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Wole Soyinka 
Een door en door Nigeriaanse schrijver 

DE T O N E E L S C H R I J V E R / R E G I S S E U R , romanschrijver, essayist en dichter 

Wole Soyinka werd op 13 juli 1934 in Abeokoeta, Nigeria, geboren. De 

herinneringen aan zijn vroege jeugd, zijn ouders en zijn grootvader 

- het grootvaderlijk huis steekt nog altijd statig en lichtgroen boven de 

lemen huizen van Ake uit - zijn verwerkt in het eerste deel van zijn 

autobiografie Ake: The Year of Childhood (1985). Hoewel Soyinka, die 

in 1986 de Nobelprijs voor literatuur ontving, door zijn gebruik van 

Joroeba-folklore en -religie voor de Nederlandse lezer niet altijd even 

toegankelijk is, werd een aantal van zijn werken in het Nederlands ver

taald, waaronder al zijn romans: het reeds genoemde  Ake: The Year of 
Childhood {Jeugd in Ake); The Interpreters (1986,  De vertolkers); Season 

ofAnomy(i987, Dagen der duisternis); The Man Died  (1988,  Een man is 

dood); Isara  (1989, Isjara).  Van zijn poezie verscheen in 1987 een keuze 

uit Idanreand Other Poems en A Shuttle in the Crypt als Gedichten. 

Op Poetry International zijn, door de jaren heen, verscheidene malen 

vertaalde gedichten, onder andere uit zijn bundels Ogun Abibiman en 

Mandela's Earth, gepresenteerd. De Toneelgroep Nieuw Amsterdam 

voerde in vertaling het toneelstuk Requiem for a Futurologist (1991, 

Requiem voor een futuroloog)  op. 

Soyinka begon zijn schrijverscarriere als student aan het University 

College van Ibadan, Nigeria, en aan de University of Leeds in Enge

land. Nadat hij in 1958 was afgestudeerd, werkte hij anderhalf jaar bij 

het Londense Royal Court Theatre, waar hij in contact kwam met 

schrijvers als John Arden en regisseurs als William Gaskill en Joan 

Littlewood. Maar ondanks de invloed die deze Engelse contacten en 

het naoorlogse Europese toneel onvermijdelijk op hem hebben gehad, 

en ondanks zijn subliem gebruik van de Engelse taal, is Soyinka een 

door en door Nigeriaanse schrijver. De invloed van het Nigeriaanse 

volkstheater is in zijn toneelwerk duidelijk merkbaar - de mime-scenes 

in The Lion and the Jewel,  het toneelstuk dat hierna wordt besproken, 

zijn exemplarisch voor deze invloed en deden me bij herlezing denken 

aan een avond dat ik, in een huiskamertheater in Ibadan, letterlijk 
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