  

3.2. Motieven van de bewerker 

Tot nu toe is er vooral aandacht besteed aan de adaptatie in functie van haar receptie: een 

ouder werk wordt aangepast om het interessanter en aantrekkelijker te maken voor een 

hedendaags publiek: ‘these adaptations form a modern rereading of the past’ (Hutcheon 2006, 

152). De bewerker zelf kan echter ook persoonlijke motieven hebben wanneer hij een 

bepaalde hypotekst wil vernieuwen. Het is belangrijk in gedachten te houden dat de bewerker 

in de eerste plaats een lezer is die een werk interpreteert, en dat hij zich pas daarna als een 

schepper gedraagt (Hutcheon 2006, 84). Hutcheon deelt de motieven die een bewerker kan 

hebben op in verschillende categorieën: de motieven kunnen economisch, wettelijk, cultureel, 

politiek en persoonlijk geconditioneerd zijn. Uit economische overwegingen kan men ervoor 

kiezen om voort te bouwen op een succesvol en populair werk. Vooral dure spektakelmedia 
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zoals opera’s, musicals en films trachten zich te baseren op een ‘veilig’ thema met een ‘kant 

en klaar’ publiek (Hutcheon 2006, 86). Om niet in aanvaring te komen met culturele en 

intellectuele eigendomsrechten wordt in dergelijke gevallen vaak de hypotekst aangepast. 

Over het algemeen stimuleren adaptaties de verkoop van het oorspronkelijke werk omdat er 

nieuwe edities verschijnen, het werk opnieuw (pers)aandacht krijgt en een nieuwe 

interpretatie de oude tekst actueel kan maken. Zo zijn de gekende werken van Shakespeare 

dankbare hypoteksten om te bewerken. Adapteren is met andere woorden een lucratieve 

activiteit, zowel voor de bedenker van de tekst als voor de bewerker (Hutcheon 2006, 88-91). 

Daarnaast kan een werk ook omwille van culturele en educatieve doeleinden geadapteerd 

worden. Bij het verfilmen van canonieke romans worden literaire klassiekers bijvoorbeeld 

toegankelijk voor een groot publiek. Hutcheon wijst erop dat er tegenwoordig zelfs een soort 

van ‘secundaire educationele industrie’ ontstaat die voornamelijk mikt op leraren en 

studenten; op websites en in extra uitgaven wordt aanvullende informatie gegeven zodat het 

publiek zich nog beter kan verdiepen in het geadapteerde werk (Hutcheon 2006, 91-92).  

Als laatste bespreekt Hutcheon verschillende persoonlijke en politieke motieven die 

aanleiding kunnen geven tot een adaptie. De bewerker neemt – al dan niet bewust – een 

standpunt in ten opzichte van het geadapteerde werk. Een herwerking van een bestaande tekst 

kan niet alleen als eerbetoon bedoeld zijn, maar ook als kritiek (Hutcheon 2006, 92-93). Paul 

Claes noemt dit respectievelijk de constructieve en destructieve functie van de 

intertekstualiteit (infra) (Claes 2011, 57). Zo is een parodie eigenlijk een openlijk satirisch 

commentaar op de hypotekst. Het recontextualiseren van het historische en sociale kader van 

een tekst kan bovendien soms als een politiek statement gezien worden, als een manier om 

politieke standpunten te uiten en zich te engageren. Hoewel er in de moderne literatuurkritiek 

theoretisch gezien geen rekening gehouden wordt met de (artistieke) intenties van de auteur, 

pleit Hutcheon er toch voor om aandacht te besteden aan de intentionaliteit van de bewerker 

(Hutcheon 2006, 92-95): 

However, adapters’ deeply personal as well as culturally and historically conditioned reasons 

for selecting a certain work to adapt and the particular way to do so should be considered 

seriously by adaptation theory, even if this means rethinking the role of intentionality in our 

critical thinking about art in general (Hutcheon 2006, 95). 

Wanneer de drijfveren achter een bepaalde bewerking gekend zijn, kan men ‘het hoe en 

waarom’ van de adaptatie immers beter begrijpen en wordt de betekenis van het werk des te 

relevanter (Hutcheon 2006, 92-95).  
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4. Hoe transponeren?  

4.1. De thematische transpositie: motivering en uitwerking van de personages 

Genette bespreekt niet zozeer de persoonlijke drijfveren van de bewerker, maar tracht veeleer 

het creatieve proces van de adaptatie te beschrijven. Aan de hand van specifieke voorbeelden 

benoemt hij verschillende procedés waarmee een hypotekst thematisch getransponeerd kan 

worden en in die beschrijving wordt tevens duidelijk welke achterliggende redenen de auteur 

zou kunnen hebben om een bepaalde tekst aan te passen.  

De thematische motieven en de uitwerking van de personages vormen twee belangrijke 

aandachtspunten in de adaptatiekritiek. De bewerker kan ervoor kiezen om een motief in te 

voegen dat niet aanwezig is in de originele tekst. In dat geval spreekt Genette van een 

enkelvoudige motivering. Wanneer een oorspronkelijk motief weggelaten wordt, noemt hij het 

procedé demotivering (Genette 1982, 457). Het schrappen van enkele duidelijke, manifeste 

motieven brengt vaak andere latente thema’s aan de oppervlakte; als het centrale politieke 

motief bijvoorbeeld gesupprimeerd wordt, zal er meer aandacht besteed worden aan de 

onderliggende passionele drijfveren van de plot (Genette 1982, 465-466). Een 

transmotivering bestaat uit een dubbele beweging van demotivering en (re)motivering: een 

origineel motief wordt geëlimineerd en vervangen door een nieuw (Genette 1982, 458). Via 

deze methode kunnen thema’s gemoderniseerd worden: zo vormt het klassieke patriottische 

motief een anachronisme in een geactualiseerde adaptatie en moet het thema aldus vervangen 

worden. De ambities van de moderne mens staan – over het algemeen – niet meer in functie 

van de gemeenschap of van de goden, de moderne mens gaat zijn wensen en doelen 

individualiseren en psychologiseren. Hedendaagse literaire werken kunnen dan wel 

collectieve problemen centraal stellen, ze focussen steeds op de wijze waarop het individu 

deze conflicten interioriseert. In een moderne adaptatie zullen politieke, juridische of andere 

thema’s dan ook vaak vervangen worden door psychologische motieven. Jean Anouilh, 

bijvoorbeeld, benadrukt in zijn versie van de klassieke tragedie Antigone het egoïsme en de 

rebelse persoonlijkheid van de protagoniste. Zij wordt tegenover Creon geplaatst die de 

wetten van de verantwoordelijkheid symboliseert. Genette legt uit dat de eeuwige, klassieke 

tegenstelling tussen Antigone en Creon hier via een dubbele symmetrische transmotivatie 

gemoderniseerd wordt (Genette 1982, 457-462):  

L’opposition “éternelle” entre Antigone et Créon est donc ici, par une double transmotivation 

symétrique, traduite en termes modernes: c’est le conflit entre la révolte individuelle et la 

raison d’État, ou encore, comme le suggère Créon lui-même, entre la poésie et 
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l’individualisme et la prose de la société: “Tu dois me trouver bien prosaïque” (Genette 1982, 

470-471). 

Anouilh stelt de individuele revolte (gesymboliseerd door Antigone) tegenover de rede van de 

gemeenschap (voorgesteld door Creon) (Genette 1982, 466- 471). Deze drie methodes kunnen 

respectievelijk als positieve, negatieve en substitutieve motivering beschouwd worden. Het 

toevoegen, verwijderen en wijzigen van bepaalde motieven zorgt voor een andere thematische 

focus waardoor de tekst een nieuwe of bijkomende interpretatie kan krijgen (Genette 1982, 

457-462). 

Naast het aanpassen van de verschillende motieven kan de bewerker ook de uitwerking van de 

personages bijsturen. Het begrip valorisatie omvat de waardering van de acties, de houding en 

de gevoelens die een personage karakteriseren. Net zoals de motivering heeft dit procedé drie 

verschillende uitwerkingsmogelijkheden: de positieve methode heet valorisatie, de negatieve 

devalorisatie en de derde complexe methode transvalorisatie. De valorisatie van een 

personage houdt in dat een bepaalde figuur een belangrijkere of ‘sympathiekere’ rol krijgt 

toegewezen dan in de hypotekst. Dit procedé is een pragmatische transpositie, aangezien de 

handelingen van het personage bijgewerkt worden om zo zijn imago te wijzigen. Het is 

mogelijk dat de gevaloriseerde figuren al een centrale rol hadden in de oorspronkelijke tekst, 

maar dat de bewerker oordeelde dat hun aandeel in de plot toch onvoldoende was (Genette 

1982, 483). Het is belangrijk op te merken dat het hele waardesysteem van de tekst 

verschoven kan worden, zelfs als slechts een figuur met een bijrol geherwaardeerd wordt. 

Door bijvoorbeeld extreme personages te nuanceren, verkrijgt de bewerker een beter 

evenwicht tussen de verschillende figuren en de normen en waarden die ze symboliseren 

(Genette 1982, 484). Ook dit lijkt een goede methode om klassieke teksten beter verteerbaar 

te maken voor een modern publiek: al te grote zwart-wit tegenstellingen maken een literair 

werk immers ongeloofwaardig. Wanneer een nevenpersonage getransponeerd wordt, heet het 

procedé secundaire valorisatie. Primaire valorisatie daarentegen wordt toegepast bij 

hoofdfiguren (Genette 1982, 491).  

De valorisatie van een personage kan gepaard gaan met de devalorisatie van een andere 

figuur. In het meest extreme geval voert de bewerker een demystificatie uit van het personage: 

de heldin in Shamela van Henry Fielding is de antipode van het hoofdpersonage in Pamela or 

Virtue Rewarded van Samuel Richardson. Fielding ‘ontmaskert’ in zijn versie de zogezegde 

vervalste brieven van Pamela en legt de nadruk op het leugenachtige karakter van de heldin. 

Op die manier kan de devalorisatie ook als een demoralisatie beschouwd worden, aangezien 
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niet de deugd, maar de zondes van Pamela beklemtoond worden in de adaptatie van Fielding. 

Dergelijke demystificaties kunnen tot stand komen als reactie op eerdere valorisaties 

(bewerkingen waarin de goede eigenschappen van de heldin benadrukt worden) en kunnen 

zodoende een terugkeer inhouden naar de oorspronkelijke waardering van een personage in de 

hypotekst (Genette 1982, 497-502).  

De transvalorisatie houdt, parallel met de transmotivering, een dubbele beweging in die een 

devalorisatie en een (re)valorisatie van de personages combineert. Dit procedé kan op 

verschillende manieren uitgewerkt worden in de tekst, maar kort gezegd komt het erop neer 

dat een bepaald waardesysteem vervangen wordt door een ander. Ter illustratie legt Genette 

uit dat er in Naissance de l’Odyssée, een adaptatie van de Odyssee door Jean Giono, 

overgeschakeld wordt van een episch naar een romanesk wereldbeeld (Genette 1982, 514-

524): 

Ulysse et accessoirement Pénélope, destitués de leur grandeur héroïque mais investis en retour 

d’une “épaisseur” d’humanité commune (égoïsme, tendresse, lâcheté, imagination, etc.) qui 

relève évidemment d’un autre système de valeurs – c’est en quoi consiste, incidemment, la 

transformation générique propre à Naissance de l’Odyssée: de l’épique au romanesque, ou 

plutôt à un certain romanesque, car s’il n’y a sans doute qu’un épique, il y a plusieurs 

romanesques (Genette 1982, 514). 

Wat in de hypotekst dus gewaardeerd werd, wordt nu gedevaloriseerd en wat oorspronkelijk 

niet gewaardeerd werd, wordt in de bewerking gerevaloriseerd. 

4.2. De formele transpositie: vertaling en transmodalisatie  

Zoals reeds gezegd is de vertaling de meest voor de hand liggende formele transpositie. 

Genette verwijst naar La Motte om twee vormen van vertaling te onderscheiden: enerzijds 

onderkent hij de letterlijke vertaling die enkel mogelijk is in prozavorm. Anderzijds, 

omschrijft hij de elegante vertaling als een compromis tussen letterlijk vertalen en 

parafraseren. De bewerker probeert niet enkel een zo getrouw mogelijk beeld van het 

origineel te geven, hij tracht ook de aantrekkingskracht van de hypotekst door te geven en, 

indien mogelijk, zelfs nog te versterken (Genette 1982, 443): ‘transmettre d’un ouvrage non 

seulement le sens mais encore “toute la force et tout l’agrément, si l’on ne lui en prête même 

dans les endroits où il en manque”’ (La Motte in Genette 1982, 443).  

Paul Claes legt in Echo’s echo’s de nadruk op het feit dat de vertaling een intertekstueel 

verschijnsel is of ‘de relatie tussen twee welomschreven teksten’ (Claes 2011, 165). De 

brontekst (of hypotekst) en de doeltekst (of hypertekst) moeten ‘in een andere code, 
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normaliter een andere natuurlijke taal, geformuleerd zijn en ondanks dat verschil toch grosso 

modo dezelfde informatie doorgeven’ (Claes 2011, 165). Claes gaat op zoek naar de 

semantiek of de betekenis van deze intertekstualiteit. Hij stelt dat het begrip connotatie 

essentieel is ‘om de plaats van een tekst ten opzichte van andere teksten af te bakenen’ (Claes 

2011, 39). Het was de Deense linguïst Louis Hjelmslev die het begrip introduceerde in 1943: 

volgens hem heeft elke taaluiting niet alleen een denotatie (een taalvorm), maar ook een 

connotatie (‘die aan de taaluiting een bepaalde status verleent’). Zo hebben ‘vrouw’ en ‘wijf’ 

dezelfde denotatie, namelijk ‘persoon van het vrouwelijk geslacht’, maar een verschillende 

connotatie. ‘Vrouw’ is immers de neutrale term, terwijl ‘wijf’ pejoratief is. Roland Barthes 

neemt deze tweedeling over in zijn Éléments de sémiologie (1964): 

Het denotatief niveau (dat van het taalsysteem) valt in twee componenten uiteen: de signifiant 

(sa 1) of betekenisdrager, en de signifié (sé 1) of betekenisinhoud. De signifiant is een klank of 

een schriftteken waaraan een betekenis wordt toegekend in een bepaald taalsysteem. […] Op 

connotatief niveau (dat van het taalgebruik) vormen signifiant en signifié samen een eenheid, 

die van het teken. Dat is op zijn beurt de signifiant (sa 2) van een signifié (sé 2). Deze tweede 

signifié is de connotatie (Claes 2011, 40-41). 

 

 

 DENOTATIEF NIVEAU  

 

 CONNOTATIEF NIVEAU 

 

Deze theorie wordt geïllustreerd door het voorbeeld van de drie voornaamwoorden voor de 

tweede persoon enkelvoud in het Nederlands: ‘je’, ‘u’ en ‘gij’. Op denotatief niveau hebben 

ze dezelfde betekenisinhoud aangezien ze alle drie ‘verwijzen naar de toegesprokene’. 

Connotatief gezien hebben ze daarentegen andere betekenissen: ‘“je” connoteert 

gemeenzaamheid, “u” beleefdheid, “gij” ontzag’ (Claes 2011, 41). 

Welnu, Claes stelt de betekenis van intertekstuele relaties gelijk aan wat Barthes de connotatie 

noemt. De betekenisvorm is de hypertekst die ‘als betekenisinhoud een andere, onzichtbare 

tekst’ oproept, namelijk de hypotekst. ‘De connotatie van hun relatie is de functie van de 

intertekstualiteit’ (Claes 2011, 56). In de semantiek van de vertaling is het met andere 

woorden de bedoeling om de connotatie of de functie van de vertaling te achterhalen. Claes 

onderscheidt twee hoofdfuncties van intertekstuele verschijnselen in het algemeen: een 
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constructieve of conserverende functie en een destructieve of transformerende (Claes 2011, 

168-169). 

De vertaalkundige James S. Holmes (1976) noemt beide opties respectievelijk “conservering” 

en “herschepping”. “Conservering” gaat samen met exotisering en historisering, dat wil 

zeggen met een ruimtelijke en tijdelijke toenadering tot de brontekst, de brontaal en de 

broncultuur. “Herschepping” gaat samen met naturalisering en modernisering, dat wil zeggen 

met een ruimtelijke en tijdelijke toenadering tot de doeltekst, de doeltaal en de doelcultuur 

(Claes 2011, 169). 

Er wordt opgemerkt dat een vertaling in de praktijk vaak een ‘eigenaardig amalgaam van 

conserverende en herscheppende trekken’ is (Claes 2011, 169).  

De vertaling is niet de enige mogelijke formele transpositie. Een hypotekst kan eveneens 

formeel getransponeerd worden door de modus te wijzigen waarin het werk wordt 

gerepresenteerd. Volgens Genette kan een transmodalisatie intermodaal of intramodaal zijn: 

ofwel wordt er overgeschakeld van de ene representatiewijze naar de andere, ofwel treden er 

variaties op binnen eenzelfde modus. Bijgevolg bestaan er twee soorten intermodale 

(dramatisering en narrativisering) en twee soorten intramodale transformatie (de variaties 

binnen de narratieve en binnen de dramatische modus). Dramatisering houdt een overgang in 

van de narratieve naar de dramatische modus, en bij narrativisering wordt er overgeschakeld 

van de dramatische naar de narratieve representatiewijze (Genette 1982, 395-396). De 

transformaties binnen de dramatische modus kunnen verschillende vormen aannemen. Een 

van de meest voorkomende wijzigingen is het supprimeren van het koor uit het antieke 

theater, de rol van commentator verdwijnt in moderne adaptaties. Vaak worden ook de teksten 

van de personages aangepast en herverdeeld. Doorgaans worden er voornamelijk wijzigingen 

aangebracht in het extratekstuele deel van een theatraal werk: de mise en scène wordt 

aangepast, er worden nieuwe decors gebouwd en soms wordt er ook voor andere muziek 

gezorgd (Genette 1982, 404-406).  

Hutcheon is in A Theory of Adaptation algemener dan Genette en differentieert drie 

verschillende modi: telling, showing en interacting. Vervolgens bespreekt zij adaptaties die 

overschakelen van telling naar showing of omgekeerd (bijvoorbeeld verfilmingen of 

novelisaties), van showing naar showing (zoals wanneer een opera geadapteerd wordt naar het 

scherm) en van interacting naar telling of showing en omgekeerd (ze geeft het voorbeeld van 

computerspellen die gebaseerd zijn op een film of een boek). Zij legt de nadruk op het feit dat 

de ene representatiewijze niet rijker is dan de andere en tracht in haar boek een aantal 

vooroordelen onderuit te halen (Hutcheon 2006, 33-77).  
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Ik ga bewust niet verder in op de intermodale transmodalisatie omdat Bodas de sangre en 

Ginds, tussen de netels allebei theaterstukken zijn, en dus in dezelfde modus geschreven zijn. 

Het is wel interessant om te onderzoeken welke variaties er binnen de dramatische modus 

zullen optreden tijdens de adaptatie. Daarnaast kan er ook nagegaan worden op welke manier 

Verhulst Bodas de sangre actualiseert en aantrekkelijk probeert te maken voor een 

hedendaags publiek, Ginds, tussen de netels is immers een transculturele adaptatie van de 

oorspronkelijke tekst van Lorca. Daarbij moet vooral gelet worden op de thematische 

transpositionele technieken die hij gebruikt; re- of devaloriseert hij personages, vervangt hij 

bepaalde motieven of brengt hij ze aan de oppervlakte? Door middel van dit onderzoek kan er 

eveneens gespeculeerd worden over de betekenis of functie van de bewerking en over de 

motieven die de bewerker koesterde om Lorca’s tekst uit 1933 te adapteren. 
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III. Theaterpoëtica 

1. Lorca’s theaterpoëtica 

1.1 Inleiding: positie van het theater in Lorca’s oeuvre 

Hoewel hij vooral internationale bekendheid verwierf door zijn poëziebundels, beschouwt 

Federico García Lorca het theater als het belangrijkste genre uit zijn oeuvre. Hij legt in zijn 

beroemde Charla sobre teatro (1935) uit dat theater eigenlijk poëzie is die ‘opstaat uit het 

boek’ en die ‘menselijk’ wordt (‘El teatro es poesía que se levanta del libro y se hace 

humana’, Lorca in Soria Olmedo 2000, 45). Hij ziet zijn theaterstukken, waarin altijd veel 

poëzie voorkomt, dan ook als een verlengstuk van zijn dichtbundels. Bovendien behandelt hij 

in beide genres dezelfde thema’s (Babín 1976, 120). Zelf meent Lorca dat theater schrijven 

voor hem beantwoordt aan een primaire behoefte, maar dat hij daarom niet zal ophouden 

poésie pure te brengen. Hij wil aantonen dat theater ook een vorm van literatuur is en daarom 

integreert hij poëzie in het dramatische genre (Babín 1976, 120): 

Yo he abrazado el teatro porque siento la necesidad de la expresión en la forma dramática. 

Pero por eso no abandono el cultivo de la poesía pura, aunque ésta igual puede estar en la 

pieza teatral que en el mero poema. [...] Hay que desterrar de una vez todas esas catinelas 

ineptas de que el teatro no es literatura y otras tantas. No es más ni menos que literatura (Lorca 

in Babín 1976, 120).
3
  

Lorca is gepassioneerd door de mogelijkheid van theater om het publiek op te voeden. 

Volgens hem is het theater een van de meest expressieve en meest nuttige kunstvormen om 

het publiek aan het denken te zetten. Bovendien brengen de acteurs traditionele waarden op 

scène en vertolken ze universele menselijke gevoelens. Hij is ervan overtuigd dat het de plicht 

is van de theaterauteur om het publiek iets bij te brengen. Toneelstukken die zich niet bezig 

houden met de conflicten en problemen van het volk, waarin niet getracht wordt de geest van 

het publiek te begrijpen en op scène te interpreteren, zouden geen ‘theater’ genoemd mogen 

worden. Theater is in de eerste plaats een kunstvorm, de artiest mag zijn fantasie niet laten 

                                                           
3
 ‘Ik heb het theater omarmd omdat ik de behoefte voel mezelf uit te drukken in de dramatische vorm. 

Maar dat wil niet zeggen dat ik het domein van de poésie pure verlaat, want deze kan zowel aanwezig 

zijn in een theaterstuk als in een gedicht. […] Het vooroordeel dat theater geen literatuur is, moet voor 

eens en altijd verworpen worden. Theater is niet meer en niet minder dan literatuur.’ (Babín 1976, 

120,eigen vertaling)  
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doden door zich te schikken naar de verwachtingen van het publiek (uit de toespraak van 

Lorca tijdens de première van Yerma, Babín 1976, 140-141). 

Lorca wordt vaak voorgesteld als een volks figuur: hij schrijft voor en over het Andalusische 

volk en hij integreert populaire en traditionele elementen in zijn werken (Babín 1976, 163-

169). Regelmatig wordt er echter vergeten dat hij deze traditionele, folkloristische basis 

vernieuwt in zijn werk. Hij kopieert niet zomaar populaire motieven, maar transformeert ze en 

gebruikt ze als fundament om het publiek aan te trekken. Bovendien is hij geïnteresseerd in de 

Andalusische volksaard waarmee hij zich verbonden voelt (Babín 1976, 216-217). Hij laat 

zich met andere woorden inspireren door de verbeelding van het volk, en snijdt vervolgens 

thema’s en problemen aan die het publiek liever zou vermijden. Enkel op die manier kan het 

volk, geleidelijk aan, opgevoed worden. Hij hoopt, langzaam aan, interesse op te wekken bij 

het publiek voor de nieuwe, avant-gardekunst (Babín 1976, 121).  

1.2 Lorca in zijn tijd: evolutie en kunstopvatting 

Lorca heeft er altijd naar gestreefd om zijn werk uitgevoerd te zien op toneel. Net zoals zijn 

poëzie was zijn theater geschreven om live gebracht te worden. Door het transgressieve 

karakter van sommige van zijn toneelstukken zijn er echter veel werken van hem pas na zijn 

dood op scène gebracht (Wright 2007, 42).
 
Zijn eerste theaterstuk, El maleficio de la 

mariposa (1920), was geen succes wegens de onconventionele personages, de ongewone 

kostumering en het vervreemdende decor: de acteurs vertolkten insecten en het verhaal 

speelde zich af in een weide. Het toneel bestond uit grassprieten groter dan de acteurs en het 

basisthema van het theaterstuk was, zoals vaak bij Lorca, de onmogelijke liefde: een 

sprinkhaan wordt verliefd op een prachtige vlinder en sterft van liefdesverdriet wanneer hij 

zijn verlangen niet beantwoord ziet (Soria Olmedo 2000, 46-47). Na deze mislukking richt de 

theaterauteur zich met Mariana Pineda (1927) op een meer voorspelbaar genre, namelijk het 

modernistische poëtische theater dat op dat moment populair is. Met deze interpretatie van de 

volkse legende van de heldin uit Granada behaalt hij zijn eerste theatersucces (Soria Olmedo 

2000, 47). 

In het algemeen wordt Lorca’s literaire werk opgedeeld in drie grote periodes die verbonden 

kunnen worden met de geschiedenis van Spanje: de eerste periode loopt van 1898 tot 1923, de 

tweede van 1923 tot 1931 en de derde van 1931 tot 1936 (Babín 1976, 30). Het culturele 

panorama waarin hij leefde, was een van de meest interessante en meest bewogen periodes uit 

de Spaanse geschiedenis. Zijn geboorte- en sterfdatum bakenen deze ‘zilveren eeuw’ perfect 
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af. In 1898, wanneer Lorca geboren wordt, verliest Spanje de laatste resten van zijn koloniaal 

imperium. Cuba, Puerto Rico en de Filippijnen vallen in handen van de Verenigde Staten. Dit 

verlies leidt tot een collectieve crisis. De nieuwe generatie schrijvers – la Generación de 98 – 

tracht de traditionele waarden te herstellen en herwaardeert succesvolle Spaanse schrijvers 

zoals don Luis de Góngora. Deze neoromantische heropleving kan enkel begrepen worden 

tegen de achtergrond van het mal de siècle aan het einde van de negentiende eeuw. Lorca 

wordt sterk beïnvloed door deze generatie dichters, hij deelt zijn voorkeur voor tragiek en 

drama met Miguel de Unamuno en hij kijkt, net zoals de 89’ers, erg op naar Góngora (Soria 

Olmedo 2000, 11-13). Lorca groeit op in Granada, op het Andalusische platteland. Zijn eerste 

werk, Impressiones y paisajes (1918), bestaande uit aantekeningen gemaakt tijdens zijn reizen 

door Andalucía, Castilla en Galicia, ademt nog deze fin de siècle-sfeer (Soria Olmedo 2000, 

19). Wanneer hij echter verhuist naar het Residencia de Estudiantes (1919-1928), een 

studentenhuis in Madrid, maakt hij kennis met vooruitstrevende intellectuelen en rebelse 

artiesten zoals Luis Buñuel en Salvador Dalí. Deze avant-gardistische invloeden hebben zijn 

artistieke carrière een definitieve wending gegeven. Samen met enkele andere schrijvers 

(Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Rafael 

Alberti, Luis Cernuda, Emilio Prados en Manual Altolaguirre) vormt hij een nieuwe groep, de 

Generación de 1927 of ‘La joven literatura’ (‘de jonge literatuur’). Ze noemen zichzelf de 

Generatie van 1927 uit eerbied voor Góngora, de grote poëet uit de Spaanse Gouden Eeuw, 

die in 1627 stierf (Soria Olmedo 2000, 14). Lorca keek vooral op naar Góngora omdat hij de 

eerste was die de conventionele taal deed ontsporen en op die manier een nieuwe poëtische 

taal uitvond. De nieuwe generatie dichters wil de werkelijkheid op een alternatieve manier 

benaderen en dat kan alleen via een onconventioneel, vervreemdend taalgebruik (Soria 

Olmedo 2000, 16-17). 

Lorca’s poëticale omwenteling gaat gepaard met zijn ontmoeting met Salvador Dalí in het 

Residencia de Estudiantes in 1923. Bovendien grijpt in datzelfde jaar de dictator Primo de 

Rivera de macht in Spanje (Provencio 2010, 58-59). Het is op dat moment dat Lorca begint te 

werken aan Mariana Pineda, het stuk over een liberale heldin die vecht voor vrijheid en die in 

Granada ter dood wordt veroordeeld door de autoritaire koning Fernando VII. Wanneer dit 

theaterstuk geplaatst wordt tegen de achtergrond van de dictatuur, krijgt de historische plot 

een andere betekenis en begrijpt men dat Mariana Pineda toch niet zo traditioneel en 

bekrompen is als vaak wordt beweerd. Lorca zal nooit openlijk politieke standpunten 

innemen, maar uit zijn oeuvre spreekt de tijdsgeest en de sociale en individuele beklemming 
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waaronder hij zijn gehele leven geleden heeft (Babín 1976, 30). Hij voelde zich zowel door 

zijn homoseksuele geaardheid als door de politieke omstandigheden in zijn land beperkt.  

In 1929 wordt de première verboden van Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, een 

stuk over een ongelijk huwelijk tussen een oude man en een jong meisje (Provencio 2010, 

62). De moeilijke politieke omstandigheden in Spanje en een ruzie tussen hem en zijn 

vrienden Buñuel en Dalí doen Lorca vertrekken naar New York en Cuba, waar hij Poeta en 

Nueva York schrijft, een van zijn bekendste dichtwerken (Provencio 2010, 62). 

In 1930 treedt Primo de Rivera af en in 1931 worden de verkiezingen gewonnen door de 

republikeinen. Lorca keert terug naar Spanje wanneer de Republiek ingesteld wordt 

(Provencio 2010, 63). Voor het eerst in de geschiedenis van Spanje heerst er vrijheid van 

godsdienst in het land. Tal van educatieve en culturele veranderingen maken van Spanje een 

vooruitstrevend land. Lorca richt La Barraca op, een reizend theatergezelschap dat klassieke 

stukken opvoert op de marktpleinen van de plattelandsdorpen. Het is een tijd van culturele 

vooruitgang en optimisme en tevens de periode waarin Lorca het toppunt van zijn creativiteit 

bereikt (Babín 1976, 33). Hij schrijft zijn bekendste stukken, Bodas de sangre (1933), Yerma 

(1934) en La casa de Bernarda Alba, dat postuum zal verschijnen. Ook Amor de don 

Perlimplín (1933), Retablillio de don Cristóbal y doña Rosita (1934) en Doña Rosita la 

soltera (1935) gaan in première. Daarnaast publiceert hij enkele dichtwerken, zoals Poema 

del cante Jondo (1931), Llanto por I. Sánchez Mejías (1935), ter ere van een overleden 

vriend, en Primeras canciones (1936). Hij was tegelijkertijd bezig aan enkele avant-

gardistische theaterstukken die ofwel onafgewerkt bleven of die hij niet wou vertonen omdat 

hij ze te vernieuwend achtte: Así que pasen cinco años en El público (Provencio 2010, 62-65). 

In 1936 breekt de Spaanse Burgeroorlog uit, een oorlog waarvan Lorca een van de bekendste 

slachtoffers wordt. Op 19 augustus wordt hij nabij Granada gefusilleerd (Babín 1976, 34). 

Met de politieke situatie van Spanje is ook de functie van de schrijver in de loop der tijd 

veranderd. Lorca heeft zich altijd laten inspireren door de problemen en thema’s die leefden 

bij het Spaanse volk, en zijn visie op het leven rondom hem wordt intenser, dramatischer en 

tragischer naarmate hij ouder wordt. Hoewel hij nooit heeft deelgenomen aan politieke 

debatten werd Lorca door het rechtse regime van Francisco Franco geviseerd omdat hij 

opkwam voor het volk, de latente conflicten onder de aandacht bracht door ze te interpreteren 

naar het toneel en omdat hij niet volledig achter de conservatieve waarden stond. Zijn 
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homoseksualiteit, zijn avant-gardistische sympathieën en zijn weigering om Spanje te 

ontvluchten hebben hem het leven gekost (Babín 1976, 36). 

1.3 Stijl en genre 

Opvallend bij Lorca is dat hij niet vasthoudt aan één dramatisch genre. Sommige theoretici 

menen dat hij het theater in al zijn aspecten en genres wou modificeren, andere beweren dat 

hij steeds rekening hield met de verkoopbaarheid van zijn stukken en dat hij daarom vaak 

teruggreep naar het meer commerciële genre (Soria Olmedo 2000, 45). Lorca’s theatrale 

oeuvre wordt dikwijls geclassificeerd op basis van genre. Zo deelt Andrés Soria Olmedo zijn 

toneelstukken op in drie genres: het theater voor poppenspel, het zogenaamde ‘onuitvoerbare’ 

theater (‘teatro imposible’) en het commercieel experiment (Soria Olmedo 2000, 45-82). 

Pedro Provencio stelt een andere indeling voor en onderscheidt de theaterstukken die zich 

afspelen in Granada, de kluchten voor poppen (‘farsas guiñolescas’), het experimenteel 

theater en de grote drama’s (Provencio 2010, 23). Bodas de sangre wordt door Soria Olmedo 

bij het commercieel theater gerekend, terwijl Provencio het een van de grote drama’s noemt, 

samen met Yerma en La casa de Bernarda Alba. Het feit dat Lorca tegelijkertijd verschillende 

werken in uiteenlopende genres schrijft, maakt het echter moeilijk zijn oeuvre af te bakenen in 

verschillende fases of etappes (Provencio 2010, 23).  

Soria Olmedo legt uit dat er voornamelijk drie grote tendensen of invloeden terug te vinden 

zijn in Lorca’s oeuvre: de avant-garde, de traditie en het surrealisme. Ten eerste ontstaan zijn 

werken vanuit een dialectiek tussen avant-garde en traditie. Lorca, en de Generación de 27 in 

het algemeen, kijkt naar de traditie met de ogen van een avant-gardist. Ze willen de artistieke 

vormen uit het verleden herinterpreteren in functie van het heden. Bovendien hebben ze niet 

enkel aandacht voor de kunst uit de hoge cultuur, maar ook voor de kunst uit de lage cultuur. 

Lorca laat zich bijvoorbeeld vaak inspireren door populaire legendes en romances.
4
 De avant-

gardistische blik op deze populaire vormen is echter noodzakelijk omdat de oude kunst niet 

zomaar gekopieerd zou worden, maar eerder als basis, als motor, zou dienen om een nieuwe 

kunstvorm te creëren. Het is de bedoeling dat deze vernieuwende combinatie tot 

vervreemding leidt, zodat het publiek op een andere manier naar de traditionele conflicten 

begint te kijken. De belangrijkste manier om de aandacht te vestigen op deze nieuwe creatie is 

de metafoor: een onconventionele vorm van taalgebruik vraagt immers om extra reflectie. Ten 

                                                           
4
 Volgens het woordenboek van María Moliner (Diccionario de uso del español) is een romance een 

‘zeer gecultiveerde poëtische compositie in Spanje sinds de Middeleeuwen. De romance kenmerkt 

zich door assonantie in de even verzen’ (Moliner 2008, eigen vertaling).  
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tweede, wordt Lorca vanaf de tweede helft van de jaren 1920 beïnvloed door het surrealisme. 

In feite heeft Lorca zich alle genres en alle tendensen uit zijn tijd eigen gemaakt. Volgens 

Mario Hernández heeft hij verschillende conventionele kunstvormen heruitgevonden en 

aangepast aan zijn eigen artistieke visie (Soria Olmedo 2000, 18). Hij lijkt een zeer flexibel en 

veelzijdig artiest, niet alleen omdat hij theaterstukken in uiteenlopende genres schrijft, maar 

ook omdat hij daarnaast eveneens dichter, pianist en tekenaar is. Het is dan ook niet toevallig 

dat het theater voor hem de belangrijkste kunstvorm is, het is immers het artistieke domein 

waar al deze disciplines samenkomen (Soria Olmedo 2000, 16-19).  

1.4 Thematiek 

In Lorca’s oeuvre keren telkens dezelfde conflicten terug, de thema’s worden verschillend 

uitgewerkt naargelang het karakter van de personages en afhankelijk van de plot en de context 

van het theaterstuk (Babín 1976, 143-187). 

a) ‘El amor oscuro’: de liefde en de vergankelijkheid 

Het belangrijkste thema in Lorca’s werk is ongetwijfeld ‘el amor oscuro’: de onbeantwoorde, 

moeilijke, onmogelijke, verboden liefde. Alle andere motieven zijn afgeleid of staan in functie 

van dit hoofdconflict. Zo staan ook de onrechtvaardigheid van deze onconventionele liefde, 

de vergankelijkheid en de dood centraal bij Lorca. Zijn hoofdpersonages worden gedreven 

door een onmogelijke wens, ‘un deseo imposible’, omdat hun liefde verboden wordt door de 

sociale conventies. Lorca wil een ongecodificeerde liefde verdedigen, een liefde zonder 

regels, een ‘panseksuele’ liefde (Provencio 2010, 28-31). In zijn experimenteel theaterstuk El 

público verwoordt hij het probleem als volgt: 

Romeo puede ser un ave y Julieta puede ser una piedra. Romeo puede ser un grano de sal y 

Julieta puede ser un mapa. […] ¿Es que Romeo y Julieta tienen que ser necesariamente un 

hombre y una mujer para que la escena del sepulcro se produzca de manera viva y 

desgarradora? (Provencio 2010, 30) 
5
 

Lorca achtte dit stuk onopvoerbaar omdat het Spaanse publiek dergelijke vernieuwende 

verklaringen over onconventionele liefde niet zou kunnen verteren (Provencio 2010, 30). 

De liefde treedt bij Lorca vaak op als een almachtige god uit de klassieke tragedie, als de 

vijand van de mens die de sterfelijken het leven moeilijk maakt en hen uiteindelijk vernietigt. 

Het thema van de dood is dan ook onlosmakelijk verbonden met het liefdesmotief, de liefde is 
                                                           
5
 ‘Romeo kan een vogel zijn en Juliette een steen. Romeo kan een zoutkorrel zijn en Julia een 

landkaart. […] Is het noodzakelijk dat Romeo en Julia een man en een vrouw zijn opdat de grafscène 

levendig en aangrijpend zou overkomen?’ (Provencio 2010, 30, eigen vertaling). 
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een levensbedreigende, allesoverheersende kracht. Daardoor zijn de personages van Lorca 

zich altijd zeer goed bewust van de vooruitgang van de tijd, en van de vergankelijkheid. Ze 

bekopen het najagen van hun onmogelijke liefde met de dood. Toch is de dood niet 

onmiddellijk een overwegend negatief en pessimistisch gegeven. Hoewel de personages van 

Lorca sterven, hebben ze de zekerheid dat ze ten minste een keer hun onmogelijke wens 

vervuld hebben (Provencio 2010, 27-33). Ook Babín legt de nadruk op het feit dat Lorca geen 

pessimist is. Hij is dermate gepassioneerd door het leven dat hij ook het fatale lot, de dood, in 

al haar aspecten wil leren kennen. Bovendien wordt hij omschreven als een melancholische 

poëet die in zijn ziel de typische klaagzang, de ‘llanto’ van Andalucía draagt. In de 

traditionele Andalusische kunstvormen, zoals de flamenco, staat weemoed, droefheid en 

geweld centraal (Babín 1976, 177). 

b) De (Andalusische) traditie  

Andalucía, de geboorteplaats van de theaterauteur, leidt ons naar het volgende belangrijke 

lorquiaanse thema: de populaire traditie. Lorca haalt zijn inspiratie altijd bij het volk, hetzij bij 

de volkse legendes, liederen en verhalen, hetzij bij opvallende, bekende gebeurtenissen uit 

zijn tijd (Provencio 2010, 27). Bodas de sangre, bijvoorbeeld, is gebaseerd op een drama dat 

zich afspeelde in Níjar en dat uitgebreid aan bod kwam in de pers. Op de dag van haar bruiloft 

was een jonge vrouw weggevlucht met haar minnaar, een jonge man die enkele jaren eerder 

haar verloofde was geweest. De broer van de bruidegom ging de bruid en haar minnaar 

achterna en vermoordde de jongeman met wie ze was weggevlucht. Hoewel Lorca enkele 

aanpassingen heeft aangebracht opdat het verhaal beter zou ‘verkopen’, is het duidelijk dat 

zijn theaterstuk op deze feiten gebaseerd is (Provencio 2010, 34). Door terug te vallen op 

dergelijke gebeurtenissen uit de actualiteit kan de schrijver inspelen op de conflicten die leven 

bij het volk. Een andere methode die Lorca geregeld toepast om door te dringen tot het 

collectieve bewustzijn van zijn publiek, is het integreren van gekende mythes en legendes in 

zijn werken (Babín 1976, 163). 

Lorca put uit de folkloristische traditie om zijn wereld op scène vorm te geven. Volgens 

Babín bestaat de traditionele erfenis van Lorca vooral uit het populaire taalgebruik dat hij zijn 

personages in de mond legt, uit het folkloristische lied dat hij dikwijls gebruikt als katalysator 

van de plot en uit een reeks van volkse waarden en gebruiken die typisch Andalusisch zijn 

(Babín 1976, 220). Lorca gebruikt zeer vaak uitdrukkingen, spreekwoorden, gezegden, 

bekende rijmpjes en coupletten uit de Andalusische omgangstaal (Soria Olmedo 2003, 23). 

Bovendien speelt het verhaal zich bijna altijd af tegen een Andalusische achtergrond; de 
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steden die geregeld voorkomen in zijn werk zijn Granada, Sevilla en Córdoba. Hij slaagt erin 

deze wereld op te roepen door middel van een precieze beschrijving van de kleuren, de geuren 

en de geluiden die deze steden karakteriseren (Babín 1976, 163-169).  

Babín benadrukt herhaaldelijk dat een artiest universeel is in de mate dat hij populair is: ‘El 

artista es universal en el grado que es popular’ (Babín 1976, 163). Wanneer een artiest 

universele gevoelens wil overbrengen op het toneel, moet hij dus in de eerste plaats de 

conflicten van het publiek begrijpen. Lorca was een van de eersten die dat inzag en die zich 

afkeerde van de intellectualistische kunst zonder zijn drang tot educatie van het publiek te 

verliezen. Hij wist op een subtiele manier avant-garde en populaire thema’s te combineren. 

c) De vrouw als hoofdpersonage 

Een laatste motief dat al zeer vaak onderwerp van studie en discussie is geweest, is de rol van 

de vrouw in Lorca’s oeuvre. Haast alle hoofdpersonages in Lorca’s werk zijn vrouwen, Babín 

spreekt van een ‘obsessieve aanwezigheid’ van de vrouw in het oeuvre van Lorca. De 

lorquiaanse visie op de vrouw onderscheidt zich van de klassieke representatie van de vrouw 

in de (Spaanse) literatuur. Doorgaans wordt ze immers afgebeeld als een zwak, kwetsbaar en 

gevoelig wezen in een maatschappij die haar tegelijkertijd tot slaaf maakt en idealiseert. Bij 

Lorca wordt de vrouw daarentegen noch geïdealiseerd, noch geïnferioriseerd: ze wordt niet 

beschreven als een stereotype, maar als een individu met eigen karaktertrekken en idealen. 

Bovendien behoort ze altijd tot de middenklasse of de lagere klasse, nooit is ze van 

aristocratische afkomst. Volgens Babín leidt de lorquiaanse vrouw twee verschillende levens: 

enerzijds houdt ze de schijn op tegenover de buitenwereld en houdt ze zich aan de sociale 

conventies die gelden voor vrouwen, anderzijds heerst er anarchie in haar ziel en wordt ze 

verteerd door pijnlijke en hevige gevoelens van liefde en haat. Enkel in Así que pasen cinco 

años beleeft de man dezelfde primitieve impulsen als de vrouw. Hier maakt Lorca geen 

onderscheid tussen beide seksen en worden beide beschreven als passionele wezens (Babín 

1976, 471-480). Brenda Frazier legt minder de nadruk op het feit dat vrouwen zulke 

uitzonderlijke ‘wezens’ zouden zijn volgens Lorca. Zij legt uit dat het thema van de vrouw 

voor hem een goed uitganspunt vormt om de conflicten van het volk te benaderen. De vrouw 

is immers diegene die de sociale normen en waarden van de gemeenschap doorgeeft, 

aangezien zij de voortzetting van de generaties in haar handen heeft (Frazier 1973, 27-46).  

De katalysator van Lorca’s plotstructuren is altijd de tragische dualiteit tussen wat is en wat 

zou kunnen (‘lo que es y lo que puede ser’), de tweestrijd tussen werkelijkheid en verlangen 
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(Frazier 1973, 21). Hij is er zich van bewust dat de keuzes die de mens maakt tegelijkertijd 

een heleboel andere mogelijkheden uitsluiten. Lorca’s personages zijn altijd nieuwsgierig naar 

het leven dat ze hadden kunnen leiden indien ze andere keuzes hadden gemaakt. Het is die 

‘onmogelijke wens’ die hen drijft, maar wie zich te veel focust op het verlangen kan de 

voeling met de realiteit verliezen. Meestal resulteert dat bij Lorca in een dodelijke afloop. 

Frazier meent dat ze deze dualiteit weerspiegeld ziet in de geest van Lorca’s hoofdpersonages: 

het zijn de vrouwelijke figuren die Lorca’s belangrijkste motief, ‘el amor oscuro’, vertolken 

(Frazier 1973, 78). Net zoals Babín is Frazier van mening dat Lorca twee soorten vrouwen op 

het toneel brengt. Ten eerste, zij die de Spaanse gewoontes en de normen opgesteld voor 

vrouwen uitdragen en ten tweede, zij die de problemen en conflicten van de liefde 

symboliseren (Frazier 1973, 78). Hoe dan ook is het belangrijk op te merken dat Lorca geen 

ode brengt aan de vrouw, noch haar probeert te bekritiseren. Net daarom wijkt hij af van de 

conventies: traditioneel wordt de vrouw ofwel opgevoerd als een overdreven seksueel en 

zondig personage, ofwel wordt de seksualiteit van de vrouw net helemaal genegeerd (Frazier 

1973, 27-46). Lorca richt zich in de eerste plaats op de problematiek van de zin van het leven 

en het menselijke lot, avant-gardistische thema’s die in zijn tijd bon ton zijn, en plaatst die 

thema’s tegen de achtergrond van een traditioneel motief, namelijk dat van de vrouw (Frazier 

1973, 165). 

Samenvattend is het theater voor Lorca het genre bij uitstek om het publiek iets bij te brengen. 

Hij wil de ogen van de toeschouwers openen door de aandacht te vestigen op onconventionele 

thema’s en door latente conflicten op het toneel te brengen. Door middel van een 

vernieuwende combinatie van traditionele thema’s en kunstvormen en avant-gardistische 

elementen, verkrijgt hij een vorm van vervreemding die het publiek aan het denken zet. Hoe 

dan ook wordt hij beschouwd als een dichter en theaterschrijver die schreef voor en over het 

Andalusische volk. 

2. Verhulsts theaterpoëtica 

2.1 Inleiding: positie van het theater in Verhulsts oeuvre 

Sinds de Helaasheid der dingen (2006) is Dimitri Verhulst bekend geworden als de schrijver 

die het ‘Volkse Vlaanderen’ (Deboom 2007) in al zijn fraaie en minder fraaie aspecten als 

geen ander weet te beschrijven. Minder bekend is echter dat hij niet alleen poëzie en proza, 

maar ook theaterteksten schrijft. In 2005 schreef hij de toneeltekst De aankomst in de bleke 
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morgen op dat bleke plein, die aan de grondslag ligt van het scenario van Aalst van Pol 

Heyvaert. Het theaterstuk is gebaseerd op ‘een van de grootste familiedrama’s van België’. In 

1999 werden twee kinderen door hun ouders vermoord in een hotelkamer in Aalst 

(Cloostermans 2005). De voorstelling door Victoria Deluxe werd gevolgd door een 

rechtszaak, aangespannen door Maggy Strobbe, de moeder die haar kinderen had vermoord. 

Verhulst en Victoria werden vrijgesproken (De Preter 2005). Eveneens in 2005 hertaalt en 

bewerkt hij op vraag van regisseuse Marijke Pinoy het theaterstuk Yerma van Lorca uit 1934. 

Yerma vraagt een toefeling is een coproductie van Theater Zuidpool en het Muziek Lod 

(Devens 2005). Zes jaar later neemt hij voor de tweede maal een tekst van Lorca onder 

handen: deze keer verplaatst hij Bodas de sangre uit 1933 naar een Belgische setting. Ginds, 

tussen de netels wordt opnieuw geregisseerd door Marijke Pinoy en wordt geproduceerd door 

NTGent en Theater Boulevard (Arteel 2011).  

In wat volgt zal ik trachten Verhulsts visie op theater te schetsen. Aangezien Verhulsts 

theaterteksten nog niet bestudeerd zijn, moet ik een en ander uit verschillende bronnen 

destilleren. Ik zal mij baseren op eerder verschenen beschrijvingen van zijn poëtica (De 

Strycker 2006, Maes 2010), aangevuld met interviews met de auteur en mijn eigen 

bevindingen bij het lezen van Verhulsts teksten. Op deze manier hoop ik ook voor Verhulst 

een theaterpoëtica te kunnen opstellen.  

2.2 Verhulst in zijn tijd: kunstopvatting 

Het kan allemaal wel geestig zijn voor de vorm, als je goed bent met woorden. Maar mij gaat 

het om inhoud. Woorden zijn wapens. Je kunt de wereld verbeteren met literatuur, en je kunt 

hem verslechteren. We houden daar echt te weinig rekening mee… Ik weet het, ik ben weer de 

pastoor (Verhulst in Knockaert 2008). 

In dit citaat verwoordt Verhulst zijn visie op de functie van literatuur zeer duidelijk: literatuur 

heeft kracht, heeft meer invloed dan algemeen gedacht wordt. Hij, als schrijver, wil die 

wapens benutten om ten strijde te trekken tegen onrecht en om ‘zo veel mogelijk mensen te 

mobiliseren’. Op de vraag van Jonathan Witteman of hij moralistisch is, antwoordt Verhulst 

dat er ‘een behoefte om volksopvoedertje te spelen’ in hem zit: 

Tuurlijk. Tuurlijk. Ik ben een mislukte priester. Een soort van schoolmeesterachtigheid, een 

behoefte om volksopvoedertje te spelen, dat zit in mij. Een basale nood om op te staan en de 

wereld te verbeteren en roeien met de riemen die je hebt. En in mijn geval is dat de pen. Je 

kunt dat storend vinden, ik begrijp dat sommige mensen dat zeer vervelend vinden. Ik vind dat 

soms ook vervelend aan mezelf. Maar ik ben nu zo. Als ik ergens onrecht zie, dan wil ik 

daartegen ten strijde trekken en dan wil ik zo veel mogelijk mensen mobiliseren en ik vind een 

boek een goede vorm van mobilisatie (Verhulst in Witteman 2011). 
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Diezelfde behoefte om het publiek op te voeden, is terug te vinden bij Lorca. Hij ziet de 

mogelijkheid daartoe echter voornamelijk bij het theater, terwijl Verhulst hier doelt op de 

functie van proza (‘een goed boek’). Niettegenstaande geldt zijn opvatting wellicht ook voor 

theater, aangezien hij in beide genres dezelfde thematiek lijkt te behandelen. Lorca heeft zich 

nooit uitgesproken over zijn precieze motieven om het volk te willen opvoeden. Hij oordeelt 

dat kunst dient om de ogen te openen, maar hij heeft de problemen die hij in zijn theater 

probeerde op te werpen nooit expliciet benoemd. Waarschijnlijk heeft dat grotendeels te 

maken met de instabiele politieke omstandigheden waarin zijn theaterstukken verschenen zijn. 

Verhulst benoemt het onrecht waartegen hij zich kant daarentegen wel nadrukkelijk: hij 

veroordeelt de ‘ongevoeligheid voor andere mensen’, de hypocrisie en het opportunisme van 

onze gemeenschap: 

Ik vind onze beschaving zo hypocriet als maar kan zijn. We zijn gewoon opportunist. Onze 

eigen zak, ons eigen welzijn, daarvoor zullen we op straat komen, daarvoor zullen we onze 

klap opentrekken. Maar een beetje medemenselijkheid en ik weet het, ik heb schrik dat ik als 

een priester ga klinken, die medemenselijkheid is spoorloos, zo goed als (Verhulst in 

Witteman 2011).  

Verhulst geeft herhaaldelijk te kennen dat hij het volk wil ontwikkelen omdat hij zelf een 

product is van ‘volksverheffing’. Hij is er van overtuigd dat het in België dankzij het 

solidariteitsprincipe mogelijk is om zich te bevrijden uit het sociaal milieu waarin men 

geboren wordt (Desmet 2007). Lorca’s ouders waren daarentegen grootgrondbezitters 

(Provencio 2010, 10). Mij lijkt het dan ook dat hij niet zozeer gedreven wordt door een 

sociaal engagement, maar eerder door zijn liefde voor de kunst. Lorca wil immers in de eerste 

plaats zijn kunst verspreiden onder het volk om in te gaan tegen de visie van de intellectuelen 

dat (avant-gardistische) kunst enkel weggelegd is voor geschoolden (Soria Olmedo 2000, 16-

18). Zowel Lorca als Verhulst willen met andere woorden het volk verheffen maar hun 

drijfveren lijken eerder verschillend. 

Daarnaast introduceert Lorca in zijn theaterstukken steeds zijn persoonlijke conflicten, zijn 

voortdurende drang om aan de normen te ontspringen waardoor zijn werken altijd een non-

conformistisch kantje vertonen. Die non-conformistische, rebelse inslag kan ook opgemerkt 

worden bij Verhulst. Hij trapt tegen heel wat heilige huisjes, zo noemt hij het ouderschap ‘de 

meest moderne mythe’, en haalt hij ook de ‘heilige’ band tussen moeder en kind onderuit 

(Bonné 2010). Er zou gesteld kunnen worden dat de band tussen ouders en kind ter discussie 

wordt gesteld in het theaterstuk Aalst. Ook in Yerma vraagt een toefeling en Ginds, tussen de 

netels staat de rol van de moeder centraal. Ik wil er zeker niet van uitgaan dat dit een 
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terugkerend motief is in het werk van Verhulst, maar het is opvallend dat hij ervoor kiest om 

traditionele waarden en denkpatronen te betwijfelen. Zijn soms gewaagde onderwerpen 

veroorzaken dan ook geregeld ophef. Reeds twee keer werd er een rechtszaak aangespannen 

tegen Verhulst naar aanleiding van zijn werk. De eerste keer klaagde zijn moeder hem aan 

vanwege de ‘vernederende’ woorden waarmee ze werd beschreven in De kamer hiernaast 

(1999), Verhulsts debuutroman (De Strycker 2006, 1). Voor zijn tekst De aankomst in de 

bleke morgen op dat bleke plein (2005) werd hij voor de rechter gedaagd door Maggy 

Strobbe, volgens haar zou een vervroegde invrijheidstelling door de theatertekst in het 

gedrang komen (De Preter 2005). Nochtans veroordeelt Verhulst zijn personages niet als hij 

zich baseert op waargebeurde feiten. Hij probeert ze net te begrijpen, hij tracht het proces te 

beschrijven dat hen tot de noodlottige acties leidt (De Preter 2005). Lorca tracht net hetzelfde 

te doen. Door individuele situaties op scène brengen wil hij de universele conflicten van het 

leven interpreteren. Bovendien wordt in zijn toneelstukken ook aangetoond hoe de gewone 

mens gedreven wordt tot catastrofale daden.  

Verhulst noemt literatuur ‘een eerlijke kunstvorm’, ‘het zijn gedachten van iemand alleen 

voor iemand alleen’. Hij vermijdt het niet zijn eigen ideeën en bedenkingen rechtuit op papier 

te zetten, want hij meent dat enkel via eerlijkheid universele thema’s aangeraakt kunnen 

worden (Speet 2006): 

Door eerlijkheid na te streven, raak je de kern van het universele. Literatuur hoeft aan geen 

wetten te voldoen, maar het heeft wel nut: het helpt de maatschappij zich verder te 

ontwikkelen. Juist doordat mensen merken dat ze niet alleen staan in hun gedachtekronkels. 

En juist doordat auteurs dingen durven zeggen die velen voor zich houden (Verhulst in Speet 

2006). 

Door zijn universele thematiek, het begrip waarmee hij zijn personages beschrijft (hij gaat de 

ranzigheid en de rauwe eerlijkheid niet uit de weg, maar mijdt ook het sentiment en de 

empathie niet) en zijn aandacht voor ‘de kleine man’ wordt hij weleens de ‘nieuwe 

volksschrijver’ genoemd. Zelf is hij niet rouwig om die titel (Knockaert 2008), hij zegt ‘de 

Belgische ziel’ te willen ‘ontbloten’. Hij wil bovendien ‘een land weergeven dat ook door een 

analfabeet wordt begrepen’, want ‘“België” wordt ook door ongeschoolden en arme dutsen 

gemaakt’ (Leyman 2004). Door het gratis weggeven van 320000 exemplaren van 

Godverdomse dagen op een godverdomse bol bij het weekblad Humo in 2008 werd zijn 

positie van volksschrijver nog meer verstevigd. Verhulst vindt het een ‘geweldige 

leesbevorderingsactie, gefinancierd met privégeld’ en vindt het ‘prachtig hoe Humo […] zijn 

geloof in de literatuur uitschreeuwt’ (Knockaert 2008). Enthousiasme voor literatuur is 
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broodnodig, oordeelt de auteur, zeker in Vlaanderen. Volgens hem kunnen en moeten de 

media een rol spelen in het opkrikken van de populariteit van cultuur (Cloostermans 2008): 

Nederlanders lezen, Vlamingen niet. Neem de trein naar Amsterdam: je ziet overal mensen 

boeken lezen. Ook in verhouding lezen ze meer. Wat was dat laatst met die Vlaamse 

bestsellerlijst, zeg? Vier Kiekeboes, een paar Suske en Wiskes en wat FC De Kampioenen. En 

dan is een boekenprogramma op tv zogezegd niet nodig. In Wallonië ligt in de supermarkten 

het literaire tijdschrijft Lire waar bij ons de Kindersurprise staat. Maar dat is niet alles: kijk 

eens naar de lijst van literaire prijzen van de laatste twintig jaar. Hoe weinig Vlamingen 

serieuze prijzen krijgen… Als je daar op afgaat, kan je alleen maar besluiten: dat moet een 

achterlijk volk zijn (Verhulst in Cloostermans 2008). 

Deze ‘leesbevorderinsactie’ zou vergeleken kunnen worden met Lorca’s 

‘theaterbevorderingsactie’ met zijn reizend theatergezelschap La Barraca, waarmee hij het 

klassieke theater toegankelijk wilde maken voor het ongeschoolde volk. Ook Lorca wordt een 

‘volksschrijver’ genoemd, omdat hij theater schrijft voor en over ‘de kleine man’. Beide 

auteurs streven dus naar een grotere bereikbaarheid van hun kunst.  

2.3 Stijl en genre 

Desmet: Waarom schrijft een mens eigenlijk, om even met een existentiële vraag te starten. 

Verhulst: Ik weet het eigenlijk niet, wat raar is, want je bent niet de eerste die de vraag stelt. Ik 

heb het altijd graag gedaan. Ik heb als kind nooit gelezen, dat interesseerde me niet, te saai. 

Maar schrijven deed ik wel graag. Het plezier van het vertellen. Zoals je mensen hebt die het 

leuk vinden op café een verhaal te vertellen en dat goed kunnen. Ik doe dat met een boek. Ik 

was jaloers op de titel van de memoires van Gabriel García Márquez: Leven om te vertellen. 

Dat ken ik (Verhulst in Desmet 2007). 

Verhulst wil in de eerste plaats goede verhalen vertellen, wat past bij zijn statuut van 

‘volksschrijver’: hij schrijft om gelezen te worden, door iedereen, niet enkel door de belezen 

elite. Hij wil vooral geloofwaardig overkomen zodat zijn publiek zich kan herkennen in de 

personages, enkel op die manier is er immers een willing suspension of disbelief mogelijk en 

kan het publiek zich volledig inleven (Maes 2010, 24).  

Recensent Marc Cloostermans (Cloostermans 2005) meent dat in het toneelstuk Aalst ‘iets 

creatiefs’ wordt gedaan met de werkelijkheid. Hoewel Verhulst zich baseert op waargebeurde 

feiten, ‘verliteratuurt’ hij de realiteit (Maes 2010, 24). Hij speelt ‘met de grens tussen 

werkelijkheid en fictie, waarheid en leugen’ (De Strycker 2006, 4). Vaak wordt de term 

‘faction’ gebruikt om zijn oeuvre te beschrijven, maar de auteur vindt dat dit begrip al te zeer 

de nadruk legt op ‘het werkelijkheidsgehalte’ van het stuk. Hij is van mening dat werken 

zoals Aalst ‘gelezen en bekeken’ moeten worden ‘als een kunstwerk’, hij vindt de feiten 
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eerder bijkomstig. Zijn ambitie is dan ook voornamelijk om kunst te maken (Verhulst in De 

Preter 2005), niet om een objectieve spiegel van de werkelijkheid te creëren. 

Ondanks de twee processen die aangespannen werden tegen Verhulst, is hij niet van plan om 

in de toekomst ‘minder roekeloos uit de werkelijkheid te putten’ (De Preter 2005). Hij acht 

het noodzakelijk dat de kunstenaar zijn bedenkingen en beschouwingen in zijn kunstwerken 

verwoordt. Hoewel hij begrijpt dat niet iedereen gelukkig is wanneer ze zichzelf herkennen in 

zijn romans of toneelstukken, meent hij dat ze niet beseffen dat hij hen net probeert te 

begrijpen en hun – op het eerste gezicht – onverklaarbare daden tracht te verklaren, of te 

vermenselijken (Desmet 2007). Zijn bedoeling is niet de spot te drijven met zijn personages. 

Bovendien benadrukt hij dat de mensen in kwestie zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen 

handelingen: ‘als ze niet wil dat er over de moord op haar kinderen gesproken wordt, dan had 

ze die maar niet kapot moeten maken’ (Verhulst over de aanklacht van Maggy Strobbe in De 

Preter 2005). De reactie van Maggy Strobbe om een klacht in te dienen tegen het toneelstuk 

Aalst vindt hij ondoordacht: 

Ik heb nog zo’n voorbeeld: het toneelstuk Aalst, over die vrouw die haar kinderen heeft 

vermoord. Wel, die heeft een proces tegen mij aangespannen. Maar mens, vraag ik mij dan af, 

mankeert gij iets? Niemand zal in uw leven ooit nog zo’n blijk van begrip tonen voor u als ik 

gedaan heb in dit werk, misschien. Lees het eerst voor je naar de rechter stapt. 

Maar zelfs als ze dat doen, zien ze het niet. Ik permitteer mij de pretentie te schrijven over de 

gewone mens, waar de gazetten vol over staan, want ze zijn met veel. En dan steiger ik als die 

gewone mens vindt dat ik dat recht niet heb om over zijn leven te schrijven. 

Maar tegelijk is het dubbel: misschien hebben ze wel een punt en moet ik daar af en toe ook 

rekening mee houden. Ik wil ze geen gelijk geven, het is een levensnoodzakelijke functie in de 

samenleving dat een kunstenaar mag reflecteren over al wat er gebeurt. Maar ik moet toch ook 

wat begrip hebben: voor mijn nonkels had ik de grootste bewondering toen ze bij herhaling 

pogingen van Paul Jambers hebben afgewezen om hen te portretteren als ‘Zatte broers in 

Vlaanderen, wie zijn ze, wat drijft hen’. En ik eigen me dat recht dan weer wél toe. Tja. 

Nochtans probeer ik niet meer te doen dan mensen die al te makkelijk zwart worden gemaakt 

wat meer kleur te geven in een portret. Net van hen krijg ik dan dikwijls een schop in mijn 

kloten. Dat moet dan maar. 

Het streven naar het schrijven van waarachtige vertellingen ‘over de gewone mens’ valt 

samen met het gebruik van een geloofwaardig taalgebruik. Net zoals Lorca, introduceert 

Verhulst spreektaal en volkse zegswijzen in zijn werken. De vele ‘vlaamsicismen’ 

(Vanwoensel 2009) en Vlaamse uitdrukkingen die hij hoe dan ook al vaak gebruikt in zijn 

proza, worden eveneens frequent gehanteerd in zijn theaterwerk. Verhulsts taalgebruik wordt 

‘speels’ en ‘bijna poëtisch’ genoemd (Maes 2010, 59). Hoewel Verhulst zelf zegt dat hij zijn 
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stijl, ‘dat ene almaar te herhalen kunstje, nog niet heeft gevonden’ (Desmet 2007), wordt zijn 

schrijftrant in de literatuurkritiek wel algemeen als gongoristisch beschouwd (Maes 2010, 60). 

Deze benaming wordt gebruikt voor een stijl die ‘gekenmerkt wordt door een overdadig 

gebruik van woordspelingen en stekelige uitspraken’ (Maes 2010, 36). Het is opvallend dat 

Lorca en zijn Generación de 27 don Luis de Góngora, naar wie het gongorisme genoemd is, 

als hun grote voorbeeld beschouwen omdat hij de Spaanse taal ‘opnieuw heeft uitgevonden’ 

(supra).  

Ook Verhulst verzint regelmatig nieuwe woorden en transformeert vaststaande uitdrukkingen. 

In een recensie van Yerma vraagt een toefeling legt Tuur Devens (Devens 2005) uit waar het 

begrip ‘toefeling’ (volgens hem) vandaan komt: 

Schrijver Dimitri Verhulst heeft het woord ‘toefeling’ afgeleid vanuit het dialect van het wel 

bestaande werkwoord ‘toefelen’: “met tederheid verzorgen”. Synoniem dus voor ‘koesteren, 

vertroetelen’. Een andere betekenis die toefelen heeft en die afgeleid is van ‘toffelen’ is ‘slaan, 

ranselen’. Verder betekent het ook ‘klungelen’ en ‘tastend zijn weg zoeken’. Alle betekenissen 

komen in dit theaterstuk voor. Yerma is het hoofdpersonage en verlangt van haar man Jean 

een kind. Hij gaat daarop niet in. Ze wil liefde, strelingen, ze wil gekoesterd worden. Naar het 

einde toe slaat hij haar. Zij is daar, paradoxaal misschien, heel gelukkig om. Eindelijk voelt ze 

zich aangeraakt. Maar het is klungelen in hun relatie, Yerma zoekt een uitweg, ze praat met 

vriendinnen, ze smeedt plannen, denkt aan een minnaar (Devens 2005). 

Een ander belangrijk kenmerk van Góngora’s stijl is het gebruik van de metafoor, volgens de 

Generación de 27 is deze stijlfiguur het instrument bij uitstek om de ogen van het publiek te 

openen, om vervreemding te veroorzaken. In Ginds, tussen de netels, het stuk dat zich afspeelt 

in het dorpje Urtica, kan de brandnetel – de Urtica dioica L. – als een zeer krachtige metafoor 

beschouwd worden (infra) (Arteel 2011). Evenals Lorca slaagt Verhulst er met andere 

woorden in om veelzeggende poëtische beelden op te roepen. 

Typisch aan de verteltrant van Verhulst is de groteske en ironische manier waarop hij situaties 

beschrijft (De Strycker 2006), daarin wijkt hij af van Lorca. Daarnaast wordt Verhulsts humor 

vaak ‘zwart’, ‘tragikomisch’ (Berghmans 2007) en ‘sarcastisch’ (De Strycker 2006) genoemd. 

Lorca beschrijft even tragisch, maar zijn toon is veel ernstiger, in zijn grote drama’s is er 

zelden plaats voor humor. Zijn eerder stukken daarentegen, zijn poppenspel en kluchten, 

hadden wel een komische bijklank (Soria Olmedo 2000, 49-55). 

2.4 Thematiek 

In de beschrijving van Lorca’s theaterpoëtica werden er drie belangrijke thema’s behandeld: 

de liefde die onlosmakelijk verbonden is met de vergankelijkheid, de invloed van de populaire 
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traditie en de rol van de vrouw in het lorquiaanse theater. Aangezien zowel Lorca als Verhulst 

voornamelijk aandacht willen besteden aan de universele thema’s van het leven, is het 

mogelijk om min of meer dezelfde onderverdeling te gebruiken bij de bespreking van 

Verhulsts thematiek. Op die manier vallen de overeenkomsten en verschillen tussen de 

thematiek van beide auteurs bovendien meteen op.  

a) De liefde en de vergankelijkheid 

Het verlangen naar liefde, de zoektocht ernaar is een van de centrale thema’s in het werk van 

Verhulst (De Strycker 2006, 3-5). Het gaat echter niet om een alles vernietigende, verboden 

liefde zoals bij Lorca: de liefde is bij Verhulst datgene wat het leven zin geeft in een absurde 

wereld (De Strycker 2006, 4), terwijl Lorca’s ‘amor oscuro’ het leven net verandert in een 

absurditeit. Ietwat tegenstrijdig stelt Verhulst in een interview met De Preter (De Preter 2001) 

wel dat het geluk van de liefde moeilijk te dragen is, dat ‘ons metabolisme’ eigenlijk ‘niet 

bestand’ is ‘tegen geluk’. Bijgevolg moeten al onze verlangens ‘per definitie onvervuld’ 

blijven, want ‘zodra een verlangen vervuld is, is het geen verlangen meer’ (Verhulst in De 

Preter 2001). Bij Lorca krijgt het vervullen van de verlangens daarentegen een positieve 

connotatie, ook al werkt de vervulling ervan destructief. De lorquiaanse personages die hun 

passies temmen, zijn tragische, ongelukkige figuren, en bovendien worden ze niet ‘beloond’ 

voor hun discipline. Wanneer de passies uiteindelijk losslaan en bevredigd worden, 

veroorzaakt dat een moment van ultiem geluk voor ze ten onder gaan aan hun hartstochten. 

Het is belangrijk te beseffen dat het verlangen bij Lorca niet ten grondslag ligt aan de 

destructie, het zijn de sociale conventies die niet stroken met de hartstochten en daarom wordt 

het personage door de gemeenschap veroordeeld en ten gronde gericht. 

De liefde is bij Lorca niet los te koppelen van de dood. Zowel in Aalst als in Yerma vraagt 

een toefeling en Ginds, tussen de netels staat de dood centraal. Vanwege zijn ‘zwarte humor’ 

wordt Verhulst meer dan eens een ‘zwarte romanticus’ (Maes 2010, 58) genoemd. ‘Hoe 

wrang de feiten ook zijn’, er valt altijd heel wat af te lachen bij Verhulst. Zelf nuanceert hij 

zijn ‘zwartheid’ enigszins: 

Ik moet me in elk geval niet forceren om die tragikomische toon te vinden. Dat is mijn aard. 

“Zwarte humor”, heet dat dan, maar ik vind hem te hoopvol om zwart te zijn. Je neemt een 

beetje afstand van de zaken. Als je over de Tweede Wereldoorlog goede moppen kan 

vertellen, moet je dat toch ook over je eigen miserie kunnen? (Verhulst in Berghmans 2007) 



32 
 

b) ‘La Belgique profonde’ 

Zoals Lorca put Verhulst uit de realiteit om zijn werken te creëren. Vooral in het begin van 

zijn schrijverscarrière haalde Verhulst inspiratie uit zijn eigen leven: het autobiografische 

aspect van zijn vertellingen sluit aan bij het streven naar waarheidsgetrouwheid (supra) (Maes 

2010, 52). Evenzeer als Lorca zet hij de feiten echter naar zijn hand en past hij de 

werkelijkheid aan in functie van de plot; zijn werken mogen dus niet gezien worden als 

objectieve verslagen van bepaalde gebeurtenissen (Maes 2010, 53). De drie theaterteksten die 

Verhulst tot dusver geschreven heeft zijn niet autobiografisch, maar De aankomst in de bleke 

morgen op dat bleke plein is, evenals Bodas de sangre, gebaseerd op een gezinsdrama dat 

veel aandacht kreeg in de pers.  

Beide auteurs beschrijven kleine gemeenschappen (Maes 2010, 22), herhaaldelijk verklaart 

Verhulst in interviews dat hij over ‘de kleine man’ schrijft (Desmet 2007), over de volksaard 

van de Belgen. Als hij op zoek moet gaan naar wat België voor hem betekent, komt hij 

‘voortdurend uit bij’ zijn ‘zeer volkse jeugd’: 

Carnaval, de ronde van Vlaanderen, mijn zwak voor thé dansants, de kerstkalkoen. Kijk, 

dikwijls als we het over België hebben, doen we er heel erudiet over. We pakken uit met 

surrealisme, Magritte, Baudelaire en zijn Pauvre Belgique. Maar “België” wordt ook door 

ongeschoolden en arme dutsen gemaakt (Verhulst in Leyman 2004). 

In datzelfde artikel wordt de nadruk gelegd op het talent van Verhulst ‘om de Belgische 

paradoxen bloot te leggen’. Hij tracht de mythes die over Vlaanderen en België bestaan 

onderuit te halen en ‘La Belgique profonde’ te onthullen (Leyman 2004). 

c) De vrouw als personage 

In Lorca’s oeuvre speelt de vrouw een ontzettend belangrijke rol, in een overzicht van 

Verhulsts thematiek verdient de vrouw het daarentegen eigenlijk niet om een apart 

hoofdstukje te krijgen. Als een vrouwelijk personage de hoofdrol vertolkt, dan is dat niet 

omdat ze vrouw is. Ik heb slechts een interview gevonden waarin Verhulst betrapt kan worden 

op een uitspraak over de vrouw. Wanneer de journalist hem confronteert met de ietwat 

vrouwonvriendelijke uitspraak uit Niets, niemand en redelijk stil (2001) dat ‘Wenende 

vrouwen […] een van de schoonste zaken op aarde’ zijn, en dat ‘een wenende vrouw’ ‘een 

kunstwerk’ is, en mannen ‘hun kunstenaars’, affirmeert Verhulst zijn mening op de volgende 

manier:  

Een vrouw is toch pas mooi bij de gratie van de manier waarop ik haar schoonheid creëer? Het 

feminisme vind ik absoluut verwerpelijk. Het is je reinste fascisme [sic], met dat verschil dat 
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de nikker vervangen wordt door de man. Ik haat de manier waarop feministen over mannen 

praten. ‘Een man denkt maar aan één ding.’ Het is niet mijn roeping, maar het wordt weleens 

tijd dat er iemand een masculinistisch boek schrijft (De Preter 2001). 

Deze opmerking mag niet geïnterpreteerd worden als een aanval op de vrouw. Hij benadrukt 

dat ‘vrouwenhaat’ hem ‘vreemd’ is:  

Een vrouw is het mooiste wat er is. Ik heb trouwens nog altijd het gevoel dat het de schuld van 

de man is dat hij een man is. Mocht ik in reïncarnatie geloven, dan zou ik ervan overtuigd zijn 

dat ik in een vorig leven iets mispeuterd heb (Verhulst in De Preter 2011). 

Hoewel Lorca nooit expliciet zijn mening over de vrouw geeft, wordt er in zeer veel studies 

gespeculeerd over zijn visie op de rol van de vrouw in de maatschappij. Het is merkwaardig 

dat een auteur in die tijd zoveel aandacht schenkt aan het personage van de vrouw. In het 

machistische Spanje werd er immers veel belang gehecht aan het behoud van de conservatieve 

waarden, zo was het een gewoonte dat de vrouw niet geacht werd buitenshuis te verschijnen 

zonder haar man. Meer dan een eeuw later hebben mannen en vrouwen echter gelijke rechten 

verworven. In de tijd van Verhulst is de emancipatie van de vrouw dan ook niet meer zo’n 

belangrijk onderwerp in de kunst. De rol van de vrouw is met andere woorden het lorquiaanse 

thema dat het verst afstaat van Verhulsts thematiek.  

3. Besluit 

Zowel Lorca als Verhulst heeft een expressieve poëtica met pragmatische kenmerken. Vooral 

op pragmatisch vlak kunnen de auteurs met elkaar vergeleken worden: ze willen het volk 

opvoeden en snijden sociaal geëngageerde thema’s aan. Nochtans oordeelt Verhulst dat je het 

engagement in Lorca’s werk niet ziet als je geen kennis hebt van zijn sociaalhistorische 

achtergrond: 

Je betrekt al gauw te veel achtergrondinformatie over Lorca bij je appreciatie, en het stuk moet 

natuurlijk wel overeind blijven als je geen sikkepit afweet van die man. Zo krijg je in de 

originele Yerma een kleine hint dat Jean misschien homo is. Misschien dat hij daarom in bed 

minder presteert (Verhulst in Cloostermans 2005). 

In elk geval moet er rekening gehouden worden met de censuur die heerste wanneer Lorca 

zijn bekendste werken schreef; het was zeer risicovol om zich in die tijd expliciet politiek en 

sociaal uit te spreken. Bovendien engageren Verhulst en Lorca zich om verschillende 

doeleinden; Verhulst wil aantonen dat de mens niet per se gedetermineerd hoeft te zijn door 

zijn omgeving, terwijl Lorca wil bewijzen dat avant-gardistische kunst niet alleen is 

weggelegd voor een publiek van geschoolden. Voor Verhulst is het voornamelijk belangrijk 
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dat er door zijn werken begrip wordt opgebracht voor zijn personages. Als er geen begrip 

bestaat, kan er immers ook geen engagement bestaan.  

Daarnaast bestaan de grootste overeenkomsten tussen beide auteurs in het feit dat ze de 

gewone man in zijn gesloten gemeenschap beschrijven. Beiden streven er ook naar om 

geloofwaardige verhalen te vertellen, en introduceren volkse elementen in hun werk. Verder 

zijn zowel bij Lorca als Verhulst de liefde en de vergankelijkheid belangrijke thema’s. 

In de vergelijkende analyse van Bodas de sangre en Ginds, tussen de netels kan er getoetst 

worden of deze poëticale gelijkenissen en verschillen tussen beide schrijvers ook 

weerspiegeld worden in Verhulsts adaptatie. 
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IV. Vergelijkende analyse 

1. Inleiding 

Bodas de sangre ging in première in 1933 in Madrid in het theater Beatriz (Provencio 2010, 

33). Het toneelstuk kende meteen een groot succes, vooral na de opvoeringen in Buenos Aires 

en Montevideo. Lorca presenteerde Bodas de sangre als het eerste deel van ‘een trilogie over 

het Spaanse platteland’; Yerma (1934) volgde als tweede deel. Hoewel veel critici La casa de 

Bernarda Alba (1945) als het derde deel van deze trilogie beschouwen, lijkt dit niet te 

kloppen. La casa is immers een drama, terwijl het overkoepelende genre van de trilogie de 

tragedie is (Soria Olmedo 2000, 64).
6
 

Lorca was er zich van bewust dat hij geen succesvolle theaterauteur zou worden als hij enkel 

avant-gardistische teksten schreef. Een van zijn meest vernieuwende werken, Así que pasen 

cinco años, zou opgevoerd worden in de herfst van 1936 in een private club waar de meest 

progressieve Europese toneelstukken vertoond werden. Dit was mogelijk omdat hij toen reeds 

een gerespecteerd theaterauteur was dankzij het succes van zijn ‘grote drama’s’ (Provencio 

2010, 25). Zonder zijn ‘commercieel theater’, het theater geschreven voor een groot publiek, 

was hij nooit zo’n gevierd theaterauteur geworden en had hij bovendien geen kansen gekregen 

om zich te wijden aan meer vernieuwend werk.  

Achtenzeventig jaar na de première van Bodas de sangre wordt Lorca’s theatertekst 

geadapteerd door Dimitri Verhulst, die eerder ook al Yerma heeft bewerkt. De adaptatie, 

Ginds tussen de netels ging in première op 15 juli 2011 in de Plantentuin van de Universiteit 

Gent. Het theaterstuk werd geregisseerd door Marijke Pinoy. 

2. Formele analyse 

Verhulst volgt de chronologie van de belangrijkste gebeurtenissen in Bodas de sangre. Eerst 

worden de voorbereidingen voor het huwelijk geschetst, daarna volgt het bruiloftsfeest en 

uiteindelijk de vlucht van de bruid met haar minnaar. Als laatste worden de klopjacht op het 

jonge paar en de doodsstrijd van de bruidegom en de minnaar beschreven. Ondanks het feit 

                                                           
6
 In een tragedie wordt de mens gedomineerd door een aantal krachten waar de mens geen vat op 

heeft, zoals die van het lot of die van de goden. In een drama heeft de mens daarentegen zijn lot in 

eigen handen; de fatale afloop is het gevolg van menselijke beslissingen en handelingen (Soria 

Olmedo 2000, 65). 
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dat hij deze chronologie behoudt, introduceert Verhulst veel andere formele en thematische 

wijzigingen in zijn adaptatie. Omdat ik mij baseer op de theatertekst, en niet op de 

dramatische voorstelling, zal ik geen opvoeringsanalyse geven. Ik zal daarentegen 

voornamelijk aandacht besteden aan de thematische analyse van beide teksten en bovendien 

zal ik kort ingaan op de formele wijzigingen die aangebracht zijn aan de hypotekst. Hierbij 

belicht ik onder andere de wijze waarop Verhulst Bodas de sangre heeft vertaald of hertaald. 

Daarnaast is het interessant om na te gaan op welke manier Verhulst de typische lorquiaanse 

afwisseling van poëzie en proza aangepast heeft in een hedendaagse bewerking. 

2.1. Een destructieve vertaling  

De adaptatie van Verhulst is een vrije bewerking, het is niet zijn bedoeling om de hypotekst 

getrouw te volgen. Bijgevolg is zijn bewerking geen letterlijke vertaling, maar – volgens een 

term van La Motte – een elegante vertaling; de bewerker probeert geen getrouw beeld te 

geven van het origineel, maar hij tracht de aantrekkingskracht van de hypotekst over te 

brengen en zelfs nog te versterken (supra). Omdat Ginds, tussen de netels een transculturele 

adaptatie is – een bewerking die sociale, temporele en geografische grenzen moet 

overschrijden – is het belangrijk dat Verhulst de tekst van Lorca aantrekkelijk probeert te 

maken voor een hedendaags publiek. Zowel Lorca als Verhulst gebruiken graag een alledaags 

taalgebruik en ze introduceren dikwijls volkse gezegden in hun teksten. Verhulsts hertaling 

vol omgangstaal en Vlaamse uitdrukkingen is daardoor tegelijk een aanpassing van de 

originele tekst én een behoud van het volkse karakter ervan. Vanwege zijn schrijfstijl is een 

schrijver als Verhulst de ideale man om de theaterstukken van de volksschrijver Lorca te 

adapteren naar een hedendaagse, Belgische context. Aangezien Verhulst de originele tekst 

moderniseert en verschuift in de richting van de doeltaal en doelcultuur, kan Ginds, tussen de 

netels voornamelijk beschouwd worden als een destructieve of transformerende vertaling. De 

connotatie of functie van de vertaling is immers om de hypotekst te actualiseren, of te 

verwijderen van de brontaal en broncultuur (supra). 

Wat betreft de structuur van de theaterteksten, is Bodas de sangre ingedeeld in drie bedrijven 

en zeven taferelen en Ginds, tussen de netels in een proloog gevolgd door zeventien scènes. 

Verhulst behoudt de traditionele indeling in drie bedrijven met andere woorden niet. De 

opeenvolging van de scènes bij Verhulst komt natuurlijker over dan de sequentie van de 

verschillende taferelen bij Lorca omdat de scènes in de bewerking niet in een keurslijf 

gedrongen worden. 
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2.2. Afwisseling van poëzie en proza 

Bodas de sangre, en in feite heel het oeuvre van Lorca, bevat zeer veel rijmende fragmenten 

en muzikale interventies. De afwisseling van poëzie en proza is typerend voor zijn werk. 

Zingende secundaire personages lijken de functie van de antieke koren te vervullen; ze 

kondigen de dramatische actie aan. Zo maken in Bodas de sangre verschillende meisjes de 

bruiloft bekend: 
7
 

  Muchacha 1.   (Entrando) 

  Despierte la novia 

  la mañana de la boda; 

  ruede la ronda 

  y en cada balcón una corona. 

 

  […] 

 

  Muchacha 2.  (Entrando) 

  Que despierte 

  con al largo pelo, 

  camisa de nieve, 

  botas de charol y plata 

  y jazmines en la frente. 

 

  (Acto segundo, cuadro primero, García Lorca   

  2010, 102) 

 

Eerste meisje (op):  

Lief bruidje, word wakker 

De bruiloft is daar! 

Gezongen, gedanst 

en de ramen bekranst! 

 

[…] 

 

Tweede meisje (op): 

De bruiloft is daar 

en alles staat klaar: 

je sneeuwwitte hemd 

je zilveren schoeisel 

jasmijnen als bloeisel 

het glanst in je haar. 

 

(Tweede bedrijf, eerste tafereel, García 

Lorca 1985, 44-45) 

 

Ook aan het einde van het verhaal, wanneer de jongemannen met de lijken van Leonardo en 

de bruidegom terugkeren naar het dorp, zingen er meisjes gedichtjes. De invoering van 

dergelijke gezangen in een theaterstuk wordt tegenwoordig als kunstmatig ervaren en 

daarnaast wordt de dramatische spanning er enigszins door verbroken. Verhulst neemt deze 

gezangen in rijmvorm dan ook niet over in zijn adaptatie. Wel introduceert hij liederen en 

dans in zijn bewerking. Aangezien het theaterstuk zich afspeelt tijdens een bruiloftsfeest 

voelen deze muzikale interventies natuurlijk aan. Deze ingrepen zijn intramodale 

transformaties van het origineel, of formele aanpassingen binnen de dramatische modus 

(supra), een onderzoeksgebied dat mijn tekstuele analyse overstijgt. Zodoende zal ik hier ook 

niet verder op ingaan. 

3. Thematische analyse 

De thematische analyse van de bewerking van Bodas de sangre is het belangrijkste deel van 

dit vergelijkend onderzoek. Zoals uitgelegd in het inleidende hoofdstuk over de theorie van de 

                                                           
7
 Ik gebruik een Nederlandse vertaling van Dolf Verspoor (García Lorca 1985). 
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adaptatie wordt bij een thematische transpositie de inhoud van de hypotekst doelbewust 

gewijzigd. In een studie van een dergelijke bewerking moet er voornamelijk aandacht besteed 

worden aan de uitwerking van de personages en aan de thematische motieven (supra). Eerst 

zal ik de personages van Lorca vergelijken met die van Verhulst en vervolgens zal ik de 

belangrijkste thema’s en motieven in beide teksten bespreken. Indien mogelijk zal ik 

verwijzen naar de theorie van Genette om mijn bevindingen te ondersteunen.
 8

 

3.1. De personages  

Het is niet de bedoeling elk personage even uitgebreid te beschrijven; ik zal voornamelijk 

aandacht besteden aan de belangrijkste figuren uit beide theaterteksten. De dramatis personae 

van Bodas de sangre (García Lorca 2010, García Lorca 1985) en Ginds, tussen de netels 

(Verhulst 2011) zijn:
 9
 

Bodas de sangre (1933) 

 La Madre. (De Moeder.) 

 La Novia. (De Bruid.) 

 La Suegra. (De Schoonmoeder.) 

 La Mujer de Leonardo. (Leonardo’s Vrouw.) 

 La Criada. (De Meid.) 

 La Vecina. (De Buurvrouw.) 

 Muchachas. (Drie meisjes.) 

 Leonardo. (Leonardo.) 

 El Novio. (De Bruidegom.) 

 El Padre de la Novia. (De Vader van de Bruid.) 

 La Luna. (De Maan.) 

 La Muerte (como mendiga). (De Dood (als bedelares).) 

 Leñadores. (Drie houthakkers.) 

 Mozos. (Twee jongemannen.) 

Ginds, tussen de netels (2011) 

 Cédric Delfosse: de bruidegom 

 Emelyne Dupont: de bruid 

                                                           
8
 Ik zal de theoretische termen van Genette gebruiken die in ‘De theorie van de adaptatie’ besproken 

werden, namelijk valorisatie, devalorisatie, transvalorisatie, motivering, demotivering en 

transmotivering. 
9
 Ik heb de volgorde uit de originele tekst van Lorca bewaard. In de Nederlandse vertaling wordt een 

andere volgorde voorgesteld. De Spaanse benamingen heb ik overgenomen uit García Lorca 2010 en 

de Nederlandse uit García Lorca 1985. 
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 Céleste Delfosse-Anciaux: moeder van de bruidegom 

 Gilbert Dupont: vader van de bruid 

 Lauretta Gazetta: buurvrouw van Céleste 

 Pierette Dupont: jongere zus van de bruid 

 Gonda Laffut: nicht van Emelyne 

 Léon Muermans: echtgenoot van Gonda 

 Jacques-André: disc-jockey, afkomstig uit Wallonië 

 Tante Nelly: tante van de bruid, gerante van “hof ter tengelen” en amateurfotografe van dienst 

Het is opvallend dat Leonardo, de minnaar van de bruid, het enige personage in Bodas de 

sangre is dat bij zijn eigennaam wordt genoemd. Doordat de andere figuren geen eigennaam 

krijgen, worden hun familiale rollen benadrukt. Lorca besteedt hoe dan ook weinig aandacht 

aan de psychologische uitwerking van de personages; met uitzondering van de bruid en 

Leonardo blijven ze allen stereotypes. Niet alleen wil hij de nadruk leggen op de familiale 

relaties, hij wil zich ook afzetten tegen het burgerlijke theater van Jacinto Benavente dat in 

zijn tijd zeer populair was (Soria Olmedo 2000, 46). In het theater van Benavente staan het 

behoud van de sociale conventies en het herstel van de familiale orde centraal. Door middel 

van lange dialogen leert het publiek de personages kennen en kan de heropvoeding van de 

figuren opgevolgd worden. Lorca keert zich af van dit genre omdat de maatschappelijke 

normen onaangetast blijven (Soria Olmedo 2000, 46). 

In de opsomming van Lorca’s personages zijn er twee die onmiddellijk opvallen: La Madre, 

omdat zij als eerste wordt genoemd, en Leonardo, omdat hij als enige een eigennaam krijgt. 

Niet de bruid (La Novia), maar de moeder van de bruidegom staat bovenaan de lijst van de 

dramatis personae. Volgens Pedro Provencio zijn deze twee figuren de belangrijkste 

personages: hij beschouwt de bruid als de katalysator van de actie en hij stelt dat het verdriet 

en de frustratie van de moeder het hele stuk overschaduwen (Provencio 2010, 34). Omdat de 

vrouwelijke personages de belangrijkste figuren zijn in het theater van Lorca en ze bovendien 

als eerste worden genoemd, zal ik eerst de vrouwelijke personages bespreken en hen 

vergelijken met hun tegenhangers in de adaptatie van Verhulst. 
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3.1.1. De vrouwelijke personages 

a) Leonardo’s Vrouw / Gonda Laffut 

De voornaamste vrouwelijke figuren in Bodas de sangre zijn, naast de moeder van de 

bruidegom (La Madre) en de bruid (La Novia), de vrouw van Leonardo (La Mujer de 

Leonardo) en de buurvrouw (La Vecina). In de bespreking van Lorca’s theaterpoëtica werd al 

vermeld dat Frazier twee soorten vrouwen opmerkt in het theater van Lorca (supra). 

Leonardo’s vrouw kan tot de categorie gerekend worden die de sociale conventies en de 

Spaanse gewoontes representeert. Ze is op de eerste plaats de moeder van haar kind, en pas op 

de tweede plaats de echtgenote van haar man; ze is een toegewijde moeder en ze offert haar 

leven op aan haar gezin. Daarnaast is ze ambitieus, ze wil het beste voor haar familie en 

daarom kan ze enige jaloezie voor de rijkdom van het nieuwe echtpaar niet verbergen (Frazier 

1973, 110-111).  

In de adaptatie van Verhulst heet Leonardo’s vrouw Gonda Laffut. Gonda is gefrustreerd 

omdat haar relatie met Léon (Leonardo bij Lorca) niet loopt zoals ze zou willen. Net zoals in 

Bodas de sangre heeft hij amper aandacht voor zijn familie. In beide teksten weigert de vrouw 

van Léon / Leonardo nochtans de roddels over haar man en Emelyne / de bruid ernstig te 

nemen. Verschillende keren wordt er verteld dat hij te paard is gezien bij het raam van de 

bruid, maar telkens aanvaardt zijn vrouw Léons / Leonardo’s excuses: 

Bij Lorca, eerste bedrijf, tweede tafereel (García Lorca 1985, 21-23): 

Leonardo’s Vrouw: Gisteren hoorde ik van de buurvrouwen dat ze je hadden gezien aan het 

andere eind van de vlakten. 

[…] 

Leonardo: Wat heb ik te maken in die woestenij? 

Leonardo’s Vrouw: Dat zei ik ook. Maar het paard stond te druipen van het zweet. 

[…] 

Leonardo’s Vrouw: En je bent niet komen eten! 

Leonardo: Ik was bij de korenwegers. Dat houdt altijd op. 

Leonardo’s Vrouw (maakt limonade, aanhalig) En hebben ze goed betaald? 

Leonardo: De prijs. 

[…] 
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Schoonmoeder (komt binnen): Wie draaft er dat paard zo af? Hij staat beneden voor lijk; zijn 

ogen puilen zijn hoofd uit, of hij terug is van het einde van de wereld. 

Leonardo (zuur): Ik. 

[…] 

Leonardo’s vrouw (verlegen): Hij was naar de korenwegers. 

 

Bij Verhulst, scène V (Verhulst 2011, 17-18): 

Lauretta:  

Gonda, waar is hij gisteravond op zijn paard naartoe gestoven? 

[…] 

Lauretta:  

Een vrouw zou moeten weten waar haar man uithangt! 

Léon:  

Mijn vrouw weet maar al te zeer waar ik gisterenavond was. 

Bij een klant. 

Gonda:  

Ik ging het net zeggen, 

bij een klant. 

Lauretta: 

Gaan onderhandelen over de prijs voor een baal brandnetelstro, zeker? 

[…] 

Lauretta: 

En wat hebt ge gekregen voor uw baal? 

Léon: 

De prijs. 

 

In beide geciteerde passages wordt de vrouw van Leonardo / Léon erop gewezen dat haar man 

gisteren om onbekende redenen te paard op stap was. In Bodas de sangre zijn het de 

buurvrouwen en de schoonmoeder die achterdochtig zijn, in Ginds, tussen de netels is het 

Lauretta, de poetsvrouw. Zowel bij Lorca als bij Verhulst beaamt de vrouw het ‘alibi’ van 

haar man, ook al lijkt ze eraan te twijfelen (‘Dat zei ik ook. Maar het paard stond te druipen 

van het zweet’, ‘Hij was naar de korenwegers’, ‘Ik ging het net zeggen, bij een klant’). Het is 

opvallend dat Verhulst de vraag of Leonardo goed betaald werd door zijn klant bijna letterlijk 

overneemt. Hieruit blijkt immers dat Leonardo’s vrouw / Lauretta het ‘alibi’ toch niet 
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helemaal lijkt te geloven; ze polsen immers of hij onmiddellijk een antwoord kan geven. 

Leonardo / Léon is echter sluw; hij zegt dat hij ‘de prijs’ heeft gekregen, op die manier hoeft 

hij geen precies bedrag te noemen en staat hij niet met zijn mond vol tanden. 

Daarnaast lijkt Gonda in Ginds, tussen de netels minder wanhopig dan Leonardo’s vrouw in 

Bodas de sangre: ‘Leonardo’s vrouw: Ik weet niet wat het is. Maar ik denk, en ik wil niet 

denken. Een ding weet ik: je wilt me niet meer. Maar ik heb een kind, en ik verwacht er weer 

een’ (García Lorca 1985, 51). Terwijl Leonardo’s vrouw bang is om een tweede kind op de 

wereld te zetten van wie de vader niet zal houden, is Gonda vastbesloten het kind te gebruiken 

om de liefde van haar man terug te winnen. Bovendien weet Léon niet dat zijn vrouw 

opnieuw een kind verwacht, in Bodas de sangre weet Leonardo dat wel. Anders dan bij 

Lorca, heeft Gonda doelbewust beslist opnieuw zwanger te worden. Ze denkt dat een tweede 

kind haar relatie met Léon nieuw leven zal inblazen en ze hoopt dat hij zich deze keer ten 

volle zal inzetten om zijn gezin te onderhouden: 

Gonda: 

Ik hoop dat een tweede kind hem met zijn voetjes op de grond zal houden. 

Hij heeft het zo moeilijk met onze kleine Thibault, 

het is alsof hij dat ventje niet kan rieken. 

Emelyne: 

Dus ge hebt maar snel een tweede gemaakt? 

Ge bedoelt eigenlijk dat ge Léon zonder zijn medeweten 

een kind aan zijn broek hebt gelapt? 

(Scène XI, Verhulst 2011, 35-36) 

Emelyne insinueert in deze passage dat Gonda opnieuw zwanger is geworden om Léon aan 

haar te binden. Ze zegt in feite letterlijk wat het publiek denkt. Het past dan ook in de poëtica 

van Verhulst om expliciet sociale kritiek te uiten. 

Kortom, in Bodas de sangre legt Leonardo’s vrouw zich neer bij de afwezigheid en 

vermeende ontrouw van haar man. Ze voelt zich ongelukkig en is ten einde raad, maar ze 

denkt er niet aan actie te ondernemen. Gonda neemt echter het heft in eigen handen en beslist 

in te grijpen. Hoewel ze, net als Leonardo’s vrouw, ten einde raad is, blijft ze niet bij de 

pakken zitten en koestert ze nog enige hoop voor haar toekomst met Léon. Gonda lijkt iets 

meer geëmancipeerd dan Leonardo’s vrouw omdat ze initiatief neemt om haar leven te 

verbeteren. Haar mentaliteit sluit beter aan bij die van de vrouw uit de eenentwintigste eeuw. 
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Wel is het zo dat beide vrouwen weigeren de ontrouw van hun echtgenoot onder ogen te zien; 

ze beamen zijn ‘alibi’s’ en houden op die manier voor henzelf de schijn op.  

b) De Moeder / Céleste Delfosse-Anciaux  

Net zoals Leonardo’s / Léons vrouw, draagt ook de moeder van de bruidegom de traditionele 

waarden uit. Ze is bezeten door de vete tussen beide families en door de moord op haar man 

en haar zoon. Deze vrouw weigert het verleden te laten rusten, ze koestert wrok tegenover de 

Felix-familie. Het thema van de bloedwraak is een traditioneel motief in het Spaanse theater 

van de Gouden Eeuw (zestiende en zeventiende eeuw), een periode waarin de Spaanse cultuur 

haar hoogtepunt kende. In het theater van Lope de Vega, Calderón de la Barca en Tirso de 

Molina, de drie grote theaterschrijvers uit die tijd, staat ‘el honor’, de eer, centraal. Vaak 

wordt er bloed vergoten om de eer van de familie te redden of om een onteerd familielid te 

wreken (Busette 1971, 11-13). Lorca neemt dit motief over in Bodas de sangre: de moeder 

van de bruidegom kan geen rust vinden omdat de moordenaars volgens haar niet voldoende 

gestraft zijn: 

Moeder: Nee, neen, uit is het nooit. Wie geeft mij je vader terug? En je broer? En dan het 

gevang! Daar eten ze, daar roken ze, daar maken ze muziek. Mijn doden liggen vol onkruid, 

woordeloos, vergaan tot stof, twee mannen die twee geraniums waren… De moordenaars 

zitten gezond en wel in het gevang naar de bergen te kijken. 

(Eerste bedrijf, eerste tafereel, García Lorca 1985, 10) 

Haar verbittering keert het hele stuk terug en werpt een schaduw op de voorbereidingen van 

de bruiloft. Ze vertrouwt de toekomstige vrouw van haar zoon niet omdat ze vermoedelijk 

ooit een relatie heeft gehad met een jongen uit de Felix-familie. Bovendien is de nicht van de 

bruid getrouwd met een Felix en moet ze dus de aanwezigheid van een Felix verdragen op het 

trouwfeest. Daarnaast ziet ze haar zoon ook niet graag het huis uit gaan, aangezien hij de 

enige man uit haar gezin is die nog leeft. Ze heeft geen doelen of vooruitzichten meer nu hij 

vertrekt. Jarenlang heeft ze haar zorgen gericht op haar enige zoon, zowel uit egoïsme als uit 

liefde (Frazier 1973, 111): ‘Ik heb enkel nog jou en het steekt me dat je weg kunt gaan’ 

(García Lorca 1985, 10). 

Verhulst lijkt nog meer dan Lorca de nadruk te leggen op de jaloezie die de moeder voelt 

tegenover de toekomstige echtgenote van haar zoon. Aan het einde van het stuk, in scène 
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XV,
10

 wordt er bijvoorbeeld een suggestief beeld getoond van Céleste en Cédric: wanneer 

blijkt dat Emelyne en Léon samen zijn weggevlucht, vallen moeder en zoon in een innige 

omhelzing. Daarnaast behandelt Céleste haar zoon als was hij nog een kind; hij wordt erg 

bemoederd:  

 Céleste: 

 Zij zal met betere wasverzachter werken, 

 geurend naar de beste lavendel die er in de Provence 

 of Joost-Mag-Weten-Waar valt te plukken, 

 en ze zal alles voor u met liefde in de droogkast smijten 

 en na vijf minuten zal uw overall zo droog zijn dat de mouwen hangen te 

 kraken onder uw armen, 

 dat ge goesting krijgt om er een emmer water over uit te gieten, 

 zo onverdraaglijk perfect droog effenaf. 

 Cédric: 

 Ma, ik ga mijn geen andere moeder nemen, 

 ik ga gewoon trouwen. 

 (Scène I, Verhulst 2011, 4-5) 

Céleste meent dat het de plicht is van de vrouw om goed voor haar echtgenoot te zorgen; het 

is de vrouw die alle huishoudelijke taken op zich moet nemen. Aangezien zij al die jaren voor 

haar zoon heeft gezorgd, voelt ze zich aangevallen nu iemand anders haar taak zal overnemen. 

Als je het huwelijk bekijkt zoals Céleste dat doet, dan blijft er nog maar weinig verschil over 

tussen de relatie van een gehuwd echtpaar en de relatie tussen moeder en zoon. Bovendien 

was Léon jarenlang de enige man in het huishouden. Hoewel Verhulst niet letterlijk de nadruk 

legt op een freudiaanse relatie tussen Céleste en haar zoon, wordt er in Ginds, tussen de netels 

gesuggereerd dat deze verhouding niet helemaal koosjer is. In elk geval wordt Léon bij al zijn 

acties sterk beïnvloed door zijn moeder.  

Zowel bij Lorca als bij Verhulst, is het enige wat de moeder goed lijkt te vinden aan het 

huwelijk het feit dat ze kleinkinderen zal krijgen. Op die manier zal het familiebloed immers 

worden doorgegeven, iets wat belangrijk is binnen de traditionele opvattingen van dit 

personage. Enkel door deze vooruitzichten kan de vrouw haar wrok enigszins verdringen en 

kan ze hoopvol tegen de toekomst aankijken:  

                                                           
10

 Deze scène wordt in de theatertekst aangeduid als scène XIV, maar dit is een fout. In het script 

worden zowel scène XIII als scène XIV immers ‘XIII’ genoemd, waardoor ook de volgende scènes 

niet juist genummerd worden. Ik heb dit aangepast, en gebruik de aangepaste nummering in mijn 

analyse. 
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Bij Lorca, tweede bedrijf, tweede tafereel (García Lorca 1985, 54-56):  

Moeder: Daar hoop ik op: de kleinkinderen. (ze gaan zitten) 

[…] 

Moeder: En een paar meisjes ook. Mannen stormen in en uit. En ze moeten met wapens 

omgaan. Meisjes komen nooit buiten. 

Vader (vrolijk): Ik denk dat ze van alles krijgen. 

Moeder: Mijn zoon zal haar goed beslapen.  

Bij Verhulst, scène XIII (Verhulst 2011, 40-41): 

Céleste: 

[…] 

Cédric zal met de glimlach uit bed stappen ’s ochtend 

en gij zult mij vele schone kleinkinderen op de wereld zetten. 

Emelyne: 

We gaan ons best doen, Céleste. 

Céleste: 

Meiskes! 

Als het enigszins kan moet ge meisjes maken! 

Vrouwen maken huwelijken kapot, 

maar mannen kennen pas rust als ze de hele wereld kapot hebben gekregen. 

In beide scènes legt de moeder van de bruidegom er de nadruk op dat haar zoon voor veel 

kinderen zal zorgen. De moeder hoopt dat haar schoondochter voornamelijk meisjes zal 

baren. Door haar traumatische ervaringen is ze ervan overtuigd dat jongens geboren worden 

om met het mes om te gaan en om te moorden. De kans dat meisjes vermoord worden, of zelf 

aan het moorden slaan, acht ze veel kleiner. 

De moeder van Leonardo is – nog meer dan Céleste – gehecht aan de traditionele waarden die 

nog heersen op het platteland. Het is zij die de machistische gewoontes doorgeeft. Omdat haar 

zoon een vaderfiguur mist, leert zij hem aan hoe een man zich dominant moet gedragen 

tegenover zijn vrouw: 

Zie dat je lief bent voor je vrouw. En is ze soms eigenwijs, of kribbig, streel haar dan zo, dat 

het een beetje pijn doet: hard omarmen, even bijten, en een zachte zoen toe. Niet zo dat zij 

kwaad wordt, maar dat ze voelt dat jij de man bent en de baas, dat jij het voor het zeggen hebt. 

Dat heb ik geleerd van je vader. En omdat jij hem moet missen, moet ik je leren hoe die 

krachten in hun werk gaan. (García Lorca 1985, 64-65) 
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Dergelijke machistische uitspraken zijn niet terug te vinden in Verhulsts bewerking. Spanje 

was – en is nog steeds – een land waar de man geacht wordt zich machistisch te gedragen. 

Door deze houding weg te laten, verwijdert Verhulst de adaptatie van zijn oorspronkelijke 

sociale context en brengt hij de tekst dichter bij een hedendaags en Vlaams publiek. 
11

 

Anders geformuleerd, zowel in Bodas de sangre als in Ginds, tussen de netels hebben de 

bruidegom en zijn moeder een zeer nauwe band en is de zoon het gewoon te handelen onder 

haar invloed. Bij Verhulst wordt deze problematische relatie tussen moeder en zoon echter 

geïntensiveerd; hij dwingt het publiek of de lezer stil te staan bij hun gecompliceerde band. 

Ondanks het feit dat de moeder haar leven in het teken van haar zoon heeft geplaatst, lijkt ze 

een egoïstische vrouw. Ze wordt voortdurend gedreven door haar eigen verdriet en haar eigen 

wrok. Daarnaast slaagt ze er maar moeizaam in om zich te verheugen in het het huwelijk van 

haar zoon. Het grootste verschil tussen de moeder bij Lorca en de moeder bij Verhulst is 

wellicht het feit dat ze bij Lorca, naast de andere conservatieve gebruiken en gewoontes, ook 

de machistische waarden representeert. 

c) De Bruid / Emelyne Dupont  

De bruid vertegenwoordigt de tweede categorie van vrouwen in Lorca’s oeuvre, namelijk zij 

die de problemen en de conflicten van de liefde symboliseren (supra). Bijgevolg vormt zij de 

tegenpool van de moeder van de bruidegom. Hoewel ze zich probeert aan te passen aan de 

sociale normen van haar klasse, bezwijkt ze uiteindelijk aan haar passie en liefde voor de man 

van wie ze werkelijk houdt. Het lijkt alsof Emelyne naïever is dan de bruid van Lorca; 

Emelyne houdt immers ook voor zichzelf de schijn op terwijl het personage van Lorca niet 

kan verbergen dat ze opkijkt tegen de bruiloft. 

Bij Verhulst, scène VIII (Verhulst 2011, 24): 

Pierette: 

Uw onderlip heeft precies een beetje last van de zwaartekracht. 

Hebt ge geen zin om te trouwen? 

 Emelyne: 

 Tuurlijk wel 

 ik heb er lang over zitten fantaseren, 

 over de man van mijn leven, 

 mijn bruidskleedje… 

 Nu is er niets te fantaseren meer aan,  

                                                           
11

 Volgens het woordenboek van de Real Academia Española houdt het machismo ‘een 

superioriteitsgevoel van de man tegenover de vrouw’ in (Real Academia Española 2005).  
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 alle blanco vlekken zijn ingevuld, 

 dromen is gevaarlijk. 

Pierette: 

Ziet ge hem graag? 

Emelyne: 

Cédric zal mijn nooit kwaad doen. 

Een harde werker met verantwoordelijkheidsgevoel. 

Iemand die zijn vak met bezieling uitvoert. 

Hij wast zijn handen als hij gepiest heeft, 

weet een moestuin te onderhouden, 

en hij rookt niet. 

Pierette: 

Uw ridder op het witte paard! 

 

Bij Lorca, eerste bedrijf, derde tafereel (García Lorca 1985, 34): 

 Meid: […] Het lijkt wel of je geen zin hebt om te trouwen. 

 Bruid: (bijt van woede in haar hand) Au! 

Meid: Kindje, kindje, wat heb je? Spijt, dat je hier prinsesje af bent? Niet denken aan nare 

dingen. Je hebt toch geen reden? Geen enkele. Laat eens zien die cadeaus. (neemt de doos) 

Bruid: (grijpt haar bij de polsen) Afblijven! 

Meid: Au, mens! 

Bruid: Afblijven zeg ik. 

In beide fragmenten komt tot uiting dat de bruid er niet gelukkig uitziet, het lijkt alsof ze geen 

zin heeft om te trouwen. Haar zus Pierette / de meid confronteert haar hiermee. Bij Verhulst 

reageert Emelyne kalm; ze zegt dat ze wel zin heeft om te trouwen, maar dat ze beseft dat al 

haar dromen over het huwelijk en de bruiloft nu ingevuld zijn: ‘Nu is er niets te fantaseren 

meer aan, / alle blanco vlekken zijn ingevuld’ (Verhulst 2011, 12). De bruid van Lorca 

reageert daarentegen gemeen; ze snauwt de meid af. Bovendien doet ze geen moeite om te 

ontkennen of te weerleggen dat ze geen zin heeft in de bruiloft. Uit deze passages blijkt dat de 

bruid van Lorca feller, gemener is dan Emelyne. De bruid van Verhulst denkt bovendien 

oprecht dat ze van de bruidegom houdt, maar haar definitie van liefde wordt belachelijk 

gemaakt door Pierette die sarcastisch opmerkt dat Cédric ‘haar ridder op het witte paard’ is. 

Bij Lorca lijkt de verloving een echt verstandshuwelijk zonder enige vorm van liefde, bij 

Verhulst doen de personages hun best van elkaar te houden. 
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Daarnaast vreest de bruid van Lorca dat ze net zoals haar moeder zal ‘wegteren’ in haar 

huwelijk: ‘En hier is ze weggeteerd. / […] / Zo teren wij hier allemaal weg. De muren slaan 

vuur uit’ (García Lorca 1985, 37). Haar moeder kon zich niet aanpassen aan het dorre land 

waarnaar ze na haar bruiloft is moeten verhuizen. Bovendien wordt er in Bodas de sangre 

verteld dat de moeder van de bruid niet van haar man hield (García Lorca 1985, 16). Ook in 

Ginds, tussen de netels gaat het gerucht dat de moeder van Emelyne niet hield van haar 

echtgenoot; ze ging er immers vandoor met een andere man (scène VI, Verhulst 2011, 22). 

De bruid en Leonardo, of Emelyne en Léon, beslisten niet te trouwen vanwege hun 

klassenverschil. Het feit dat materiële ongelijkheid de oorzaak voor hun breuk was, is 

ondermeer af te leiden uit de beschuldigingen van Leonardo / Léon: ‘Maar twee ossen en een 

pover stulpje, dat was je te min’ (García Lorca 1985, 42), ‘Hij [Cédric] trouwt er alleen maar 

mee / omdat hij op die manier er een serieuze lap grond bij krijgt. / Die kerels zou zelfs een 

pekelharing ten huwelijk vragen, / als dat zijn kapitaal maar voldoende zou verhogen.’ 

(Verhulst 2011, 19). Leonardo verwijt de bruid dat hij te arm was voor haar, en Léon zegt dat 

Cédric enkel met Emelyne trouwt omdat haar familie veel gronden bezit. 

Ook uit de vele opmerkingen die de vader van de bruid maakt over het samenvoegen van de 

grondgebieden, is te concluderen dat het huwelijk geregeld is om het bezit van beide families 

samen te brengen: ‘Wat van mij is is van haar en wat van jou is is van hem. Daarom. Om alles 

bijeen te zien. Bijeen, wat prachtig!’ (García Lorca 1985, 30). Hij wil dan ook dat zijn dochter 

huwt met een jongen uit een machtige familie (Frazier 1973, 113). In de adaptatie van 

Verhulst wordt er minder gepraat over de rijkdom of de gronden van beide families. Het 

bovenstaande citaat wordt wel enigszins geïntegreerd in de volgende dialoog tussen Gilbert, 

de vader van de bruidegom, en Céleste, de moeder van de bruid. Gilbert wil niet dat de 

mensen denken dat hij zijn ‘aanstaande schoonzoon’ ‘uitperst’ en dat hij Cédric verplicht 

heeft om te betalen voor de gronden van zijn dochter (scène II, Verhulst 2011, 8-9): 

Gilbert: 

Gij weet dat Cédric heeft aangedrongen om te betalen. 

Hij stond erop, 

de koppigaard. 

Ik had geen halve cent willen krijgen voor die grond. 

Wat van mijn dochter is, is van mijn schoonzoon. 

Dus het zou mij plezieren 

en een groot stuk van mijn schaamte ongedaan maken 

mocht ik het trouwfeest mogen betalen. 
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‘Wat van mijn dochter is, is van mijn schoonzoon’ is vergelijkbaar met ‘Wat van mij is is van 

haar en wat van jou is van hem’. Ook Gilbert beschouwt de bezittingen van beide families met 

andere woorden als een geheel. 

Zelfs uit de klachten van de vrouw van Leonardo is af te leiden dat Leonardo niet veel geld 

bezit (Frazier 1973, 114): ‘Wij hebben geen geld. En het ziet er niet naar uit ook!’ (García 

Lorca 1985, 58). Volgens haar is Leonardo te ongedurig om goed voor zijn gezin te kunnen 

zorgen. 

Ondanks de pogingen van de bruid om zich aan te passen aan de sociale conventies en met 

iemand te trouwen die haar een welvarend huwelijk kan beloven, zwicht ze uiteindelijk voor 

de bekentenissen van Leonardo / Léon. Hij is destijds getrouwd om haar te vergeten, maar hij 

slaagt er niet in gelukkig te worden met zijn vrouw. Leonardo / Léon wil een tweede tragisch 

huwelijk vermijden en daarom verklaart hij de bruid zijn liefde. 

Bij Lorca, tweede bedrijf, eerste tafereel (García Lorca 1985, 43): 

Leonardo: Branden van begeerte en dat voor zich houden, dat is de ergste doem die een mens 

zich kan aandoen. Wat heb ik gehad aan míjn trots, wat heb ik eraan gehad dat ik je niet zíen 

wou, dat ik je nachten aaneen slapeloos op me liet wachten? Niets. Alleen dat het vuur mij is 

gaan verschroeien. Jij denkt dat de tijd geneest en dat die muren beschermen, maar dat ís niet 

zo, dat ís niet zo. Dingen die zo diep aankomen, die krijgt geen mens eruit. 

Bruid (trillend) Ik kan je niet aanhoren. Ik kan je stem niet aanhoren. Het is of ik een fles anijs 

drink en dan in slaap val op een bed van rozen. Je stem sleept me mee, ik weet dat ik verdrink 

maar ik moet wel, ik kan niet anders. 

Uit deze passage blijkt dat ook de bruid nog gevoelens heeft voor haar oude liefde (‘ik weet 

dat ik verdrink maar ik moet wel’). Leonardo’s bekentenis zal haar uiteindelijk overtuigen om 

haar gevoelens te volgen. Na het afleggen van de huwelijksgeloften vluchten ze samen te 

paard weg. Lorca toont op welke manier de sociale conventies levens kunnen verwoesten. De 

bruid wordt verteerd door het conflict tussen ratio en passie, tussen wat van haar verwacht 

wordt en wat ze werkelijk wil (Frazier 1973, 114). Zowel de bruid bij Lorca als de bruid bij 

Verhulst denkt uit rationele overwegingen dat een huwelijk haar passie voor Leonardo / Léon 

zal terugdringen. Bovendien gelooft ze dat een huwelijk met een man die haar alles kan geven 

wat een goede echtgenote en toekomstige moeder nodig heeft, haar ook zal transformeren in 

een dergelijke vrouw (Frazier 1973, 114). 

De bruid in Bodas de sangre is niet alleen gemener dan Emelyne in Ginds, tussen de netels, ze 

reageert ook op een andere manier tegenover haar bruidegom. Wanneer de huwelijksplannen 
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bezegeld worden, gedraagt ze zich koel en rationeel tegenover haar aanstaande 

schoonmoeder: ‘Ik ben blij. Ik heb ja gezegd omdat ik graag wou’ (García Lorca 1985, 32). 

Bovendien wijst ze de liefkozingen van haar man af na de bruiloft (Frazier 1973, 115). Ze wil 

alleen zijn en stuurt haar echtgenoot weg uit de slaapkamer (García Lorca 1985, 63). Emelyne 

is daarentegen veel zachtaardiger en ze toont genegenheid voor haar toekomstige man. Ze 

houdt van Cédric, maar ze beseft dat ze niet dezelfde passie voelt als bij Léon. Zoals ze zelf 

zegt, kiest ze voor zekerheid, voor een zekere toekomst. Het lied dat Cédric en Emelyne 

samen zingen als ze hun geloftes hebben afgelegd, klinkt dan ook vastberaden en hoopvol 

voor de toekomst: 

Let’s think of the future 

forget the past 

you’re not my first love 

but you’re my last 

Take the love that I bring 

then I’ll have everything 

as long as I have you. 

 (Scène IX, Verhulst 2011, 28) 

‘Let’s think of the future / forget the past’: hieruit spreekt nog hoop. Deze zinnen lijken echter 

tegelijkertijd ironisch, aangezien de bruid er net met een oude liefde vandoor zal gaan. 

Emelyne lijkt impulsiever en wispelturiger dan de bruid bij Lorca. Voor ze met hem 

wegvlucht, zijn er weinig aanwijzingen dat ze nog iets voelt voor Léon. Naar mijn mening 

valoriseert Verhulst Lorca’s personage van de bruid, omdat ze sympathieker en 

geloofwaardiger overkomt dan in Bodas de sangre. Dit heeft ondermeer te maken met het feit 

dat bij Lorca explicieter de nadruk wordt gelegd op het verstandshuwelijk, terwijl dit thema 

bij Verhulst meer een sluimerend motief is. In Lorca’s tijd was een huwelijk om materiële 

redenen gangbaarder en was het dubbelzinnige gedrag van de bruid dus beter te begrijpen.  

Zoals Paul McDermid ben ik ten slotte van oordeel dat Lorca de klassieke genderpatronen 

omkeert in zijn werk. In een heteroseksuele en patriarchale samenleving wordt de man 

beschouwd als het subject en de vrouw als het object van het verlangen (McDermid 2007, 27). 

De lorquiaanse vrouw gedraagt zich echter als subject en streeft ernaar haar begeertes te 

vervullen. De bruid in Bodas de sangre kan dan ook worden beschouwd als de katalysator van 

de plot, aangezien de meeste acties draaien rond haar personage (Provencio 2010, 34).  

Samenvattend kan er gesteld worden dat het personage van de bruid bij Verhulst 

sympathieker lijkt dan bij Lorca. Terwijl Emelyne wel degelijk gevoelens heeft voor haar 
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aanstaande echtgenoot, gedraagt Lorca’s bruid zich koel en afstandelijk tegenover de 

bruidegom. Het huwelijk tussen Emelyne en Cédric is geen puur verstandshuwelijk. Verhulst 

beschrijft zijn bruid als een naïeve jonge vrouw die, tegen beter weten in, tracht te voldoen 

aan de sociale conventies. De valorisering van dit personage gaat gepaard met de 

demotivering van het motief van het verstandshuwelijk (infra). Aangezien een huwelijk 

geregeld op basis van de sociale klasse niet meer actueel is, heeft Verhulst dit thema 

gedeeltelijk naar de achtergrond verwezen. 

d) De Buurvrouw / Lauretta Gazetta 

Bij Lorca is het de buurvrouw van Leonardo’s moeder die onthult dat de bruid nog verloofd is 

geweest met een jongen van de Felix-familie. De buurvrouw staat symbool voor de geruchten 

van het volk. Bij Verhulst is de buurvrouw van de moeder Lauretta Gazetta, die tevens de 

poetsvrouw is van Gonda Laffut. Haar familienaam (Gazetta) is afgeleid van de term ‘gazet’, 

wat ‘krant’ of ‘dagblad’ betekent en verwijst naar Lauretta’s favoriete bezigheden: roddelen 

en speculeren. Bovendien is ze als poetsvrouw van Gonda en Léon zeer goed op de hoogte 

van het reilen en zeilen van zijn familie. Ze mengt zich steevast in hun echtelijke ruzies en 

stookt vaak discussie: ‘Gonda, waar is hij gisteravond op zijn paard naartoe gestoven?’ 

(Verhulst 2011, 17). Daarnaast komt ze ook dikwijls ongevraagd op scène, alsof ze wil 

bespioneren en gesprekken afluisteren: ‘Koekoek, ik stoor toch niet?’ (Verhulst 2011, 14). 

Het is Lauretta die Gonda erop wijst dat Léon wel heel vaak te paard op stap is. Ook bij Lorca 

zijn het de buurvrouwen die Leonardo’s vrouw er attent op maken dat haar man ‘aan het 

andere eind van de vlakten’ gezien is (Verhulst 1985: 21). Bovendien verkondigt Lauretta 

volkse wijsheden, waardoor ze ‘het volk’ lijkt te representeren: 

 Uit het zaad van een distel is nog nooit een roos geboren 

 zei ons vader altijd, 

 Ik ben niet lang genoeg naar school geweest 

 maar mijn simpel verstand zegt mij 

 dat slechtigheid slechtigheid maakt. 

 Als de stam rot is, kan de tak niet deugen. 

 (Scène VI, Verhulst 2011, 22) 

Opnieuw ben ik van mening dat Verhulst het personage van de buurvrouw valoriseert door 

een specifiek personage te creëren dat prominenter aanwezig is in het hele stuk.  

Het is niet duidelijk of Lauretta Gazetta een man of een vrouw is. Haar naam klinkt 

vrouwelijk, ze wordt toegesproken als een vrouw (‘buurvrouw’, ‘kuisvrouw’), en ze draagt 
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vrouwenkleren. Het personage wordt echter gespeeld door een man, en ze alludeert vaak op 

homoseksuele liefde waardoor ze een travestiet lijkt. Deze figuur doet denken aan de figuren 

die van identiteit wisselen in Lorca’s avant-gardistische toneelstuk Así que pasen cinco años.  

De introductie van een groteske figuur als Lauretta past bij Verhulsts tragikomische manier 

van vertellen. Niet alleen valoriseert hij Lorca’s figuur van de buurvrouw, hij transformeert 

het personage ook volledig. 

e) Tante Nelly 

Tante Nelly is een personage dat niet voorkomt bij Lorca; ze lijkt in Ginds, tussen de netels de 

vertelster van het verhaal. Verhulst voegt, anders dan in Bodas de sangre, aan het begin van 

het stuk een proloog in (Verhulst 2011, 3): 

 Tante Nelly: 

 Ik hou mijn hart vast. 

 ’t Is riskant en misschien een heel slecht idee 

 om een Delfosse en een Muermans in dezelfde ruimte te steken. 

 Generatie na generatie botert het niet 

 tussen de Delfossen en de Muermansen. 

 Een erfvijandschap van de zuiverste soort, 

 waarbij er om de zoveel tijd altijd maar weer een dode moet vallen. 

 Het houdt niet op, 

 zij teisterden daardoor het leven in Urtica, 

 en toen Louis, de vader van Cédric, de bruidegom, werd vermoord 

 heb ik besloten daar iets aan te doen. 

 Cédric Delfosse en Léon Muermans zijn 

 als om hun levenslopen nog een beetje meer te hypothekeren, 

 op krak dezelfde dag geboren. 

 Er zaten geen twee uren tussen. 

 De placenta van de ene was nog niet helemaal opgedweild 

 of de vloer was al vuil van de volgende. 

 In die jaren werkte ik in de kraamkliniek, 

 als vroedvrouw, 

 en aangezien een Delfosse en een Muermans 

 genetisch gepredestineerd lijken om elkaar naar het leven te staan 

 heb ik gedaan wat ik meende te kunnen doen: 

 ik heb die twee baby’tjes verwisseld. 

 Een bevlieging. 

 En een zinloze. 

 Ik heb het zo vaak willen vertellen. 

 Dat maakt inderdaad dat Léon in feite de zoon van Céleste is 

 en niet Cédric, de bruidegom. 

 Ik heb nooit begrepen hoe niemand het ooit heeft kunnne zien 

 want het is zo duidelijk als iets. 
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 Léon lijkt als twee druppels water op zijn biologische vader. 

 Maar de mensen zien natuurlijk alleen maar wat ze willen zien.  

Het motief van de babyverwisseling is nieuw. Doordat de toeschouwer van Verhulst nog voor 

het toneelstuk begint ervan op de hoogte wordt gesteld dat Léon eigenlijk de zoon is van 

Céleste, zal hij met andere ogen naar het verhaal kijken en wordt de zinloosheid van de 

familievete sterker benadrukt. Het publiek heeft kennisvoorsprong tegenover de personages; 

behalve tante Nelly weet geen enkel personage dat Léon en Cédric als baby omgewisseld 

werden. 

Nelly is de tante van Emelyne, de zaakvoerder van ‘hof ter tengelen’ waar het huwelijk 

plaatsvindt, en de ‘amateurfotografe van dienst’. Zij wordt geacht het bruiloftsfeest in goede 

banen te leiden. Zij komt niet vaak tussen in de dialogen; enkel om het menu op te sommen en 

om te poetsen. Een keer probeert ze te vertellen dat Cédric niet de biologische zoon van 

Céleste is, maar ze wordt onmiddellijk de mond gesnoerd door Lauretta.  

f) De Meid / Pierette Dupont  

Pierette is de jongere zus van Emelyne. Zij neemt de rol in van de meid in Bodas de sangre. 

Deze wijziging kan beschouwd worden als een valorisatie van het personage van de meid, 

aangezien de zus van Emelyne prominenter aanwezig is in de adaptatie van Verhulst dan de 

meid bij Lorca’s Bodas de sangre. Zowel de meid als Pierette vertellen aan de bruid dat ze 

Leonardo / Léon te paard onder haar raam hebben gezien, en wijzen haar erop dat ze niet de 

indruk geeft gelukkig te zijn.  

Pierette reageert veel onverschilliger op de drama’s die zich afspelen op scène dan de meid in 

de originele tekst. Deze apathie is eigenlijk karakteristiek voor alle personages in Ginds, 

tussen de netels en legt de nadruk op de absurditeit van het drama.  

g) De Schoonmoeder 

De Schoonmoeder, de moeder van Leonardo’s vrouw is een personage dat Verhulst volledig 

geschrapt heeft. Wel keert haar rol af en toe terug in het personage van Lauretta. In Bodas de 

sangre waarschuwt de schoonmoeder haar dochter voor de geruchten over Leonardo, in 

Ginds, tussen de netels is het Lauretta die dat doet. Deze eliminatie zou beschouwd kunnen 

worden als een soort van demotivering, omdat de eliminatie van een personage veronderstelt 

dat de bewerker de rol ervan niet belangrijk genoeg achtte. 
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3.1.2 De mannelijke personages  

a) Leonardo / Léon Muermans 

In Bodas de sangre is Leonardo het enige personage dat een eigennaam krijgt. Terwijl Lorca 

de nadruk legt op de familiale rollen van de andere figuren, negeert hij de familiale functie 

van Leonardo. Het is Leonardo die de aanleiding geeft tot de fatale afloop; door zijn 

bekentenis aan de bruid eindigt het bruiloftstfeest met een dubbele moord. Toch is het niet hij 

die het intiatief neemt om weg te vluchten. Ook hier draait Lorca de traditionele rollen om: de 

man is niet het subject maar het object van de begeerte. Hij heeft geen controle over zijn 

gevoelens (Provencio 2010, 35): 

 Leonardo: […] Wie ging vooraan 

   de trap af als op vleugels? 

 Bruid: Ik. Om eruit te gaan. 

 Leonardo: Wie moest de nieuwe teugels zelf om mijn paard slaan? 

 Bruid: Ik. Dat heb ik gedaan. 

 Leonardo: Wiens handen bij de beugels 

    gespten mijn sporen aan? 

 Bruid: Deze handen hier, de jouwe! (wijst op haar handen) 

  […] 

 (Derde bedrijf, eerste tafereel, García Lorca 1985, 78) 

Uit deze dialoog blijkt dat het de bruid is die het paard klaarmaakt om te vluchten; het is zij 

die beslist om weg te vluchten. Leonardo laat zich volledig door haar leiden, hij neemt zelf 

geen initiatief.  

Bovendien heeft Leonardo geen doel voor ogen wanneer hij verschillende keren ’s nachts naar 

het huis van de bruid galoppeert, noch wanneer hij haar zijn liefde bekent; hij laat zich 

meeslepen door zijn hartstochten. Hij gelooft ook niet dat de bruid zijn gevoelens zal 

beantwoorden: ‘Ik had geen rust of duur meer gekend als ik je dat niet had gezegd. Ik ben 

getrouwd. Trouw jij dan ook’ (García Lorca 1985, 44).  

In Ginds, tussen de netels lijkt Léon toch de bruid te willen terugwinnen, hij gelooft – meer 

dan Leonardo – dat ze nog van hem houdt. Hij is ervan overtuigd dat Emelyne trouwt met een 

andere man om hem te kunnen vergeten, en hij beseft dat zij – net als hij – ongelukkig zal 

worden. Daarom denkt hij haar te kunnen tegenhouden: 
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 Léon:  

 Ge trouwt vandaag niet uit liefde. 

 Ge trouwt om mij pijn te doen. 

 Ik zal het anders zeggen: 

 ge trouwt niet met Cédric 

 Ge trouwt tégen mij. 

 […] 

 Léon: 

 Ik mis u, 

 en ik wil u. 

 […] 

 Léon: 

 Stopt met zo hard te zijn. 

 Ik ben ongelukkig met mijn leven. 

 Had gij zonder mij nu nog gelukkig geweest: a la bonheur. 

 Maar gij zijt evenmin gelukkig. 

 Gij speelt dat geluk van u. 

 Dat maakt het malcontentement van mijn alledaagse dagen nog ondraaglijker. 

 (Scène X, Verhulst 2011, 31-33) 

Wanneer de dans wordt ingezet, maakt Léon een scène door te scanderen dat het paar moet 

kussen en bovendien wijst hij erop dat het huwelijk een verstandshuwelijk zou zijn. Emelyne 

reageert op een hevige manier: ze neemt Cédric stevig vast en ze begint hem passioneel te 

zoenen. Leonardo houdt het deftiger in Bodas de sangre en praat enkel onder vier ogen met de 

bruid, hij zet haar niet voor schut. 

Leonardo en Léon gedragen zich daarnaast op dezelfde manier tegenover hun vrouw en kind: 

ze zijn geen aanwezige vaders, ze nemen niet deel aan het gezinsleven, zijn amper thuis en 

tonen niet veel respect tegenover hun echtgenote. Het grootste verschil tussen Leonardo en 

Léon is dus dat Léon meer hoop koestert dan Leonardo; Léon bekent zijn liefde aan Emelyne 

om haar huwelijk met Cédric te verhinderen. Daarnaast zorgt Léon openlijk voor opschudding 

op de bruiloft, Leonardo doet dat niet. 

b) De Bruidegom / Cédric Delfosse 

Ook de bruidegom toont weinig initiatief en handelt voornamelijk onder invloed van zijn 

moeder en van zijn aanstaande echtgenote. Hij is een harde werker en hij lijkt ietwat 

wereldvreemd en naïef. Zoals alles personages wordt ook Cédric meer uitgewerkt dan zijn 

pendant in Bodas de sangre. Verhulst beschrijft hem als een ernstige jongeman die zich 
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voornamelijk bezighoudt met het opbouwen van een goede toekomst voor hem en zijn 

aanstaande vrouw. Gilbert, de vader van de bruid, omschrijft hem op deze manier: 

 Ze had geen beter jongen kunnen treffen dan Cédric; 

 een pretentieloze, integere, noeste kerel. 

 Het midden tussen een bijbelprentje 

 en een sovjetmodelarbeider. 

 Ik heb hem graag 

 en ik ben trots zijn schoonvader te mogen zijn. 

 (Scène IX, Verhulst 2011, 27) 

Het is duidelijk dat Cédric Delfosse, ‘het midden tussen een bijbelprentje / en een 

sovjetmodelarbeider’, helemaal geen romantische en passionele man is. Deze beschrijving 

schildert hem (ongewild) af als een saaie en brave huisvader. Cédric laat zich niet leiden door 

zijn emoties, hij lijkt de tegenpool van Léon Muermans. 

Zowel bij Lorca als bij Verhulst koestert de bruidegom niet dezelfde wrok tegenover de 

concurrerende familie als zijn moeder. Cédric wijst haar erop dat ze het verleden moet laten 

rusten en dat het bovendien nooit bewezen is dat zijn vader vermoord is door een Muermans 

(Verhulst 2011, 14-15). Hij merkt daarnaast op dat ze zich zoveel om de doden heeft 

bekommerd dat ze vergeten is rekening te houden met de levenden (Verhulst 2011, 14) en hij 

vraagt zich tegelijkertijd luidop af of hij ‘óók eerst dood’ moet zijn voor ze hem ‘belangrijk 

genoeg vindt’ (Verhulst 2011, 15). Ook in Bodas de sangre suggereert de bruidegom dat zijn 

moeder het verleden moet laten rusten. 

Verhulst heeft met andere woorden niet veel wijzigingen aangebracht aan Lorca’s personage 

van de bruidegom. Hij komt hoe dan ook sympathieker over in de adaptatie omdat de 

bewerker alle figuren beter uitwerkt. Op die manier kan de lezer of het publiek hun drijfveren 

bovendien beter begrijpen. Het sluit dan ook aan bij Verhulsts poëtica om in zijn vertellingen 

begrip op te roepen voor zijn personages. Doordat de tegenstelling tussen Cédric en Léon in 

Ginds, tussen de netels veel meer uitgewerkt wordt dan in de originele tekst van Lorca, is het 

beter te begrijpen waarom Emelyne er plots vandoor gaat Léon. 

c) De Vader van de Bruid / Gilbert Dupont 

De vader van de bruid is een weduwnaar, hij woont met zijn dochter op een afgelegen plaats 

op het platteland. Er gaan geruchten dat zijn vrouw niet van hem hield. Verhulst neemt dat 

motief over en bewerkt het enigszins: Gilbert Dupont is geen weduwnaar, maar zijn vrouw 

heeft hem verlaten voor een andere man.  
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Zowel de vader van de bruid als Gilbert willen enkel het beste voor hun dochter, en bovendien 

willen ze hun eigen macht vergroten door een huwelijk te regelen met een jongen uit een rijke 

familie. Leonardo / Léon, de jeugdliefde van hun dochter, was geen goede partij omdat hij tot 

een lagere klasse behoort en te weinig geld bezit. De bruidegom / Cédric is echter een harde 

werker en bovendien stamt hij uit een familie van grootgrondbezitters.  

d) Jacques-André: disc-jockey 

Dit personage is een toevoeging van Verhulst. Tante Nelly, de zus van Gilbert en de 

zaakvoerder van ‘hof ter tengelen’ waar de bruiloft plaatsvindt, heeft ‘een jongen in huis 

genomen’ die ‘plaatjes draait’ (Verhulst 2011, 10): ‘Hallo, ik ben deejay Jacques-André / en 

vroeger heb ik keihard een voetbal tegen mijn kop gekregen, / keihard’ (Verhulst 2011, 11). 

Hij lijkt verstandelijk niet helemaal bij zijn zinnen; gedurende het hele feest maakt hij 

grappige, ongepaste en kinderlijke opmerkingen. Het is ook hij die het paar, Cédric en 

Emelyne, in de echt moet verbinden. Wanneer hij aan de plechtigheid begint, zingt hij:  

 Bom bom bom, 

 hoor de klokken weer ’s luiden, 

 bim bam, 

 oh wat gaan ze weer tekeer, 

 bim bam, 

 ’t zijn de klokken van het zuiden,  

 bim bam, 

 en van Onze Lieve Heer, 

 bim bam, 

 maar als de klokken blijven luiden, 

 bim bam, 

 dan doen uw oren zeer… 

 (Scène IX, Verhulst 2011, 26) 

Door dergelijke poëtische en kinderlijke interventies, lijkt hij af en toe de zingende meisjes te 

vervangen die in Bodas de sangre als koor functioneren en de dramatische actie aankondigen. 

Het is opvallend dat Jacques-André zich geheel apathisch gedraagt, nog meer dan de andere 

personages. Hij lijkt geen besef te hebben van de bizarre gebeurtenissen die zich afspelen 

tijdens het feest. Bij Lorca reageren de zingende meisjes daarentegen op wat er zich afspeelt 

op het toneel; ze beschrijven de scène en vertolken de emoties van de andere personages, 

bijvoorbeeld na de moordpartij: 

 Eerste meisje: 

 De minnaar verstomde, 

 de bruidegom bloedrood: 
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 aan zwijgende oever 

 daar lagen ze dood. (houdt in, en kijkt naar de kluwen) 

 Klein meisje (verschijnt in deur): 

 Hard hollen, hard lopen: 

 de draad komt tot hier! 

 Ik voel dat ze komen, 

 onder slijk en wier, 

 in lakens die stromen 

 van harten en hoofd 

 gekloofd en gedoofd. (af) 

 (Derde bedrijf, tweede tafereel, García Lorca 1985, 85) 

Hier beschrijft het eerste meisje de scène waar de moord plaatsvond. Het kleine meisje 

kondigt aan dat de familieleden met de lijken naar het dorp terugkeren. Deze meisjes zingen 

niet koelbloedig over de gebeurtenissen, ze leven mee met de andere figuren: ‘in lakens die 

stromen / van harten en hoofd / gekloofd en gedoofd’. Ze helpen mee een sfeer van verdriet te 

creëren op het toneel. 

In scène IX, voorspelt DJ Jacques-André zonder het te beseffen de komst van Léon. Terwijl 

hij de gasten aanspoort de dansvloer op te gaan, roept hij ‘Allez, allez, niks geneuzeld en niks 

getreuzeld, / iedereen de dansvloer op / Er staat een paard in de gang, / jaja, een paard in de 

gang’ (Verhulst 2011, 29). ‘Er staat een paard in de gang’ is natuurlijk een lied dat vaak 

gezongen wordt om ambiance te creëren, maar de tekst verwijst eveneens naar het gesprek 

tussen Léon en Emelyne in de volgende scène. Léon komt immers telkens te paard wanneer 

hij haar komt bezoeken. Bovendien staat er letterlijk een paard op het toneel.  

Hoe dan ook past de invoering van personages zoals Jacques-André en Lauretta Gazetta bij de 

groteske en ironische vertelstijl van Verhulst. De introductie van dergelijke figuren zorgt voor 

een tragikomische toon die Lorca vreemd is. 

3.1.3 Allegorische personages en symbolen  

Lorca gebruikt altijd poëtische symbolen en allegorische personages in zijn werk. Met het oog 

op de vraag op welke manier Verhulst Lorca’s tekst geactualiseerd heeft, is het interessant te 

onderzoeken of hij deze beelden en figuren bewaard heeft of niet. 

a) Het mes, de Maan, en de Dood 

In het voorlaatste tafereel van Bodas de sangre treden er allegorische personages op; de 

Maan, voorgesteld als een jonge houthakker, en de Dood, voorgesteld als een bedelares. In het 
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werk van Lorca is de nacht, het tijdstip waarop de maan aan de hemel verschijnt, altijd een 

aankondiging van de dood (Babín 1976, 181). Leonardo en de bruid zijn ’s nachts tijdens het 

feest weggevlucht en verschuilen zich in een bos. Op dat moment verschijnen er op scène drie 

houthakkers die op hun beurt het bloedbad aankondigen: ‘Als de maan opkomt zien ze ze’ 

(García Lorca 1985, 68). Aangezien de Maan als handlanger van de Dood functioneert, 

kondigt de jongeman eigenlijk de fatale afloop aan. Uit de gezangen van de houthakkers 

spreekt een soort van ontzag en angst voor de opkomende maan: ‘Wee – opgaande maan! […] 

Wee – kwalijke maan! Laat voor de liefde een schaduw!’ (García Lorca 1985, 70-71). Zij 

begrijpen dat de Maan de heraut van de Dood is. 

Bovendien keert het symbool van het mes meerdere malen terug in dit tafereel, bijvoorbeeld 

in de monoloog van de Maan:  

Volronde zwaan over water – 

vensterroos door kathedralen – 

dageraad vals door de blaren: 

dát ben ik. Niemand ontgaat me. 

Wie zal daar schuilen? Wie huilen, 

diep in de warrige dalen? 

Maan heeft een mes laten flitsen 

dat in de nachtwind verdwalend  

loodzwaar en loerend en starend 

pijn wil zijn, bloed zijn, in stralen! 

(Derde bedrijf, eerste tafereel, García Lorca 1985, 71) 

Van in het begin van het theaterstuk is het mes de metafoor voor de dood. De moeder van de 

bruidegom heeft een zeer grote afkeer van messen omdat haar man en haar zoon ermee zijn 

vermoord. Al in het allereerste tafereel, op de eerste pagina van de tekst, wordt de aandacht 

getrokken op het symbool van het mes:  

Moeder: (tussen haar tanden, terwijl zij zoekt) Het mes; het mes… Vervloekt alle messen en 

verdoemd wie ze heeft uitgevonden. 

Bruidegom: Toe, moeder.. 

Moeder: En geweren, en pistolen, en nog de kleine mesjes, tot en met de schoppen en de 

hooivorken. 

Bruidegom: Toe nou. 

Moeder: Al wat kan snijden door het lijf van een man, een knappe bloeiende man die uitgaat 

nar de wijngaarden of naar zijn eigen olijvengaarden, die van hem zijn, zijn erfgoed… 

(Eerste bedrijf, eerste tafereel, García Lorca 1985, 9-10) 
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Reeds in het eerste tafereel, in de eerste dialoog wordt er met andere woorden verwezen naar 

de dood. Verhulst maakt minder gebruik van het symbool van het mes om de fatale afloop aan 

te kondigen: pas in de vierde scène verwijst Céleste naar het feit dat haar man met een mes is 

afgeslacht: ‘Ge zat in mijn buik tuimelingen te maken / en te schoppen / als ze hem hier 

levenloos voor mijn deur legden… / afgemaakt met een slecht geslepen mes’ (Verhulst 2011, 

15). In de adaptatie wordt de dood op verschillende andere manieren voorspeld, zo zegt tante 

Nelly al in de proloog dat haar interventie – de babyverwisseling – een ‘zinloze’ bevlieging 

was (Verhulst 2011, 3). Er is nog steeds niets veranderd aan de eeuwigdurende vete tussen de 

twee families; de vaders zijn ooit begonnen met het uitmoorden van elkaars familieleden en 

hun zonen zullen de ‘traditie’ verderzetten. Ook Lauretta Gazetta suggereert dat het huwelijk 

tussen Emelyne en Cédric geen einde betekent van de vijandschap: ‘maar mijn simpel 

verstand zegt mij / dat slechtigheid slechtigheid maakt. / Als de stam rot is, kan de tak niet 

deugen’ (Verhulst 2011, 22). Zij verwijst naar de moeder van Emelyne die haar echtgenoot in 

de steek liet om er met haar minnaar vandoor te gaan. Lauretta insinueert dat de jonge bruid 

weleens tot dezelfde actie in staat zou kunnen zijn. In de scène die volgt, scène VII, zegt 

Cédric dat een kostuum iets is ‘om te dragen op uw begrafenis’ (Verhulst 2011, 23). Ook hier 

wordt geanticipeerd op de fatale afloop; Cédric zál immers sterven op de dag van zijn bruiloft. 

Wat later merkt Céleste op dat haar zoon zijn bruid moet gaan halen, aangezien het geen 

koppels zijn ‘die apart aankomen en apart vertrekken’ (Verhulst 2011, 23). Léon en Gonda 

zijn een koppel dat apart zal aankomen op het bruiloftsfeest en later zal dan ook blijken dat 

Léon niet van zijn vrouw, maar van Emelyne houdt. In de negende scène wordt er opnieuw 

geanticipeerd op het feit dat het huwelijk zal ontaarden in een moordpartij: ‘Een trouw zonder 

tomate crevettes is een begrafenis’. Aangezien garnalen te duur zijn, wordt er geen tomate 

crevettes geserveerd op het huwelijksfeest.  

Pas wanneer het voor Cédric duidelijk wordt dat Léon met zijn vrouw is weggevlucht, keert 

het symbool van het mes weer: ‘Een mes! / Geef mij een mes! / Een mes, / Heeft er niemand 

een mes voor mij?’ Op die manier is de cyclus gesloten en slaat Cédric, net als zijn 

(vermeende) vader, aan het moorden. Terwijl hij gedurende het gehele stuk afkerig was van 

de wraakzucht die zijn moeder voelde, wordt hij nu verblind door de drang naar bloedwraak. 

Hij wil de dood van zijn familieleden vergelden:  

Stil. Hier vind ik ze; ik weet het. Zie je die arm? Dat is meer dan mijn arm alleen. Dat is de 

arm van mijn broer, de arm van mijn vader, de arm van heel mijn vermoorde ras. Daar is 

zoveel kracht in samengebald dat ik die stam daar zo kan uitrukken, met wortel en tak. Kom, 
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gauw, want in mij voel ik al die doden opstaan, hun kaken zo opeengeklemd dat ik nog 

nauwelijks kan ademhalen. 

(Derde bedrijf, eerste tafereel, García Lorca 1985, 74) 

Zoals gezegd is het symbool van het mes veel intenser aanwezig in de tekst van Lorca. Niet 

alleen de Maan verwijst in haar monoloog naar het mes, maar ook de bedelares die de Dood 

representeert, refereert verschillende keren aan het mes: ‘Straal op het vest, en schitter op de 

knopen: / daarna weten de messen zelf de weg.’ (García Lorca 1985, 73). De Maan is de 

handlanger van de Dood: de maan schijnt op de twee minnaars zodat de bedelares hen zou 

vinden. De bedelares neemt op haar beurt de bruidegom mee naar de plek waar de geliefden 

zich verschuilen, zodat de bruidegom en Leonardo elkaar kunnen vermoorden. 

De doodsstrijd tussen de twee jongemannen wordt niet uitgebeeld in Bodas de sangre, maar 

hun dood wordt voorgesteld door de bedelares die met gespreide armen op het podium staat 

met de Maan aan haar zijde:  

[…] De maan komt op, zeer langzaam. Het toneel baadt weer in helblauw licht. De beide 

violen. – Ineens twee lange verscheurende gillen: het vioolspel is uit. – Bij de tweede gil 

verschijnt de bedelares en blijft in het midden staan met de rug naar het publiek – als een 

grote vogel met immense vlerken. – De Maan blijft stil staan en op haar schijnen. Het doek 

valt in volstrekte stilte. (Derde bedrijf, eerste tafereel, García Lorca 1985, 82) 

Aangezien de bedelares de Dood voorstelt, symboliseert dit beeld de overwinning van de 

Dood. Samen met zijn handlanger, De Maan, overziet hij het tafereel. 

In de adaptatie van Verhulst wordt het messengevecht wel uitgebeeld, hoewel het gevecht 

meer op een trage dans lijkt. In de theatertekst wordt deze scène dan ook de ‘liefdesdans’ 

tussen Cédric en Léon genoemd. Ook hier wordt de metafoor van het mes niet zo intens 

uitgespeeld als bij Lorca. Bovendien lijkt de fatale scène veel gewelddadiger in de 

oorspronkelijke tekst; de bedelares en de bruidegom worden volledig bevangen door hun 

moordlust. Daarnaast integreert Lorca de laatste dialoog tussen de jonge minnaars wanneer ze 

beseffen dat ze gevonden en vermoord zullen worden, waardoor de scène des te dramatischer 

lijkt. Zowel bij Lorca als bij Verhulst biedt de bruid op het einde haar leven aan aan de 

moeder van de bruidegom zodat ze zich op haar zou kunnen wreken. De moeder gaat er echter 

niet op in. Het is ten slotte nog belangrijk op te merken dat Bodas de sangre eindigt zoals het 

begonnen is: met de nadruk op het symbool van het mes:  

Moeder:   

Een mesje te klein 
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om in handen te zijn 

maar dat vlijmend en kil 

door ’t verwonderde vlees 

dringen wil 

tot het priemt 

waar warrig en hees 

de wortel ontkiemt 

van de gil. 

(Derde bedrijf, tweede tafereel, García Lorca 1985, 93) 

De moeder spreekt hier nogmaals haar verwondering uit over het feit dat een volwassen man 

met een klein mes vermoord kan worden. 

b) Het paard 

Een tweede symbool dat zeer belangrijk is in Lorca’s tekst is dat van het paard. Het paard is 

het middel waarmee de twee geliefden wegvluchten, en tevens was het dit dier dat Leonardo 

steeds naar de bruid terugbracht:  

Ik wou niets dan jou vergeten –  

[…] 

– Maar nooit was ik zonder paard,  

en dat draafde ongeweten  

feilloos naar jouw huis en haard. 

(Derde bedrijf, eerste tafereel, García Lorca 1985, 78-79) 

Ook al wilde hij zijn oude liefde vergeten, zijn paard gaf hem steeds de mogelijkheid terug te 

keren naar het huis van de bruid. Volgens Provencio symboliseert het dier de onschuldige en 

blinde passie tussen beide geliefden. Hij noemt hun passie ‘onschuldig’ omdat ze niet 

beseffen dat deze begeerte hen zal leiden tot de dood (Provencio 2010, 36-37). Uit 

bovenstaand fragment wordt opnieuw duidelijk dat Leonardo zijn harstochten niet beheerst, 

en dat hij geen subject maar object is van zijn fatale verlangens (supra). Het paard van 

Leonardo zorgt daarnaast ook voor achterdocht: het feit dat het paard bezweet is en dat de 

hoeven steeds versleten zijn doen de vrouw van Leonardo en haar moeder vermoeden dat 

Leonardo vaak en ver gaat rijden met het dier. Verhulst gebruikt het symbool van het paard op 

eenzelfde manier in zijn adaptatie en bovendien laat hij het dier voortdurend op scène 

verschijnen. 

Wel is het zo dat Lorca, net zoals bij de allegorie van de Maan, voortdurend blijft verwijzen 

naar het paard of naar de galop van het dier, zodat dit symbool opnieuw meer uitgewerkt 

wordt dan in Verhulsts bewerking. In het laatste bedrijf van Bodas de sangre zijn de 
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bruidegom en zijn medestanders bijvoorbeeld op zoek naar een paard, ze spitsen de oren om 

de galop van een paard te horen. Het paard verandert in de ogen van de bruidegom in het 

kwaad waarop hij een klopjacht houdt: ‘Ik heb ze gehoord. De galop van een paard. […] Op 

heel de aarde bestaat er maar één paard: dat paard. Begrepen?’ (García Lorca 1985, 74). 

Aangezien Verhulst niet repetitief naar de betekenis van het paard verwijst, kan het paard in 

Ginds, tussen de netels niet echt als een symbool beschouwd worden. Hierdoor gaat de kracht 

van de aanwezigheid van het dier op de scène bovendien enigszins verloren.  

c) De krans 

Een laatste metafoor die ik zal bespreken bij Lorca is die van de krans, de krans van 

oranjebloesem die de bruid draagt tijdens haar bruiloft. De krans staat symbool voor de macht 

die de bruidegom kan uitoefenen op de bruid; eens getrouwd zit de vrouw vast in de krans van 

haar huwelijk: ‘Op de ochtend van je trouwen / laat je leven zijn bekranst.’ (García Lorca 

1985, 49). In die tijd wordt een vrouw geacht binnenshuis te blijven, ze zit min of meer 

gevangen in de gesloten wereld van haar gezin. Wanneer de bruid de krans voor het eerst ziet, 

laat ze het hoofd zakken en gooit ze het vlechtwerk op de grond. De krans keert ook steeds 

terug in de gezangen van de meisjes die de bruiloft aankondigen. Bovendien laat Leonardo 

zich ontvallen dat een kleine krans de bruid beter zou staan (García Lorca 1985, 41), wellicht 

omdat hij vindt dat de bruidegom zijn bruid niet in haar macht heeft. Wanneer de bruidegom 

zijn toekomstige met de oranjebloesemkrans ziet, zegt hij ‘Heerlijk je te zien met je krans.’ 

(García Lorca 1985, 49), omdat de krans symbool staat voor het feit dat hij zijn vrouw bezit. 

De metafoor van de krans wordt niet gebruikt in de theatertekst van Verhulst, omdat de visie 

op het huwelijk niet meer overeenstemt met die ten tijde van Bodas de sangre. Tegenwoordig 

wordt de vrouw niet meer als het ‘bezit’ van de man beschouwd; het weglaten van dit 

symbool actualiseert de originele tekst.  

d) De brandnetel 

Verhulst voegt ook een nieuw symbool toe aan de theatertekst van Lorca. Hij bedenkt een 

beeld dat voor ons herkenbaarder is dan Lorca’s personificaties van de natuurelementen. Het 

symbool is al te vinden in de titel van het toneelstuk, Ginds, tussen de netels: de netel, of de 

Urtica dioica L. representeert dat wat dor en onvruchtbaar is. Bovendien bevat de plant 

mierenzuur, een stof die een irriterend, branderig gevoel veroorzaakt wanneer de huid in 

aanraking komt met de brandharen van de plant (Van Herpen).  
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De beide families wonen in Urtica, ‘de wereldhoofdstad van de brandnetel’. Léon voegt er 

smalend aan toe dat iets anders het vertikt om daar te groeien (Verhulst 2011, 18). Zowel de 

Muermansen als de Delfosses verbouwen brandnetel, op het eerste gezicht het meest zinloze 

gewas om te telen aangezien de plant als onkruid beschouwd wordt. Ietwat sarcastisch worden 

de verschillende gebruiksmogelijkheden van de brandnetel in de eerste scène opgesomd; een 

biofarmaceutisch bedrijf wil een geneesmiddel tegen astma op basis van brandnetel op de 

markt brengen, de boeren uit de omgeving gebruiken de netels als konijnenvoer, Cédric 

verkoopt zijn gewassen om er brandnetelthee mee te produceren en hij meent zelfs dat er met 

de stengels biologisch afbreekbare kleren gemaakt kunnen worden (Verhulst 2011, 5). De 

brandnetelgewassen zijn de Belgische tegenhanger van het droge, onvruchtbare land van 

Andalusië, waar het oorspronkelijke verhaal zich afspeelt. Bovendien is vooral de vader van 

de bruid uit op een uitbreiding van zijn gronden door ze samen te voegen met die van zijn 

schoonzoon. Anders gezegd, de brandnetel speelt een belangrijke rol aangezien het wegens de 

netels is dat de jongelingen zich in de echt verbinden. Een huwelijk gebaseerd op de 

uitbreiding van gronden vol onkruid lijkt wel zeer zinloos. Verhulsts nieuwe symbool is dan 

ook ironisch bedoeld. Céleste legt er de nadruk op dat de families verblind worden door hun 

materiële zucht: ‘Afgunst over de grond, / of een discussie over verkoopprijzen. / De waarde 

van een leven loopt hier gelijk op / met de prijs van een vierkante meter…’ (Verhulst 2011, 

15). Zij verwijst naar het feit dat de families elkaar uitmoorden omwille van enkele gronden 

vol stengels. Ook Léon lijkt zich druk te maken om het feit dat er zoveel belang wordt 

gehecht aan de brandnetels: ‘Alleen de tengels / en een handvol mensen / is stom genoeg om 

zich hier te willen vestigen.’ (Verhulst 2011, 18). Deze laatste passage doet denken aan de 

Bruid die in Bodas de sangre klaagt over het warme, droge land waar haar moeder is komen 

wonen toen ze met haar vader trouwde: ‘Mijn moeder was uit een streek met veel bomen. 

Rijke grond. […] En hier is ze weggeteerd’ (García Lorca 1985, 37). Zowel bij Lorca als bij 

Verhulst speelt de plaats waar het drama zich afspeelt een zeer belangrijke rol; het is de 

onvruchtbare grond die de bewoners tot hun wanhoopsdaden drijft. 

Hoe dan ook lijken de mensen uit de stad Urtica fier op hun brandnetels; het is immers het 

enige wat er groeit. Het menu tijdens de bruiloft bestaat daarom volledig uit gerechtjes met 

brandnetel: ‘Als voorgerechtje stel ik u gaarne voor: / een medley van wilde netel en grote 

netel / met een accentje munt / en een flauw vermoeden van basilicum.’ (Verhulst 2011, 13), 

‘Mini boekweitflensjes met handgeplukte brandneteltoppen! Tatààà! Lekker!’ (Verhulst 2011, 

16), ‘Als tussenschotel stel ik u gaarne voor: / fusilli met brandnetel en parmesan / en 
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huisgemaakte pistolets’ (Verhulst 2011, 28), ‘Stoemp maison van raapstelen en brandnetel / in 

de mousselinesaus’ (Verhulst 2011, 29). Om de nutteloze plant toch maar te kunnen 

gebruiken, wordt de brandnetel op alle mogelijke manieren verwerkt in allerlei recepten. Er 

mag echter niet vergeten worden dat de brandnetel bloedzuiverend en antiallergisch werkt; 

brandnetelthee en –soep zouden een heilzame werking hebben (Van Herpen). De verwerking 

van brandnetel in de voeding is met andere woorden gezond, maar de bewoners van Urtica 

gebruiken de plant te veel, namelijk in ieder gerecht. De bewoners vergiftigen zichzelf als het 

ware door grote hoeveelheden van dit kruid in te nemen; ze vergiftigen zichzelf met het 

mierenzuur dat het branderige gevoel veroorzaakt. Aangezien de netelvelden de oorzaak zijn 

van de eindeloze familievete, wordt iedereen in de stad ‘besmet’ met het moordlustige 

‘netelvirus’. De netels komen immers in grote hoeveelheden in het bloed van de personages 

terecht. De bewoners van Urtica worden allemaal geïnfecteerd met het ‘noodlot’ dat boven de 

stad hangt, namelijk het moorden omwille van de brandnetels. 

Daarnaast suggereert de titel, Ginds, tussen de netels, dat de verschillende personages trachten 

te balanceren tussen de netels. Geen enkel personage lijkt daarin te slagen, want ze zijn allen 

op de een of andere manier betrokken bij de familievete; ze worden allemaal ‘geneteld’. Ook 

de naam van de feestzaal waar de bruiloft plaatsvindt, ‘hof ter tengelen’, refereert aan het feit 

dat de figuren geneteld, of – zoals in de volksmond – ‘getengeld’ worden. In het ‘hof ter 

tengelen’ zal zich ten slotte het hoogtepunt van het neteldrama afspelen en daar, op de plaats 

waar het bruiloftsfeest plaatsvindt, blijkt eveneens dat geen enkel personage vrij te spreken is 

van schuld aan de fatale afloop. 

Dat Urtica een kleine stad is, is niet alleen duidelijk omdat iedereen elkaar kent en op de een 

of andere manier aan elkaar verwant is, maar ook omdat er zeer vaak verwezen wordt naar de 

roddels van ‘de mensen’. Op die manier behoudt Verhulst het dorpsgevoel van Bodas de 

sangre. Emelyne oppert zelfs dat Cédric zo dikwijls op zijn velden werkt om alle geruchten 

niet te moeten horen: ‘Dat is waarom hij zo zot is van zijn onkruidstengels, / omdat ze hun 

klep houden.’ (Verhulst 2011, 25). Ook in Bodas de sangre gebruikt de moeder van de 

bruidegom het onkruid als metafoor als ze wil zeggen dat ze niet houdt van de roddels van het 

volk: ‘Tja, ik had liever dat niemand ze [de bruid en haar vader] kende, de levende niet en de 

dode niet. Dat ze twee distels waren, waar niemand een naam voor heeft, en die dan steken als 

de tijd daar is.’ (García Lorca 1985, 16).  
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3.1.4. Besluit  

Na de belangrijkste personages uit de beide teksten te hebben besproken en vergeleken, kan er 

worden besloten dat Verhulst zijn personages meer psychologisch uitwerkt dan Lorca. Hij 

geeft hen niet alleen allen een eigennaam, hij zorgt er eveneens voor dat hun persoonlijkheid 

af te leiden is uit de dialogen. Op die manier kunnen de figuren beter begrepen worden door 

de lezer. Lorca’s personages zijn, behalve de Bruid en Leonardo, veeleer stereotypes. 

Bovendien besteedt Lorca meer aandacht aan de vrouwelijke figuren dan aan de mannelijke; 

de vrouwen zijn immers de sterke figuren die de mannen beïnvloeden. Het is opvallend dat 

ook Verhulst in zijn adaptatie meer wijzigingen heeft aangebracht aan de vrouwelijke dan aan 

de mannelijke personages. 

Over het algemeen heeft Verhulst de meeste personages van Lorca behouden, zij het soms in 

een andere vorm. Figuren als de zingende meisjes en de meid heeft hij geactualiseerd en 

(gedeeltelijk) vervangen door meer concrete personages als DJ Jacques-André of Pierette. De 

introductie van deze karikaturale figuren zorgt voor een tragikomische toon die eigen is aan 

Verhulsts schrijfstijl. De Schoonmoeder, de moeder van Leonardo’s vrouw, heeft hij 

daarentegen volledig geëlimineerd.  

Daarnaast heeft Verhulst de allegorische personages en de poëtische symbolen van Lorca naar 

de achtergrond verwezen en vervangen door een nieuw symbool dat herkenbaarder is voor 

een hedendaags publiek; de brandnetel. 

3.2. Thema’s en motieven  

Zowel Lorca als Verhulst houden ervan universele conflicten aan te snijden in hun teksten. 

Het is interessant te onderzoeken of Verhulst de thema’s en motieven uit de tekst uit 1933 

behoudt en of deze nog steeds actueel lijken voor een hedendaags publiek. Als thema’s en 

motieven begrijp ik de onderwerpen die regelmatig terugkeren in het werk en die als rode 

draad door de tekst lopen. 

3.2.1. Eerherstel en bloedwraak  

Het centrale motief in de originele versie van Bodas de sangre is de bloedwraak om de eer 

van de familie te herstellen. Zoals eerder gezegd is dit een zeer Spaans motief aangezien het 

vaak gebruikt werd in het Spaanse theater van de zestiende en zeventiende eeuw, de 

zogenaamde ‘Gouden eeuw’ van de Spaanse cultuur. Aanvankelijk is het vooral de moeder 

van de bruidegom die zeer verbitterd is en die haar leven laat beheersen door wrok en haat 
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tegenover de Felix-familie. De Felixen hebben immers haar echtgenoot en haar oudste zoon 

afgeslacht: ‘Maar hoor ik die naam Felix, die (tussen haar tanden) Felix, dan loopt mijn mond 

vol modder (spuwt) en dan moet ik spuwen, spuwen, om niet te doden’ (García Lorca 1985, 

17). 

De zoon meent echter dat ze het verleden moeten laten rusten en de strijdbijl begraven, hij 

koestert hoop voor de toekomst. Zijn moeder kan het niet verdragen dat de aanstaande van 

haar zoon nog ooit een relatie zou gehad hebben met de zoon van de Felixen, iets wat de 

bruidegom niet weet. Bovendien gaan er geruchten dat de moeder van de bruid niet oprecht 

van haar man hield. Ze weet evenwel haar wantrouwen te verdringen door het vooruitzicht op 

kleinkinderen, ze vindt het belangrijk dat haar zoon het bloed van de familie kan voortzetten. 

Wanneer de bruid tijdens de bruiloft wegvlucht met haar oude liefde, Leonardo Felix, laaien 

de wraakgevoelens opnieuw op. De moeder voelt zich op twee manieren vernederend; niet 

alleen moet ze de aanwezigheid van de Felixen op de bruiloft verdragen omdat de nicht van 

de bruid getrouwd is met Leonardo Felix, bovendien gaat net diezelfde Leonardo er vandoor 

met de vrouw van haar zoon.  

Hoewel de bruidegom altijd de wrok van zijn moeder veroordeelde, wordt ook hij 

overweldigd door wraaklust wanneer zijn echtgenote ervandoor gaat. Hij wil de eer van zijn 

familie redden door Leonardo te vermoorden. Voor hij de achtervolging inzet, herinnert hij 

luidop aan zijn overleden familieleden:  

Bruidegom: […] Zie je die arm? Dat is meer dan mijn arm alleen. Dat is de arm van mijn 

broer, de arm van mijn vader, de arm van heel mijn vermoorde ras. Daar is zoveel kracht in 

samengebald dat ik die stam daar zo kan uitrukken, met wortel en tak. Kom, gauw, want in mij 

voel ik al die doden opstaan, hun kaken zo opeengeklemd dat ik nog nauwelijks kan 

ademhalen. (Derde bedrijf, eerste tafereel, García Lorca 1985, 74) 

De gedachte aan zijn vader en broer die vermoord werden, geeft de bruidegom kracht om 

tegen Leonardo te strijden. 

Ook in de adaptatie van Verhulst is het de moeder die beheerst wordt door haat tegenover de 

vijandelijke familie, de Muermansen. Omdat Verhulst dieper ingaat op de psychologische 

uitwerking van de personages, valt het op dat de moeder en haar zoon niet zozeer gedreven 

worden door de drang naar eerherstel, maar eerder door primitieve gevoelens van verdriet, 

wraaklust en geweld. Zo grijpt de zachtaardige Cédric naar het mes wanneer zijn bruid 

wegvlucht met haar minnaar. Anders dan bij Lorca, verwijst noch de moeder, noch de 

vernederde bruidegom naar hun gestorven familieleden wanneer de klopjacht op Léon begint. 
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Eigenlijk demotiveert Verhulst het motief van het eerherstel gedeeltelijk; het idee van de 

bloedwraak speelt wel nog bij de moeder, maar het is niet de reden waarom Cédric en Léon 

elkaar uitmoorden. 

Het motief van de familievete is een vaak voorkomend thema in de literatuur. Het bekendste 

voorbeeld is ongetwijfeld de vijandschap tussen de Montagues en de Capulets in Romeo and 

Juliet van William Shakespeare. Lorca liet zich overigens wel vaker inspireren door 

Shakespeares werk: ook A Midsummer Night’s Dream lijkt een weerkerende inspiratiebron 

voor de Spaanse schrijver (Soria Olmedo 2000, 65-66). 

3.2.2. Macht- en geldzucht 

In Lorca’s tekst keert het motief van de macht op verschillende manieren terug. Ten eerste 

wordt er gesuggereerd dat de vader en de zoon vermoord werden uit afgunst en geldzucht. De 

twee families zijn immers concurrerende landbouwersfamilies in hetzelfde droge gebied in 

Andalusië. Door de sterke mannen van het gezin uit de weg te ruimen, zorgden de Felixen 

ervoor dat het land van de rivaliserende familie niet meer bewerkt kon worden. Op die manier 

konden zij de belangrijkste landbouwproducenten uit de streek worden. Verhulst haalt dit 

motief naar de oppervlakte door de afgunst expliciet aan te halen in zijn tekst: ‘Afgunst over 

grond, / of een discussie over verkoopsprijzen. / De waarde van een leven loopt hier gelijk op 

/ met de prijs van een vierkante meter…’ (Verhulst 2011, 15). 

Ten tweede wordt het huwelijk geregeld om de gronden samen te brengen en zo de macht van 

de beide families te vergroten. Bovendien kreeg de bruid toen ze jonger was niet de 

toestemming om te trouwen met haar grote liefde, Leonardo, omdat zijn afkomst te laag was. 

Een puur verstandshuwelijk is echter gedateerd en komt tegenwoordig niet geloofwaardig 

meer over. Verhulst nuanceert dit motief van de klassenverschillen omdat het niet helemaal 

actueel meer is. Het gaat in zijn tekst niet om een puur verstandshuwelijk; anders dan in de 

originele tekst van Lorca, voelt Emelyne wel degelijk genegenheid voor haar aanstaande man. 

Verhulst laat Léon wel insinueren dat Emelyne met Cédric huwt omdat hij wél een goede 

partij lijkt om een rijk meisje te trouwen, en Cédric zou op zijn beurt vooral verliefd 

geworden zijn op Emelynes bezittingen. Daarnaast lijkt de vader van de bruidegom, Gilbert, 

al evenzeer uit te kijken naar het samenbrengen van de gronden als de vader van de bruid in 

Bodas de sangre.  

Een derde vorm van macht die aan bod komt bij Lorca’s werk is de machtsverhouding tussen 

man en vrouw. Meermaals wordt er duidelijk gemaakt dat de man zijn vrouw in zijn macht 
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hoort te houden en dat de plaats van de vrouw binnenshuis is, volgens de traditionele Spaanse 

gewoontes. Door het terugkerende symbool van de krans van oranjebloesem wordt dit een 

redelijk belangrijk motief in Bodas de sangre. Omdat de bruid zelf het initiatief neemt om met 

haar minnaar weg te vluchten, keert Lorca de rollen in deze machtsverhouding echter om. 

Haar echtgenoot kan haar helemaal niet in bedwang houden. Bovendien oefent zij ook macht 

uit op Leonardo, aangezien hij er niet in slaagt haar te vergeten en hij zijn leven op het spel 

zet om zijn verlangen naar haar te kunnen volbrengen. In de adaptatie van Verhulst wordt er 

veel minder nadruk gelegd op de machtsverhoudingen en rolverdelingen tussen echtgenoot en 

echtgenote. Slechts een keer laat een gaste, namelijk Gonda, zich ontvallen dat Cédric zijn 

vrouw ‘de baas’ moet kunnen blijven: ‘Cédric is daar godverdomme nog maar twee minuten 

getrouwd met Emelyne. / Als hij haar nu nog niet de baas kan blijven, / dan is zijn huwelijk er 

tien keer erger aan toe als het mijne.’ (Verhulst 2011, 43). 

Ten slotte moet er nog opgemerkt worden dat Lorca Bodas de sangre een tragedie noemt (de 

ondertitel is Tragedie in drie bedrijven en zeven taferelen), wat betekent dat de personages 

beheerst worden door bovenmenselijke krachten. De fatale afloop is met andere woorden niet 

hun schuld, en evenmin hadden ze zich kunnen verweren tegen de loop der gebeurtenissen. 

De figuren worden immers geleid door het fatum; het blinde lot dat heerst over de gehele 

gemeenschap laat de mens geen vrijheid (Soria Olmedo 2000, 65). Het feit dat Bodas de 

sangre een tragedie is en geen drama,
 12

 valt eigenlijk enkel af te leiden uit de ondertitel en uit 

enkele passages uit de theatertekst: ‘Dit alles is niet mijn schuld, / maar van de aarde in mij 

gevaren’ (García Lorca 1985, 79). In Verhulsts adaptatie wordt er nergens letterlijk 

aangehaald dat de schuld niet bij de mensen ligt. Wel zegt tante Nelly in haar proloog dat ‘een 

Delfosse en een Muermans / genetisch gepredestineerd lijken om elkaar naar het leven te 

staan’ (Verhulst 2011, 3). Bovendien heeft haar interventie, de babyverwisseling, geen enkele 

invloed op het erfvijandschap tussen beide families; de menselijke acties lijken met andere 

woorden zinloos. Niettemin merkt Nelly op het einde van haar proloog nog op dat ‘de 

mensen’ natuurlijk alleen maar zien ‘wat ze willen zien’ (Verhulst 2011, 3). Hiermee maakt 

ze duidelijk dat de personages desalteniettemin schuldig zijn aan de fatale afloop omdat ze 

koppig weigeren hun ogen te openen voor de waarheid. 

                                                           
12

 In een drama heeft de mens zijn lot wel in eigen handen.  
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3.2.3. Liefde: passie en verlangen 

De liefde is een motief dat steeds aanwezig is in het werk van Lorca. De bruid voelt geen 

liefde voor de man met wie ze gaat trouwen, maar ze voelt passie en verlangen voor 

Leonardo. Hun verlangen naar elkaar is te groot om te negeren en uiteindelijk vluchten ze 

samen weg. In Lorca’s oeuvre gaat de liefde altijd in tegen de sociale conventies en dat is niet 

anders in Bodas de sangre; de twee geliefden kunnen niet trouwen wegens hun 

klassenverschil. Ondanks het feit dat ze elkaar proberen te vergeten, slagen ze er niet in hun 

begeerte te bedwingen. Wanneer ze beslissen toe te geven aan hun ‘deseo imposible’, aan hun 

onmogelijke wens, bekopen ze dat met het grootste verdriet: de minnaar en de bruidegom 

vermoorden elkaar. In Bodas de sangre hangen alle secundaire handelingen en gebeurtenissen 

af van de liefde tussen de bruid en Leonardo: zij beslist te trouwen om hem te kunnen 

vergeten, Leonardo discussieert met zijn vrouw omdat hij haar weinig aandacht geeft en de 

vroegere verkering tussen de bruid en Leonardo Felix overschaduwt de 

huwelijksvoorbereidingen.  

Het is evident dat ook in de adaptatie van Verhulst de liefde centraal staat, aangezien de plot 

van het verhaal anders niet dezelfde zou zijn als in Lorca’s tekst. Verhulst reflecteert meer 

dan Lorca over de definitie van liefde. Emelyne denkt Cédric immers graag te zien, maar 

Léon wijst haar erop dat haar genegenheid voor hem gebaseerd is op materiële en rationele 

argumenten. Zelf zegt ze dat ze van Cédric houdt omdat hij haar zekerheid geeft. Léon hekelt 

dat door een reeks vanzelfsprekende zekerheden die een huwelijk met zich mee brengt op te 

sommen: 

 Léon:  

 Zekerheid? 

 Bedoelt ge de zekerheid van de televisie die elke avond om zeven uur 

 aanstaat? 

 De zekerheid dat er elke vrijdagochtend iemand roept: 

 “Hebt ge de vuilzakken al buiten gezet?” 

 Emelyne: 

 De vuilzakken worden hier de dinsdags buiten gezet. 

 Léon: 

 De zekerheid van ’s zondags ’s avonds gezellig frieten uit het frietkot 

 en elke dinsdag wortelstoemp met worst. 

 De zekerheid van de onderbroeken in de linkse wasmand 

 en da handdoeken in de rechtse. 

 De zekerheid van rode washandjes voor mevrouw 

 en bruine voor meneer. 
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 De zekerheid van proper gekuiste ruiten als er bezoek komt. 

 De zekerheid van jaarlijks te vernissen deuren. 

 De zekerheid van sparen. 

 De zekerheid niet meer te weten wat nu weer gekocht voor haar verjaardag. 

 De zekerheid van spijt. 

 De zekerheid van gestreken zakdoeken. 

 De zekerheid van hemden met nog alle knopen aan. 

 De zekerheid van een met kinderen gecamoufleerde eenzaamheid. 

 De zekerheid van twee keer van de grond per maand. 

 De zekerheid van boodschappenlijstjes. 

 De zekerheid van de vaste tandenborstel proper in het bekertje. 

 De zekerheid van vragen: “Zie ik er goed uit?” 

 De zekerheid dat hij zegt van wel, zonder te hebben gekeken. 

 De zekerheid van zaterdagen in de supermarkt. 

 De zekerheid van zelfbevrediging in bad. 

 De zekerheid van poepen na een ruzie. 

 De zekerheid van ruzie. 

 De zekerheid dat hij gaat lijken op zijn vader.  

 De zekerheid van geruisloos verdwenen vrienden. 

 De zekerheid van middagen op de middag. 

 En van nachten enkel ’s nachts. 

 (Scène X, Verhulst 2011, 31-32) 

Léon keurt het vooral af dat mensen hun beslissing om te trouwen baseren op de verkeerde 

redenen. Hij veroordeelt ook zichzelf omdat hij te snel gehuwd is met een andere vrouw in de 

hoop Emelyne te kunnen vergeten: 

Léon: 

Het was verkeerd van mij om te trouwen.  

Ge herkent ze direct, 

de sukkels die uit een relatie komen 

en te koppig zijn om het verdriet te willen voelen. 

Ze springen in een andere relatie 

en ze maken een kroost pagadders. 

Luid krijsend dat ze zo gelukkig zijn. 

De kinderen die zijn geboren uit een nederlaag, 

ze zijn niet te tellen. 

 (Scène X, Verhulst 2011, 32) 

In Ginds, tussen de netels wordt er ook elders kritiek geuit op het feit dat kinderen gezien 

worden als de laatste redding van hun huwelijk; Gonda, die opnieuw een kind verwacht, 

hoopt dat Léon haar niet zal verlaten omdat ze zwanger is. Ook de ouders van de bruid en de 

bruidegom hebben elk hun egoïstische redenen om zich te verheugen op het huwelijk: Gilbert 
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ziet de kans om de gronden van beide families samen te voegen en Céleste verlangt naar 

kleinkinderen. 

3.2.4. Kritiek op de sociale conventies 

Zoals hierboven al bleek, uit Verhulst zijn sociale kritiek op een meer expliciete manier dan 

Lorca. Bovendien demotiveert hij het motief van het eerherstel en de bloedwraak, waardoor 

hij de sluimerende kritiek op de sociale conventies naar de oppervlakte brengt. Dit procedé 

kan geen transmotivering genoemd worden omdat Verhulst geen volledig nieuw motief 

gebruikt om een oorspronkelijk thema te vervangen. Naast de kritiek op de normen van het 

huwelijk, veroordeelt de bewerker vooral de roddels van het volk. De geruchten verlammen 

het gezond verstand en richten veel kwaad aan. Het zijn vooral Céleste en Léon die zich 

ergeren aan de praatjes van ‘de mensen’: ‘de mensen deugen niet’ (Verhulst 2011, 8), ‘de 

mensen rollen u in hun roddels / tot ge geen asem meer hebt’ (Verhulst 2011, 20). Ook 

Pierrette waarschuwt Emelyne voor de gevaren van de geruchten dat Léon gezien is onder 

haar slaapkamerraam: ‘Hij doet het expres, / om op te vallen. / Ze gaan zeggen dat hij niet 

onder het raam van uw slaapkamer stond, / maar ín uw slaapkamer. / In uw bed zelfs. / Met 

paard en al. / Cédric gaat dat te horen krijgen.’ (Verhulst 2011, 25). Pierette suggereert hier 

dat ‘de mensen’ kwade bedoelingen hebben. 

4. Transculturele adaptatie 

Volgens Genette houdt een transpositie altijd een temporele, geografische en/of sociale 

verschuiving in in de richting van het standpunt van het hedendaagse publiek. Hutcheon 

gebruikt de term ‘transculturele adaptatie’ om te verwijzen naar een bewerking die de 

originele tekst tracht aan te passen aan een nieuw cultureel kader (supra). Hierboven werd 

reeds aangetoond dat wijzigingen in de uitwerking van de personages en in de motieven een 

tekst kunnen actualiseren. De meest opvallende aanpassingen zijn echter die betreffende de 

setting, vooral een geografische verschuiving wordt onmiddellijk opgemerkt en lijkt 

bovendien de meest expliciete en doeltreffende manier om een werk te actualiseren. 
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4.1. Settingwijziging 

4.2.1. ‘Urtica: de wereldhoofdstad van de brandnetel’ 
13

 

Bodas de sangre wordt algemeen beschouwd als een oer-Spaans theaterstuk: ‘These large-

impact tragedies [‘rural trilogy’] are seen to be rooted in the Spanish earth’ (Wright 2007, 41). 

De grootste uitdaging voor de bewerker is om de Andalusische setting te transponeren naar 

een Vlaamse setting die niettemin dezelfde symbolische waarde heeft als het dorre en droge 

Zuid-Spaanse platteland. In de originele tekst is het belangrijk dat het verhaal zich afspeelt in 

een gesloten gemeenschap en in een desolaat landschap met onvruchtbare grond. De obsessie 

voor vruchtbare gronden en de verstikkende dorpsmentaliteit zijn immers van primordiaal 

belang voor de plotontwikkeling. Verhulst verplaatst het verhaal naar een fictieve stad, Urtica, 

waar er niets anders verbouwd wordt dan brandnetel (Verhulst 2011, 18). De naam van het 

dorp refereert dan ook aan de Latijnse naam van deze plant, de Urtica dioica L. In de adaptatie 

wordt het droge, dorre landschap van Andalusië met andere woorden vervangen door de 

onvruchtbare gronden van Urtica waar er enkel onkruid groeit. De landbouwersfamilies gaan 

net als in Bodas de sangre over lijken om hun gronden uit te breiden en op die manier zoveel 

mogelijk winst te maken. In de originele tekst worden er druiven geteeld, in Verhulsts tekst 

brandnetel. Het feit dat de families in Ginds, tussen de netels bezeten zijn door hun 

onkruidplantages is ironisch; de vete tussen de concurrerende landbouwersfamilies lijkt nog 

zinlozer dan in Bodas de sangre omdat de discussies in Verhulsts tekst gebaseerd zijn op 

onenigheid over onkruid. 

Daarnaast spelen zowel Bodas de sangre als de adaptatie van Verhulst zich af in een kleine, 

gesloten gemeenschap waarin iedereen op de een of andere manier aan elkaar verwant is. Er 

werd reeds besproken dat de sociale controle een belangrijk motief is in beide stukken. 

4.1.2. De volkse bruiloft 

In de originele tekst is de bruiloft een plechtige aangelegenheid die volgens de traditionele 

regels verloopt. Verhulst vertaalt dit plechtige feest naar Vlaamse normen: de bruiloft in 

Ginds, tussen de netels is veel volkser. Er wordt veel gedanst, er is een plaatselijke DJ 

aanwezig, er worden speeches gegeven, er wordt te veel gedronken en de plaatselijke, 

bekende dorpsfiguren zijn aanwezig (zowel DJ Jacques-André als de poetshulp Lauretta 

Gazetta zijn typische dorpse figuren). Kortom, de plechtigheid is heel herkenbaar voor een 

Vlaams publiek.  

                                                           
13

 Verhulst 2011, 18 
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In de literatuur worden er wel vaker feesten beschreven die uit de hand lopen, bijvoorbeeld in 

Het zwarte licht van Harry Mulish en Omtrent Deedee van Hugo Claus. Ook in de tekst van 

Verhulst ontaardt het bruiloftsfeest. Omdat de toeschouwer geleidelijk aan merkt dat de 

personages tijdens het feest de controle over zichzelf verliezen, lijkt het dramatische einde 

geloofwaardiger dan bij Lorca. Verhulst zorgt voor een betere opbouw en bereidt het publiek 

voor op de catastrofale slotscène. Na het afleggen van de huwelijksgeloften volgt immers een 

reeks scènes waarin de spanning tussen de personages opgebouwd wordt. In de tiende scène 

bekent Léon dat hij nog steeds van Emelyne houdt, maar zij wijst hem af. Daarna vertelt 

Gonda dat ze opnieuw zwanger is en dat ze op die manier hoopt haar huwelijk te redden. In de 

volgende dramatische scène verkondigt Léon aan iedereen die het wil horen dat ‘het twee 

frigo’s’ zijn ‘die hier vandaag met elkaar in de echt verbonden zijn’ en hij schopt een relletje 

door te scanderen dat het echtpaar moet kussen (Verhulst 2011, 38). Hoewel de dertiende 

scène weer wat hoopvoller is omdat Céleste haar geluk uitspreekt, wordt onmiddellijk daarna 

duidelijk dat Emelyne is weggevlucht met haar minnaar. 

In Lorca’s tekst is het reeds van in het begin duidelijk dat de bruid er tegenop ziet om te 

trouwen. Toch lijkt het onverwacht dat ze met Leonardo wegvlucht omdat de auteur de 

dramatische spanning niet stapsgewijs opbouwt. 

4.1.3. Verplaatsing in de tijd 

De originele tekst is gebaseerd op waargebeurde feiten die zich afspeelden in de tijd van 

Lorca, de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Zonder dat Verhulst nadrukkelijk 

hoeft te verwijzen naar een bepaald tijdstip, is het duidelijk dat de gebeurtenissen in Ginds, 

tussen de netels plaatsvinden in onze tijd. Uit de tekst blijkt bijvoorbeeld dat de 

landbouwindustrie intussen gemoderniseerd is; Cédric praat over een bio-farmaceutisch 

bedrijf (Verhulst 2011, 5), er wordt een bodemonderzoek uitgevoerd om na te gaan of de 

grond niet verontreinigd is door zware metalen (Verhulst 2011, 5), er wordt over ‘biologisch 

afbreekbare kleren’ gesproken (Verhulst 2011, 5) en Cédric gaat aan biologische landbouw 

doen (Verhulst 2011, 12). Recyclage, milieuverontreiniging en biologische landbouw zijn 

fenomenen die eigen zijn aan onze tijd. 

5. Poëticale verschillen en gelijkenissen 

Aan de hand van het hoofdstuk over de theaterpoëtica van Lorca en Verhulst zal ik tot slot 

kort aantonen dat de poëticale verschillen tussen beide auteurs terug te vinden zijn in de 
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adaptatie. Het is immers vanzelfsprekend dat Verhulst Bodas de sangre niet alleen heeft 

bewerkt om de hypotekst te actualiseren, maar ook om de tekst aan te passen aan zijn eigen 

opvattingen over de manier waarop een goede theatertekst eruit moet zien. Eveneens kan er 

aan de hand van hun poëticale gelijkenissen begrepen worden waarom Verhulst ervoor 

gekozen heeft net een tekst van Lorca, en waarom net Bodas de sangre, te adapteren. 

Beide auteurs menen dat de belangrijkste functie van literatuur of van het theater is om het 

publiek op te voeden, om het publiek de ogen te openen en te laten reflecteren over wat er 

zich op het toneel afspeelt. Terwijl Lorca nooit expliciet politiek en sociaal gevoelige 

problemen aankaart, houdt Verhulst ervan om nadrukkelijk kritiek te uiten. Daarom haalt hij 

de sluimerende kritiek op de sociale conventies in Bodas de sangre naar de oppervlakte in zijn 

adaptatie. Daarnaast is Verhulst een auteur die graag uit de werkelijkheid put. Aangezien de 

originele tekst van Lorca gebaseerd is op waargebeurde feiten, sluit deze perfect aan bij 

Verhulsts poëtica. Bovendien vindt Verhulst het belangrijk dat hij een geloofwaardig verhaal 

vertelt, het publiek moet zich kunnen herkennen in de vertelling. Om dat te bekomen hanteert 

Verhulst een alledaags taalgebruik. Ook hierin komt hij overeen met Lorca, die er steevast 

voor kiest om omgangstaal en populaire, Andalusische gezegdes te introduceren in zijn 

teksten. De taal die Verhulst gebruikt in zijn bewerking is dan ook tussentaal, de eigenlijke 

moedertaal van het publiek.  

Het grootste stijlverschil tussen beide auteurs is ongetwijfeld het feit dat Verhulst het verhaal 

op een ironische, tragikomische manier vertelt. Bij Lorca is er geen groteske, noch 

humoristische ondertoon op te merken. Een ander opmerkelijk verschil situeert zich op het 

thematische vlak: Lorca heeft ervoor gekozen om enkel de vrouwelijke personages (de Bruid 

en de Moeder) psychologisch uit te werken, waardoor zij de belangrijkste figuren worden. In 

Lorca’s oeuvre is het hoofdpersonage (bijna) altijd een vrouw, het is dan ook een bewuste 

keuze dat hij ook in Bodas de sangre de vrouwelijke figuren centraal plaatst. In het werk van 

Verhulst neemt de vrouw daarentegen geen bijzondere plaats in. Bijgevolg kiest hij ervoor om 

in zijn adaptatie alle personages uit te werken. 
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V. Conclusie  

Aan het begin van dit onderzoek werden er twee vragen gesteld: ten eerste, op welke manier 

heeft Verhulst Bodas de sangre geactualiseerd en, ten tweede, komen de poëticale verschillen 

en gelijkenissen tussen Lorca en Verhulst tot uiting in de adaptatie? Eerst heb ik, aan de hand 

van de theorie van Genette, Hutcheon en Claes, de belangrijkste adapatietechnieken 

besproken en een aantal begrippen gedefinieerd die ik later in de praktische analyse kon 

inzetten. Vervolgens heb ik een overzicht gegeven van de theaterpoëtica van beide auteurs op 

basis van secundaire literatuur en interviews met Verhulst. In de vergelijkende analyse werd 

voornamelijk aandacht besteed aan de uitwerking van de personages, de thema’s en motieven, 

en de setting in de theaterteksten van Lorca en Verhulst. De vergelijking op deze punten moet 

kunnen mogelijk maken de onderzoeksvragen te beantwoorden. 

Wat betreft de personages, heeft de bewerker ervoor gekozen om de meeste figuren uit de 

originele tekst te behouden. Anders dan Lorca zorgt Verhulst ervoor dat elk personage 

psychologisch uitgediept wordt. Doordat ze niet langer gestereotypeerd worden, kunnen de 

personages beter begrepen worden en kan de moderne lezer zich met hen identificeren. 

Terwijl Lorca voornamelijk de nadruk legt op de familiale relaties en de familierituelen, acht 

Verhulst het belangrijker om begrip op te roepen voor zijn personages; hij wil tonen hoe elk 

van de figuren gedreven wordt tot de tragische afloop. Als de personages van Lorca 

gekenmerkt worden door ouderwetse of typisch Spaanse eigenschappen, dan worden die 

geëlimineerd. Daarbij valoriseert en concretiseert Verhulst enkele personages uit Bodas de 

sangre. Bovendien introduceert hij ook twee karikaturale figuren die de adaptatie een 

tragikomische wending geven die aansluit bij de groteske stijl van Verhulst. 

Lorca hecht altijd veel belang aan de betekenis van symbolen en allegorische personages. In 

Bodas de sangre zijn het mes, het paard en de krans recurrente metaforen. Verhulst verwijdert 

in zijn adaptatie het beeld van het mes en het paard niet, maar hij speelt ze veel minder 

nadrukkelijk uit, zodat ze amper als een terugkerend symbool beschouwd kunnen worden. De 

idee van de krans elimineert hij volledig, waarschijnlijk omdat de betekenis ervan niet meer 

actueel is. Daarnaast voert Lorca allegorische personages op als de Maan en de Dood. In 

Ginds, tussen de netels zijn ook deze personificaties weggelaten, aangezien ze niet herkenbaar 

zijn en ze de identificatie van de lezer met de personages niet bevorderen. Verhulst voegt 

daarentegen een nieuw, alledaags symbool toe dat wel herkenbaar is, namelijk de metafoor 

van de brandnetel. De brandnetel representeert enerzijds datgene wat dor en onvruchtbaar is; 
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de brandnetelvelden zijn de Vlaamse tegenhanger van het droge, Andalusische platteland. 

Anderzijds worden de netels in Urtica regelmatig als voedsel gebruikt, waardoor de bewoners 

zichzelf vergiftigen met het brandende mierenzuur dat de plant bevat. Op die manier wordt 

iedereen besmet met het ‘netelvirus’: de familievete omwille van de gronden vol brandnetels. 

De titel, Ginds, tussen de netels, suggereert dat de bewoners van Urtica trachten het evenwicht 

te bewaren tussen de netels; ze proberen om niet geneteld te worden. De tekst wijst echter uit 

dat niemand daarin slaagt. Alle personages worden geneteld en ‘geïnfecteerd’ door de 

familievete; ze zijn allemaal – in meer of in mindere mate – schuldig aan de fatale afloop. 

Daarna heb ik onderzocht of Verhulst de thema’s en motieven uit Bodas de sangre heeft 

overgenomen en of hij ze heeft aangepast. De belangrijkste onderwerpen in de originele tekst 

van Lorca zijn eerherstel en bloedwraak, macht- en geldzucht, en liefde. Deze drie thema’s 

zijn eveneens terug te vinden in de adaptatie. Verhulst demotiveert het motief van het 

eerherstel enigszins, aangezien het een motief is dat stamt uit de zestiende en zeventiende 

eeuw. Het tweede thema, dat van de macht, keert op verschillende manieren terug in de 

originele tekst van Lorca. Verhulst benadrukt de macht- en geldzucht van de twee 

landbouwersfamilies die elkaar uitmoorden, maar hij nuanceert het motief van het 

verstandshuwelijk. De traditionele machistische machtsverhouding tussen echtgenoot en 

echtgenote wordt in de adaptatie volledig geëlimineerd. In tegenstelling tot Bodas de sangre 

wordt Ginds, tussen de netels niet als een tragedie gepresenteerd. Bij Lorca treft de 

personages geen schuld omdat ze gedetermineerd worden door het noodlot, bij Verhulst wordt 

daarentegen aangetoond dat alle bewoners van Urtica betrokken zijn bij de familievete en dus 

schuldig zijn aan de catastrofe. Net zoals in de originele tekst, staat ook in de bewerking het 

derde thema, de liefde, centraal. Verhulst reflecteert meer dan Lorca over de definitie van 

liefde en zet op die manier de lezer aan het denken. In het algemeen is de kritiek op de sociale 

conventies veel explicieter aanwezig in de adaptatie dan in Bodas de sangre. Verhulst 

demotiveert het thema van de bloedwraak en haalt de sociale kritiek naar de oppervlakte.  

Ginds, tussen de netels is een transculturele adaptatie omdat de originele tekst wordt 

aangepast aan een nieuw cultureel kader; Bodas de sangre wordt verplaatst naar het 

Vlaanderen van de eenentwintigste eeuw. Verhulst transformeert de setting op drie manieren. 

Urtica, ‘de wereldhoofdtad van de brandnetel’, vervangt het dorre en droge Andalusische 

platteland; Ginds, tussen de netels speelt zich net zoals Bodas de sangre af in een kleine, 

gesloten gemeenschap en in een onvruchtbaar gebied. Daarnaast heeft Vervulst de plechtige 

en traditionele bruiloft uit de originele tekst vervangen door een typisch Vlaams volksfeest. 
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Ten derde blijkt uit de tekst van de adaptatie dat het verhaal verplaatst is naar de 

eenentwintigste eeuw. Kortom, Verhulst heeft Bodas de sangre geactualiseerd door 

aanpassingen door te voeren in de uitwerking van de personages en door hun karaktertrekken 

en persoonlijkheid beter te beschrijven. De personificaties van de natuurelementen heeft hij 

geëlimineerd en ingewisseld voor een meer herkenbaar symbool. Daarnaast heeft hij de 

thema’s grotendeels behouden, al heeft hij enkele motieven die niet meer hedendaags zijn 

gedemotiveerd. Ook de wijziging van de setting zorgt ervoor dat de nieuwe lezer zich beter 

kan inleven in het verhaal.  

Bodas de sangre is een tekst die aansluit bij Verhulsts theaterpoëtica omdat het verhaal 

gebaseerd is op waargebeurde feiten, de gebeurtenissen zich afspelen in een kleine en 

gesloten gemeenschap en omdat de theatertekst inspeelt op de sociale conflicten van het volk. 

Aansluitend bij zijn poëtica, heeft Verhulst de sociale kritiek naar de oppervlakte gehaald. 

Bovendien heeft hij de personages beter uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de lezer hen beter 

zou begrijpen. Ten slotte heeft hij enkele tragikomische personages toegevoegd om de tekst 

een ironische en groteske noot te geven.  

Er kan besloten worden dat Ginds, tussen de netels een moderne en Vlaamse herschrijving is 

van Bodas de sangre; Verhulst heeft de originele tekst zo bewerkt dat hij opnieuw actueel is 

voor een hedendaags publiek. Daarbij heeft hij zich de tekst eigen gemaakt door hem aan te 

passen aan zijn eigen (theater)poëtica. Het zou interessant zijn om in een ander onderzoek na 

te gaan op welke manieren de opvoering van de theatertekst nog elementen toevoegt aan de 

bewerking. In een dergelijke analyse van het toneelstuk als theaterproductie kan immers 

onderzocht worden op welke wijze ook de regie en scenografie bijdragen tot een actualisering 

van het originele theaterstuk uit 1933. 
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