
UIT ANTIGONE 
Deur 

JEAN ANOUILH 
 

(In Afrikaans vertaal deur Joc de Bruyn en Fred Engelen) 
 

 

Antigone is 'n skraal tengerige meisie met eienaardige grille waaraan die 
familie hulle bloedmin steur.  Sy dink dat die uur aangebreek het vir haar om 
alleen te staan.  Alleen teenoor die wêreld, alleen teenoor haar oom Kreon, 
die koning.  Sy dink daaraan dat sy moet sterf en dat sy nog jonk is en nie wil 
sterf nie, maar dat daar niks is wat sy daaraan kan doen nie. 
 

ANTIGONE: 

[Ingedagte, verlore.  Fluister] 

Geluk… 

[Sag]  Watter soort geluk kan daar vir my wees?  Watter soort 

gelukkige vrou moet die klein Antigone word?  Watter onbenullighede 

sal ook sy moet aanvang, dag na dag, om met haar tande haar 

flentertjie geluk weg te skeur? 

Sê vir my: 

Vir wie sal sy moet lieg, vir wie glimlag, aan wie haarself verkoop?  Van 

watter sterwendes sal sy haar gesig moet afwend.  Nee, ek sal nie 

stilbly nie!!  Ek moet weet hoe ek dit gaan regkry - ek ook - om 

gelukkig te wees.  Nou dadelik, want dit is nou dat ek my besluit moet 

neem.   

U sê dis so wonderlik om te lewe.  Ek wil weet hoe ek my moet skik 

om te lewe. 

Ja, ek hét Haimon lief.  Ek bemin 'n Haimon wat hard en jonk is, 

veeleisend en getrou soos ek.  Maar as lewensgeluk hom moet wegslyt 

as dit moet gebeur dat hy nie meer bleek word as ek bleek word nie, 

nie meer vrees dat ek dood is as ek vyf minute laat is nie, nie meer 

voel dat hy verlate op die wêreld is, en hy my haat as ek lag sonder 

dat hy weet waarom.  As ek hom eendag moet sien as Mnr. Haimon, 
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as ook hy moet leer om ja te sê, nee, dan het ek Haimon nie meer lief 

nie! 

Ek weet wat ek sê, maar nou is dit u wat my nie meer volg nie.  My 

woorde kom vir u nou van te ver af, van 'n koningryk waar daar vir u 

geen plek is nie - u met u verweerde gesig. 

[Sy lag]  Ja, ek lag, Kreone.  Ek lag, want ewe skielik sien ek jou 

vyftien jaar oud.  Dieselfde uitdrukking van magteloosheid, terwyl jy 

glo dat jy alles kan bemagtig.  Die lewe het jou sedertdien niks meer 

gegee nie as plooie in jou gesig en 'n groot maag. 

Hoekom wil jy my stilmaak? 

Omdat jy weet dat ek reg is.  Dink jy ek kan dit nie in jou oë lees dat jy 

dit weet nie.  Jy wéét ek is reg.  Maar dit sal jy nooit erken nie, want jy 

het nou net een gedagte: om jou geluk te beskerm, asof dit 'n 

vleisbeen is! 

Julle walg my met julle geluk!  Met julle lewe wat 'n mens ten alle 

koste moet waardeer, soos honde wat aan alles lek wat hulle teenkom.  

En daardie sinnige brokkie geluk - net genoeg vir iedere dag, mits jy 

nie te gulsig is nie. 

Maar ek, ek wil alles hê - onmiddellik!  Nie net 'n gedeelte nie, of julle 

kan dit maar hou. 

Ek wil nie gematig wees nie, nie ek nie - tevrede met die klein brokkie 

as ek soet is.  Ek wil van alles seker wees - vandag!  Ek wil seker maak 

dat dit net so mooi is as toe ek klein was - of ek wil sterf. 

Ja, ek begin net soos my Pa te praat.  Ons is van die soort wat tot die 

einde toe vrae stel.  Totdat daar nie meer enige kans vir lewende hoop 

bestaan nie - nie die geringste sprankie hoop om te smoor nie.  Ons is 

van dié wat dit vertrap waar ons dit teëkom - daardie hoop van julle, 

julle dierbare hoop, julle smerige hoop! 

Ja, ek is lelik.  En dis laag, nie waar nie - hierdie geskree, hierdie 

uitbarstings, hierdie gekyf soos 'n visvrou.  Pa het eers later mooi 

geword, toe hy heeltemal seker was, heel aan die einde, dat hy sy 

vader gedood het, dat hy sy moeder tot vrou geneem het en toe hy 
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wis dat niks, niks meer, hom kon red nie.  Toe het hy skielik rus gevind 

- hy het so iets van 'n glimlag gehad, en hy het mooi geword.  Daar 

was niks meer vir hom te maak as slegs die oë te sluit om julle nie 

meer te sien nie!  Julle met julle verspotte gesigte van kandidate van 

geluk!  Dis julle wat lelik is - selfs die mooistes van julle.  Julle het 

almal iets leliks in die hoekie van die oog of om die mond.  Jy het 

netnou die regte woord gebruik, Kreone.  Kombuis.  Julle kokke pas in 

die kombuis. 

Jy gebied my om stil te bly?  Jy gebied my, kok?  Dink jy werklik jy kan 

my iets gebied?   

Die voorhof is vol mense.  Maak oop die deure.  Hulle gaan my nou 

hoor! 

[Kreone probeer haar mond toedruk.  Sy worstel] 

Maak gou, kok!  Roep jou wagte! 

 

---ooOoo--- 

 

Hierdie monoloog is ook geskik vir grade 9-12 

 

(Teks kan by Dalro verkry word) 

 


