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Apollo in zijn tempel afgebeeld als orakelgod. Dit is een detail van een
roodfigurige vaas uit de vierde eeuw vóór Christus.

Vaasfragment, omstreeks 450 vóór Christus: Apollo in zijn tempel
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I LAIOS RAADPLEEGT APOLLO

De wagen van de zonnegod Helios kwam net boven de horizon
en het vroege daglicht kleurde de hemel roze. Het zou weer een
van die schitterende dagen worden, zoals gewoon was in
Boiotië. In alle vroegte zouden de boeren het vruchtbare land
opgaan om dat tot de middag te bewerken, zolang de zon nog
niet te heet was en de wind nog niet te hard over de vlakte
waaide.
Niet voor iedereen was deze dag een reden om blij te zijn.
Uitgerekend de koning van het land, Laios, de heer van de
machtige burcht Thebe, zag bedroefd de dag tegemoet. De
nacht had hij wakker doorgebracht. Hij werd door zorgen
gekweld. Nee, zijn rijk werd niet aangevallen door vijanden.
Sterker nog: Thebe was een van de machtigste burchten van
Griekenland. Ook werd zijn volk niet bedreigd door de pest of
door hongersnood. Dit laatste was bijna onmogelijk. Als een van
de weinige gebieden in Griekenland bestond zijn rijk
grotendeels uit zeer vruchtbare vlakten, die gevoed werden
door rivieren uit de bergen. Het was zeer geschikt voor
landbouw en veeteelt. Het heette nieet voor niets Boiotië, Land
der Koeien. Verder waren zijn lieve vrouw Iokaste en hij ook
niet ziek. Nee, alles ging hun voor de wind. Alles? Toch niet.
Het belangrijkste in het leven van een mens, vooral in dat van
een koning, werd hun onthouden: een zoon. Hoewel zij al vijf
jaar gehuwd waren, hadden ze nog geen zoon, ook geen
dochter. De tijd begon te dringen. Zijn vrouw Iokaste was nog
wel jong. Zij was nog maar achttien jaren, maar Laios zelf
voelde, dat hij al ouder werd. Weliswaar was hij nog sterk. Als
geen ander kon hij hardlopen, worstelen en discuswerpen.
Hoeveel kransen had hij niet op spelen als prijs gewonnen! Ook
in de strijd was hij een sterke tegenstander. Velen had hij reeds
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gedood. Zijn naam was overal gevreesd en geëerd. Toch voelde
hij de ouderdom al naderen. Zijn lichaam werd stijver, zijn
kracht nam af en hij raakte sneller vermoeid. Hij was al
negenendertig jaren oud. Velen van zijn vrienden waren reeds
in de onderwereld afgedaald door ziektes, die hun lichaam
hadden overwonnen, of doordat zij in de oorlog dapper
gesneuveld waren. Wanneer zou de dood hem bereiken? Wat
dan? Wat zou met Thebe gebeuren? Wie zou de stad besturen?
Zou er een machtsstrijd uitbreken? Zouden zijn burgers
verscheurd worden door burgeroorlog? Zouden broers elkaar
doden, vaders hun zonen en zonen hun vaders? Hij moest er
niet aan denken. Wanneer op macht beluste mannen hun kans
ruiken, schrikken ze nergens voor terug. Hij had het zelf al eens
meegemaakt. Hij was in zijn jeugd door Amphion en Zethos
van de koninklijke macht beroofd en na lange tijd had hij die
teruggewonnen, toen zij beiden verdiend een ellendige dood
gestorven waren. Zijn vader Labdakos namelijk was jong
gestorven en hij had het koningschap achtergelaten aan hem.
Hij was echter nog te jong om over Thebe te regeren. Daarom
had zijn vader Lykos tot voogd en regent aangewezen. Deze
verzorgde hem liefdevol en was een goed heerser over Thebe,
maar onverwacht werd Lykos door zijn beide neven Amphion
en Zethos gedood. Amphion en Zethos eigenden zichzelf de
macht toe en verbanden de nog jonge Laios. Hij kon zich nog
goed de tocht herinneren naar koning Pelops, die de
Peloponnesos zijn naam had gegeven. In de duistere nacht was
hij uit Thebe vertrokken. Zonder enig bezit, terwijl slechts één
slaaf hem begeleidde. Spottend hadden de broers hem
nageroepen: “Kom maar terug, als je volwassen bent. Misschien
willen we je het koningschap dan teruggeven.” Nergens werd
hij gastvrij ontvangen. Overal was men bang voor de wraak van
het machtige Thebe, als men Laios opnam. Laios had de moed
al opgegeven, toen hij aan de poort van het paleis van Pelops de
poortwachter vroeg, of hij de koning mocht spreken. De
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poortwachter verdween naar binnen en even later kwam hij
terug en vroeg hem te volgen. Hij werd in de grote mannenzaal
gebracht, waar Pelops op zijn troon hem ontving. Laios’ verhaal
verbijsterde hem. “Ook ik heb niet altijd geluk gehad, Laios.
Daarom ben jij welkom in mijn huis. Beschouw, zolang je hier
bent, mijn bezit als het jouwe.” sprak Pelops. Laios groeide
gelukkig op bij Pelops en alles leek voor hem voorspoedig te
gaan, totdat hem groot ongeluk trof. Een van Pelops’ zonen
Chrysippos was een zeer mooie jonge man. Hij was rank en
slank en de eerste baardharen verschenen. Hij was nog
onschuldig en naïef. Alleen jacht en sport interesseerden hem.
Laios voelde alleen maar vriendschap voor hem, totdat hij,
(misschien was dit door het noodlot bepaald, of misschien was
zijn familie vervloekt) door een gouden pijl van Eros, de
liefdesgod, in zijn hart getroffen werd, zonder dat hij het door
had. Een onbedwingbare liefde voor de jonge Chrysippos
overviel hem. Hoe Laios ook tegen zichzelf en zijn gevoelens
vocht, hij was zijn gevoel niet de baas. Hij wist, dat Chrysippos
zijn twee witte paarden enorm bewonderde, die Ookupous en
Anemos ofwel Snelvoet en Wind heetten. Hij ging naar de
jongen toe en nodigde hem uit voor een ritje op zijn wagen.
Verheugd ging Chrysippos in op de uitnodiging. Eenmaal
buiten de poorten van Pelops’ burcht, liet Laios boven de
paarden de zweep knallen. In gestrekte draf vlogen de paarden
en zij deden hun namen eer aan. Verder en verder verdween
achter hen de burcht. Toen Laios dacht ver genoeg verwijderd
te zijn, verelde hij de jongen van zijn liefde. Voordat Laios
besefte wat er gebeurde, had de knaap zijn dolk getrokken en
zichzelf doodgestoken. Terwijl hij stervend op de grond lag,
sprak hij met moeite: “Laios, dank jij zo de gastvrijheid van mijn
vader? Liever kies ik ervoor eervol te sterven en voor mijn tijd
in het donkere rijk van Hades te zijn, dan dat ik mijn vaders
naam te schande maak en aan jouw lage lusten toegeef.” Zijn
laatste woorden had hij nog maar net uitgesproken, of zijn borst
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stopte te bewegen en zijn ogen werden dof. Nu kwam Laios bij
zinnen. Hij begreep, wat hij gedaan had, hoe hij Pelops had
teleurgesteld en wat voor verdriet hij hem had aangedaan. Toch
besloot hij het lijk niet daar achter te laten als prooi voor de vele
vogels en wilde honden, maar het naar de vader terug te
brengen, zodat hij zijn zoon fatsoenlijk kon begraven. Toen
Laios de volgende dag op de terugweg was, zag hij na enige tijd
ruiters op hem afkomen. Het was Pelops, die op zoek was naar
zijn zoon. Bleek en met treurige ogen zag de vader het levenloze
lichaam van zijn zoon. Hij wilde niets weten van de
verontschuldigingen van Laios, ook niet dat het de schuld was
van Eros, de liefdesgod, maar in woede sprak Pelops een vloek
over Laios en zijn nakomelingen uit: “Laios, ondankbare hond,
jij die de gastvrijheid niet waardeert, ik hoop, dat jij en jouw
nakomelingen door elkaars hand en door onderlinge schuld
sterven. Verdwijn uit mijn land, stuk ongeluk. Als je voor
zonsondergang niet van mijn gebied bent, ben je vogelvrij.”
Direct draaide Pelops zich om en gaf zijn paard de sporen naar
huis om zijn zoon te begraven.
Voor Laios zag de toekomst er slecht uit. Waarheen moest hij
zich wenden? Als men wist wie hij was, zou men hem verjagen
of doden. Incognito zwierf hij door het land. Toen hij in Athene,
de stad van Pallas Athene kwam, hoorde hij, dat het met
Amphion en Zethos slecht afgelopen was. Het ergste was nog
het lot van Amphion geweest. Deze was getrouwd met Niobe.
Zij had hem zeven zoons en zeven dochters gegeven. Toen op
een dag de vrouwen van Thebe naar de tempel gingen om Leto
te vereren, de moeder van slechts twee godenkinderen, Apollo
en Artemis, verbood ze hun dat. “Niet haar moeten jullie
vereren. Zij heeft slechts twee kinderen op de wereld gezet.
Vereer liever mij. Hoeveel kinderen heb ik meer dan Leto. Als ik
veel kinderen verlies, houd ik er nog veel over. Keer terug naar
huis.”
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Maar let op: wie zich met de goden vergelijkt moet wel door
ongeluk getroffen worden. Leto had de trotse woorden van de
sterfelijke vrouw gehoord. Woedend ging zij naar haar beide
kinderen. Zij waren meesters met de boog. “Lieve kinderen,
wreek jullie moeder. Niobe, koningin van Thebe, heeft mij
beledigd. Zij vindt dat ze meer is dan ik. Ga en straf haar.” Zij
had haar woorden nog niet gesproken, of Apollo en Artemis
waren reeds weg. Op de heilige berg de Helikon namen ze
plaats.
Niobes zonen waren net buiten Thebe aan het trainen. Apollo
spande zijn boog en de eerste pijl vloog al door de lucht. De
oudste zoon stortte gewond ter aarde. De pijl was dwars door
zijn hart gedrongen. Voordat de andere jongens merkten dat
hun broer gestorven was, vielen zij zelf in snel tempo. Het
gerucht van hun vreselijke dood drong door tot Niobe in Thebe.
Zij stormde met haar dochters de stad uit en wierp zich wenend
op haar zoons en in zwarte kleding stonden de dochters er
huilend bij. Ook zij werden achter elkaar getroffen door pijlen,
dit keer van Artemis. Troosteloos keek Niobe om zich heen. Zij
kon niet meer ophouden met huilen. Zij keerde terug in haar
vaderland Lydië. Daar is zij veranderd in een steen, die nog
steeds van verdriet huilt. Amphion kon het verlies van zijn
veertien kinderen op één dag niet aan en pleegde zelfmoord. Hij
werd bijgezet in het graf van Zethos, die reeds eerder gestorven
was. Zethos’ vrouw Aedoon was jaloers geweest op de
kinderschaar van Niobe. Toen zij een keer in de nacht een van
de kinderen van Niobe wilde doden, doodde ze per toeval haar
eigen kind. Zeus veranderde haar in een nachtegaal, zoals haar
naam Aedoon ook betekent en zij was bestemd eeuwig de dood
van haar kind te bejammeren. Uit verdriet om het verlies van
zijn zoon en vrouw was Zethos gestorven.
Na de dood van Amphion en Zethos ging het gerucht, dat de
Thebanen op zoek waren naar de enige wettige erfgenaam van
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de koningstroon, de verdreven Laios. Toen Laios dat had
gehoord, had hij de stoute sandalen aangetrokken en zich naar
zijn vaderstad begeven. Hij had van alles verwacht, maar niet
dat de bevolking hem juichend zou binnenhalen en hem de
koningstroon en de schone, zeer jonge Iokaste als echtgenote
zou geven. Na lange tijd, ja, had hij het koningschap van Thebe,
waarop hij recht had, gekregen. Hij had Thebe daarna in vrede
bestuurd en die vrede zou misschien na zijn dood, als hij geen
zoon als erfgenaam had, omslaan in een wreed bloedbad, omdat
machtswellustelingen naar de kroon streefden? Hij moest er niet
aan denken. En als het bestemd was, dat hij een zoon zou
verwekken, dan moest het niet te lang meer duren. Zijn jaren
vorderden. Hij zou hem nog graag zien opgroeien en hoopte het
mee te maken, hoe hij op spelen overwinning op overwinning
stapelde, hoe het gerucht zijn naam in Griekenland zou
verspreiden en de mensen zijn naam met eerbied zouden
uitspreken. Vaak had hij gebeden: “Zeus, moge ik ooit de
geboorte van mijn zoon aanschouwen en zijn vreugde over zijn
behaalde roem delen, voordat ik naar de Tartaros, de
onderwereld, moet afdalen en uw broer Hades mijn koning zal
zijn. Dan zal mijn ziel zich daar eeuwig kunnen verheugen over
mijn zoon.”
Plots waakte Laios op uit zijn sombere gedachten. Geritsel in de
kamer had zijn aandacht getrokken. Zijn lieve vrouw Iokaste
draaide zich om in haar slaap. Even leek zij wakker te worden,
maar zij bleef rustig doorslapen. Gelukkig had zij in
tegenstelling tot hem wel van de slaap mogen genieten. Tot diep
in de nacht hadden zij beiden overlegd over wat ze moesten
doen. Ze hadden reeds al het mogelijke gedaan. Ze hadden tot
alle goden gebeden. Tot Hera, de echtgenote van Zeus, de
koningin van de goden, die het huwelijk beschermde en
vrouwen in barensnood hielp. Tot Dionysos, de god van de
vruchtbaarheid, hadden ze zich ook gericht, maar boven allen
tot moeder Aarde, de oergodin, die van alle mensen en dieren
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de moeder was en het leven schonk aan alle planten. Maar alle
gebeden, offers en tempels, die ze hadden gebouwd, hadden
hen niets geholpen. Ten einde raad besloten ze, dat Laios de
volgende dag naar Delphi zou gaan om daar Apollo en zijn
orakel te raadplegen.
Laios keek naar buiten en zag, hoe Aurora, de dageraad, aan de
hemel nog steeds rozerode vingers had getoverd. Hij wist, dat
het niet lang meer zou duren, of hij moest vertrekken.
Weliswaar lag Delphi niet zo erg ver van Thebe (het was slechts
een reis van enkele dagen), maar de tocht was wel gevaarlijk.
Overal lagen rovers en moordenaars op de loer om
voorbijgangers van hun geld, of nog erger hun leven te beroven.
Juist de weg naar Delphi bood misdadigers een goede
gelegenheid snel rijk te worden, omdat uit alle delen van de
wereld vorsten gezanten naar het orakel van Apollo stuurden
om de god raad te vragen. Deze gezanten werden op weg
gestuurd met de mooiste en duurste geschenken voor de god.
Apollo stond namelijk in hoog aanzien tot aan de randen van de
wereld. Zijn uitspraken faalden nooit.
Laios stond op, trok een krokuskleurige chitoon1 aan, deed om
zijn middel een riem, die bezet was met dure edelstenen, die in
het vroege licht vrolijk in het rond schitterden en bond zich
sandalen onder.
Op zijn tenen verliet hij de slaapkamer. Hij wilde Iokaste niet
onnodig vroeg wekken. Zo kon zij langer genieten van de
zorgeloosheid, die de slaap haar gaf. Buiten de deur van het
slaapvertrek bleef hij even boven aan de trap staan en liet zijn
ogen door het mannenvertrek beneden dwalen. De aanblik van
het imposante vertrek vrolijkte hem op. Het was werkelijk een
machtige ruimte. In het midden zag hij de ronde haardplaat,
waar dienstmeisjes ‘s avonds en in de winter het vuur hoog
1

een hemdachtig kleed, dat de Grieken gebruikten
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opstookten. Daaromheen zat hij dan met zijn vrienden en vaak
zaten om hen heen op de tweede rij toevallige gasten, die tegen
het vallen van de avond een beroep hadden gedaan op zijn
gastvrijheid. Nooit mocht je gastvrijheid weigeren aan wie erom
vroeg. De straf van Zeus, de beschermheer van de gastvrijheid,
zou genadeloos zijn. Zo’n avond aan het haardvuur werd pas
echt een feest, als een zanger of dichter met een lier optrad en
over goden en helden uit een ver verleden zong.
Om de haardplaat stonden in een vierkant vier machtige zuilen,
die van boven naar beneden een weinig toeliepen en een zwaar
dak droegen. In het midden van het dak zat een vierkant gat,
waardoor overdag zonlicht naar binnen scheen en ‘s avonds de
rook van het haardvuur naar buiten kon ontsnappen. Rechts
zag hij tegen de muur zijn troon, waarop hij recht sprak of met
de ouden vergaderde en zijn besluiten nam. Het mooiste was
eigenlijke de glans, die van de kleurrijke stenen vloeren straalde
en die de zaal koninklijke waardigheid gaf.
Genoegzaam daalde Laios de trap af. Hij riep zijn dienaren en
gaf hun zelfverzekerd bevelen:
“- Eukrates, bereid het ochtendmaal voor en zorg tevens voor
genoeg proviand voor een reis naar Delphi. Vergeet niet
roodfonkelende wijn in leren zakken mee te nemen.
- Theophiles, ga naar de stallen. Span mijn vier sterkste paarden
voor mijn reiswagen. Geef ze voor de tocht nog flink te eten.
- Loukianos, ga naar de voorraadkamer en doe in een kist de
mooie purperen lakens, die ik ooit als gastgeschenk kreeg van
mijn vriend Aigeus, de koning van Athene. Voeg daaraan toe
het gouden mengvat, dat Nestor, de koning van Pylos, mij ooit
gegeven heeft. Pak tenslotte de gouden drinkbekers uit de
bruidschat van Iokaste. Deze schitterende voorwerpen zal ik de
god geven. Misschien zal Apollo hierdoor gunstig gestemd
raken en mij een gunstig orakel geven.”
14

De dienaren haastten zich weg. En het paleis, dat nog voor kort
in diepe rust verzonken was, gonsde nu van leven. Blankarmige
dienaressen kwamen snel naar binnen en klapten voor hem een
tafel uit. Daarop zetten zij mandjes met brood en de heerlijkste
spijzen. Voordat hij zijn handen naar het eten uitstrekte, goot
een dienares water in het bronzen wasbekken; zo kon hij zijn
handen wassen.
Toen Laios zich te goed had gedaan aan eten en drinken, stond
de zon al hoog aan de hemel. Het werd al heet. Het was de
hoogste tijd te vertrekken. Hij beval de wagen voor te rijden en
wees tien gewapende mannen als zijn lijfwacht aan. Zelf gordde
hij zich zijn zwaard aan. De rest van zijn wapens, zijn
scheenplaten, pantser, schild, helm en lans, liet hij in de wagen
brengen.
Intussen was Iokaste wakker geworden door het rumoer in
huis. Direct kwam in haar de herinnering terug aan wat zij en
Laios die vorige avond hadden besloten. Ze zag ertegenop
alleen in het paleis achter te blijven, hoewel ze gewend was aan
dit lot van de vrouw. Hoe vaak was Laios niet weggeweest en
dat nog wel langer en voor gevaarlijker zaken dan nu? Altijd
was ze thuis gebleven zoals van een vrouw verwacht werd,
maar ook altijd had ze angst gehad. Zou Laios veilig
terugkeren? Zou hij dit keer een vijand op het slagveld treffen,
die sterker was dan hij?
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Reconstructie van het binnenplein (boven) en de
troonzaal (onder) van het Megaron van Pylos

Vele vriendinnen hadden al hun man verloren door de oorlog of
door laffe rovers. Vaak had ze om mannen van andere vrouwen
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gerouwd. Ze had zich uit rouw de haren uit het hoofd gerukt,
met haar nagels de wangen en ook haar borsten tot bloedens toe
opengekrabd. Ook nu zag ze haar man met lede ogen
vertrekken. Ze begreep dat het moest. En ach, wat zou hem
gebeuren? Hij was nog steeds zo sterk als geen ander en op zijn
reis zou hij door bewapenden beschermd worden. Uit angst, dat
Laios zou vertrekken zonder afscheid van haar te nemen,
hoewel ze beter wist, rende ze uit haar slaapkamer en boven op
de trap troffen haar ogen onmiddellijk de fiere gestalte van haar
geliefde man in de deuropening, waar het zonlicht in volle
hevigheid naar binnen viel. Hij stond daar precies, zoals ze hem
de eerste keer gezien had. Direct had Eros haar met een
gevleugelde pijl getroffen en haar verliefd gemaakt. Zo’n liefde
als toen voelde ze nu ook. Alsof Laios haar aanwezigheid
gevoeld had, draaide hij zich om en keek met zijn donkere ogen
naar boven. Iokaste bleef bedeesd staan. Het rood steeg haar
naar de wangen en ze sloeg haar ogen neer. Bedeesd begaf ze
zich naar beneden. Beiden beseften, dat dit afscheid belangrijk
voor hen was. Dit besef stemde hen zwijgzaam. Teder omhelsde
Laios zijn vrouw korte tijd en draaide zich toen met een korte
ruk om en ging met vastbesloten tred naar buiten. “Moge
Hermes, begeleider der reizigers, met jou meegaan.” riep
Iokaste hem nog na, maar Laios was al in zijn wagen
gesprongen en de menner klapte met de zweep boven de
paarden.
Laios had geluk gehad. Hij stond aan de uitlopers van de berg
de Parnassos. Daarboven lag Delphi. De reis was voorspoedig
geweest. Geen rover had zijn pad gekruist. De reis was wel
zwaar geweest door de hitte overdag. Helios, de zonnegod, had
zich steeds van zijn beste kant laten zien. Zeus had de zonnegod
door een heldere hemel laten rijden, zodat de hitte onder het
tentdoek op de wagen bijna ondragelijk was geweest. En alsof
dat nog niet voldoende was, was de weg naar het hooggelegen
Delphi hard en oneffen. De massieve houten wielen botsten in
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iedere kuil en tegen iedere steen, zodat Laios soms het gevoel
had dat zijn botten braken. Tenslotte had hij zulke stijve,
pijnlijke, blauwe spieren, dat hij de beschutting van de kap
tegen de zon verliet en lopend achter de wagen de tocht
voortzette.
Gisteravond waren ze aangekomen aan de voet van de berg de
Parnassos. Delphi leek nu zeer dichtbij. Maar de weg de berg op
was lang en liep via vele bochten steil naar boven. Laios was
verstandig geweest en had zijn mannen opgedragen het kamp
voor de nacht gereed te maken. Het was te laat voor de tocht
naar het orakel toe. Dat zouden ze nooit meer voor het vallen
van de nacht redden. Bovendien was de hitte aan het eind van
de dag op de berghelling te groot.
De nacht had Laios goed gedaan. Hij was enigszins hersteld van
de zware tocht. Zijn lichaam was wel stijf van het harde bed op
de grond. Zodra Aurora rozevingerig aan de hemel verscheen,
stonden de mannen op. Vol ontzag keken ze omhoog naar de
top van de Parnassos, die achter Delphi lag. Daarop zouden de
negen Muzen wonen. Dat waren godinnen van de kunst en zij
stonden onder leiding van Apollo. Hij was namelijk niet alleen
god van de voorspelling maar ook van de kunsten. Hoewel de
mannen begrepen, dat het zinloos was te proberen hen ergens
op die berg te zien, koesterden ze diep in zich toch hoop op een
wonder om een glimp van hen op te vangen.
Ze werden onverwacht uit hun gestaar opgeschrikt door de
korte bevelen van Laios: “Mannen, wat staan jullie te staren.
Geloven jullie, dat de goden zich zo maar aan gewone
stervelingen zullen tonen? Wanneer je het niet verwacht,
verschijnen ze om je te helpen, of om je op de proef te stellen.
Vooruit. Aan het werk. Theophiles, voed de paarden. Eukrates,
geef ons te eten. Ik heb haast. De tocht omhoog is nog lang.”
Korte tijd later na een stevig ontbijt begaven de mannen zich op
weg. Een ware martelgang. Elf lange kilometers zigzaggend
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tegen de berg op en Delphi scheen niet dichterbij te komen, en
dat terwijl de hitte snel toenam en de watervoorraad afnam.
Na vier lange uren kwam de koninklijke stoet bij het heiligdom.
Ze waren niet de enigen en zeker niet de eersten. Velen hadden
al om raad gevraagd en wachtten op het antwoord van de
godheid. De pas aangekomenen keken hun ogen uit. Niet alleen
Grieken hadden de moeizame tocht ondernomen om zich tot
Apollo te wenden, maar ook uit het verre oosten waren
gezanten gekomen: allen in de schitterendste kleding en met de
duurste geschenken en reukwerken.
Laios was te laat gekomen om zijn probleem nog aan de god
voor te leggen. Hij moest ter plekke overnachten en de volgende
dag afwachten. Gelaten liet hij het kamp voor de nacht opslaan.
Die nacht werden aan het kampvuur veel verhalen verteld,
waaruit Apollo’s onfeilbaarheid bleek. “Apollo’s uitspraak zal
beslissend zijn”, begreep Laios, “Het is duidelijk, dat wat hij zal
zeggen ook uit zal komen. Dus zullen we ons eraan moeten
houden.” Lang bleven de vuren rond het heiligdom branden.
Gepraat en gelach klonken tot laat in de nacht in de lucht.
Tenslotte werd het stil. Overal bleven wachtvuurtjes branden.
Hoewel men op het heilige grondgebied van de god was, moest
men op zijn hoede blijven. De aanwezige rijkdommen lokten
gespuis.
Laios was gespannen. Morgen zou hij weten hoe zijn leven
verder zou gaan. Voordat hij het besefte, zag hij, hoe in het
oosten de poort van Helios’ rijk weer openging en het licht zich
roze over de aarde verspreidde.
Voor Laios was dit het teken zich te haasten. Hij sprong
overeind en beval zijn mannen zich gereed te maken. Hij wou
de eerste zijn, die de Pythia, Apollo’s priesteres, aansprak.
Langer wachten kon hij niet aan. Hij gaf zijn mannen niet
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eens de tijd te eten. Nee, Loukianos moest direct de geschenken
voor Apollo te voorschijn halen. Laios liet ze naar de tempel
brengen. Als eerste meldde hij zich bij de Pythia. Deze kwam na
enige tijd tevoorschijn uit de tempel en wel uit dat deel waar
slechts gewijde mensen mochten komen, het adyton. Daar zou
zich de navel van de aarde bevinden en een kloof in de aarde,
waar uit bedwelmende dampen opstegen. Ook de drievoet zou
daar zijn, waarop de Pythia ging zitten, als zij in contact wilde
komen met haar god. Als Apollo wilde, dan nam hij bezit van
haar en sprak hij door haar mond tot de raadvrager. De Pythia
was een oudere vrouw, rank en slank met reeds grijze haren.
Statig in haar lange, witte kleed schreed zij met waardige
passen op Laios af. Met ontzag keek Laios naar haar. Voordat
hij iets kon zeggen begon de Pythia: “O mens, wie ben jij? Van
welke ouders beweer jij af te stammen? Waarom ben jij
gekomen?”
Laios antwoordde: “O Pythia, ik ben Laios, zoon van Labdakos,
afstammeling van Kadmos, die Thebe stichtte. Ik ben koning
van Thebe. Iokaste is mijn vrouw. Neem van mij deze kostbare
geschenken voor de god Apollo aan.”
Terwijl hij dit zei, wenkte hij Loukianos, die de kist vol
kostbaarheden voor de Pythia neerzette en het deksel optilde
om aan de priesteres de stralende inhoud te tonen. Met vreugde
nam zij de geschenken in ogenschouw en wenkte een dienaar
om de kist in de tempel te brengen. Zij sprak de koning ten
antwoord: “O Laios, waarlijk, vol ontzag bent u voor de macht
van mijn heer. Welaan, zeg de reden van uw komst.”
“Eerwaardige Pythia”, begon Laios, “mij en mijn vrouw wordt
totnogtoe de vreugde van de geboorte van een zoon onthouden.
Vraag uw heer Apollo, als ik ooit voor hem een mooie tempel
heb gebouwd, als ik hem ooit geëerd heb met brandoffers,
waarvan de vette rook opkringelt naar de Olympos, waar hij
woont, of hij voor mij en Iokaste de volgende wens wil
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vervullen. Mogen wij een zoon krijgen, die mij, zijn vader, in
kracht en roem zal overtreffen.”
De Pythia keek Laios begripvol aan. Een zoon was voor zijn
ouders het belangrijkste bezit. Hij zou hen op hun oude dag
verzorgen en beschermen. Hij zou hun toeverlaat zijn.
Zonder nog een woord te zeggen draaide ze zich om en schreed
naar de bron de Kastalia. In het kristalheldere water waste de
heilige vrouw zich om rein Apollo te ontmoeten. Daarna dronk
ze water van een andere heilige bron, de Kassotis. Tenslotte
nam ze enige laurierbladeren in haar mond en kauwde die. Na
deze reinigingsriten begaf zij zich in Apollo’s tempel naar het
adyton. De Pythia duwde met een langzaam gebaar het zware
gordijn weg, dat voor de ingang van het adyton hing, trad naar
binnen en liet het gordijn achter zich terugvallen. Gespannen
keek Laios toe. De tijd verstreek tergend traag. Secondes leken
minuten, minuten uren. Langzaam bekroop hem een
onheilspellend gevoel. De hemel, die zojuist nog helder was,
betrok. Wolken kropen voor de zon en de dag werd nacht. De
aarde begon te schokken. Uit het adyton hoorde hij eerst
kreunen en steunen, dat omsloeg in gegrom. Plotseling drong
een stemgeluid tot hem door, niet de mooie, vrouwelijke stem
van de Pythia, die hij verwachtte, maar een zware, mannelijke:
“Laios wees wijs. Wens geen zoon van de goden! Jouw zoon zal
zijn moeder huwen en zijn vader doden.”
Opeens was het stil. Laios stond als aan de aarde genageld.
Verbijsterd bleef hij naar het gordijn kijken, dat de ingang tot
het adyton afsloot. Het duurde lang, voordat een hand traag het
gordijn terugtrok. Naar buiten trad een vrouw, die de Pythia
moest zijn. Maar hoezeer was zij veranderd. Haar ogen stonden
wijd open en waren rood doorbloed. Haar haren, voorheen nog
zorgvuldig opgemaakt, waren nu verwilderd en hingen in
strengen samengeplakt door het zweet langs het hoofd. Haar
gelaat droop van het zweet en haar kleed zat vastgeplakt
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tegen haar lichaam. Wankelend liep zij op Laios af: “O Laios, jij
hebt Apollo’s antwoord gehoord. Onfeilbaar is zijn woord. Pas
op voor een zoon.” Meer zei ze niet. Terneergeslagen gaf Laios
zijn mannen de opdracht de voorbereidingen te treffen voor het
vertrek.
Iokaste was in Thebe achtergebleven. Zij voelde de spanning
van dag tot dag groeien. En toen de dag aangebroken was,
waarop zij vermoedde, dat Laios zou terugkeren, ging ze al
voor dag en dauw boven op de stadsmuren staan en keek ze uit
over de vlakte, of haar man eraan kwam. Iedere minuut, die
verstreek zonder een teken van de stoet te zien, was een
teleurstelling. Zo sloeg de aanvankelijk vrolijke, opgewonden
stemming van Iokaste en haar dienaressen om in bedruktheid
en een voorgevoel van de slechte tijding.
Pas tijdens de avond zag Iokaste als eerste met haar moe
getuurde ogen in de verte een kleine stofwolk zich in de hemel
verheffen. Onmiddellijk beval zij de poorten te openen. De hele
dag stond er al een wagen met paarden gereed. Deze besteeg zij
en ze gaf het bevel het naderend gezelschap tegemoet te rijden.
Ongeduldig drong ze bij de menner er telkens op aan de
paarden harder en harder te laten lopen, totdat de wagen door
de oneffenheden in het wegdek begon te stuiteren en dreigde
om te slaan.
Intussen was de stofwolk dichterbij gekomen en kon Iokaste
haar man al zien, maar uit de zwarte rouwkleding kon Iokaste
opmaken, dat hij haar een slecht bericht bracht. Voor de arme
vrouw duurde het uren, voordat Laios voor haar stond en haar
droevig in de ogen keek. Ze begreep genoeg en vroeg hem niets.
Laios stapte in haar wagen en in stilte, zonder een woord te
spreken reden ze terug naar de burcht.
Pas toen ze beiden alleen waren, durfde Iokaste naar Apollo’s
uitspraak te vragen: “Geliefde Laios, vertel mij onomwonden
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Apollo’s woorden. Verzwijg mij niets, opdat wij beiden door
dezelfde woorden hetzij verdrietig hetzij blij zullen zijn.”
“Lieve Iokaste,” luidde Laios’ antwoord “de god raadde mij aan
geen zoon te wensen. Als wij toch een zoon zullen krijgen, zal
hij zijn vader doden en zijn moeder huwen. Het is duidelijk, dat
ons geen kind beschoren is. Want welke ouders zetten bewust
hun eigen moordenaar op de wereld? Welke vader, welke
moeder wil dat hun zoon zijn vader doodt en de rest van zijn
leven opgejaagd zal worden, hetzij door zijn verwanten om hem
te straffen wegens verwantenmoord hetzij door de Erinyen, de
wraakgodinnen. De Erinyen zullen hem, als hij niet door
mensen gestraft zal zijn, over de aarde rondjagen. Nergens zal
hij gastvrij ontvangen worden. Als een waanzinnige zal hij zijn
leven eindigen. En welke moeder zal een zoon willen baren, die
met haar zal trouwen? Geen ouder zal die dingen voor zijn kind
willen.” Verder zei Laios niets meer. Somber blikte hij in het
haardvuur. Iokaste wist, dat het laatste woord gesproken was.
Hij had gelijk. Zij zouden kinderloos moeten blijven. De
kinderloosheid had voor Iokaste en Laios niet het
huwelijksgeluk vernietigd. Zij begrepen, dat zij voortaan tot het
eind van hun leven alles voor elkaar moesten betekenen.
Thebe zou voorspoedig bestuurd zijn, totdat Laios van hoge
ouderdom gestorven was, als niet onverhoopt Iokaste toch
zwanger was. Eerst had ze het Laios niet durven zeggen. Ze
wist wat voor gevaar de vrucht in haar buik kon inhouden.
Soms keek ze vol afschuw naar de langzaam zwellende buik.
Zou zij de toekomstige moordenaar van Laios en haar
toekomstige echtgenoot in zich dragen? Soms keek ze vol
vertedering naar de groeiende ronding. Ze voelde de baby al
bewegen. Dan vervulde haar hart zich van moederlijke vreugde
en trots en droomde ze weg en zag ze zich met de baby aan de
borst. Na het lang uitgesteld te hebben vertelde ze het haar man
toch. Laios was niet boos. Waarom zou hij ook? Daarvoor was
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het te laat. En het was toch het resultaat van hun liefde? Tot laat
in de nacht overlegden ze wat te doen. Het kind in leven laten
na de geboorte was onmogelijk. Maar het kind eigenhandig
doden kon ook niet. Zij zouden tot hun dood door de Erinyen
achtervolgd worden en later in de Tartaros, de onderwereld,
eeuwige straf betalen, zoals ook Tantalos eeuwig honger en
dorst moest lijden, omdat hij het als vertrouweling van de
goden gewaagd had van hun ambrozijn en nectar, het eten en
de drank der goden, te stelen en aan zijn slaven te geven. Dus
besloten ze het kind te laten sterven zonder het te doden.
Enige maanden later was het zover. Een flinke zoon werd aan
Iokaste en Laios geboren, maar in plaats van vreugde heerste
rouw in de burcht. De moeder moest de last, die ze negen
maanden lang in zich gedragen had, afstaan. Slechts even kon
ze het knaapje aanschouwen, voordat het door dienaren bij haar
werd weggehaald. Zij brachten het kindje, dat nog rood van de
geboorte was, naar Laios. Vol vertedering en medelijden nam
hij het aan, ontblootte zijn hielen en sneed zijn pezen door. Het
jongetje gilde van de pijn. Ontdaan en bleek gaf hij het snel aan
Loukianos, terwijl hij hem beval: “Loukianos, snel, neem dit
kind en breng het naar het Kithairongebergte. Leg het daar op
de eenzaamste plaats; niemand mag het vinden; het moet door
de hitte sterven. “
Met tranen in de ogen stond Laios het huilende kindje af. Hij
wist, dat hij niet anders kon.
Lang na die dag was Thebe in diepe rouw gedompeld.
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II. OIDIPOUS VERLAAT KORINTHE

De zon stond hoog boven de vlakte voor de stad Korinthe. De
jonge mannen van de stad oefenden zich in alle disciplines, die
een jongeling op gebied van sport en oorlog moest beheersen.
Te midden van allen blonk één uit. Van zijn hoofd golfden
blonde lokken bij iedere beweging en over zijn gebronsde
lichaam zag je bij iedere beweging de spieren rollen. Glanzend
van zweet en olie stond hij in het stof, dat opdwarrelde. Zijn
borstkas ging jagend op en neer en zijn adem kwam in stoten
naar buiten. Hij had zojuist in een worstelpartij zijn vriend
Euphorbos op zijn rug gelegd. “Oidipous” hijgde Euphorbos
terwijl hij moeizaam opstond, “zoals altijd heb je weer
gewonnen. Niet alleen in het worstelen maar ook in het
hardlopen, verspringen en paardrijden ben jij veruit de beste. Jij
bent werkelijk de zoon van een koning en je verdient het
inderdaad later onze koning te worden. Maar laten we ons nu
opfrissen en samen aan het maal gaan. Het is al laat. We zijn
moe van de inspanning en we worden gekweld door honger.”
Allen vielen juichend Euphorbos bij. Ze verlangden naar een
feestmaal met rijkelijk gedekte tafels, waarbij ook wijn
overvloedig geschonken zou worden. Oidipous keek gevleid.
Hij verheugde zich over de lofprijzingen, die Euphorbos over
hem geuit had. Ook hij was toe aan verfrissingen. Opgewonden
en vriendschappelijk trokken de jonge mannen naar de stad.
Een ieder ging eerst naar zijn eigen huis om zich de olie, die ze
voor het worstelen op hun lichaam hadden gesmeerd en die nu
met zand vermengd was, af te krabben en een bad te nemen.
Daarna verzamelden ze zich bij het paleis van koning Polybos,
de vader van Oidipous. Het mannenvertrek was voorzien van
volle tafels. Verscheidene mengvaten stonden opgesteld en
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dienaren waren al bezig ze voor een derde te vullen met wijn en
voor de rest met water. Geen fatsoenlijk man dronk pure wijn.
De jonge mannen dromden naar binnen en in de zaal weerklonk
direct gepraat en gelach. De avond leek een groot succes te
worden.
Niet alleen werden de gasten vrijgevig van spijs en drank
voorzien, maar ook trad voor hen een zanger op, die spelend op
een lier over helden en goden zong. Bij het vorderen van de
nacht raakten sommigen, zoals begrijpelijk is na een dag trainen
in de zon, overmand door de slaap of raakten aangeschoten van
de wijn. Vooral Nikias was dronken. Hij was niet echt met
Oidipous bevriend. Integendeel, veeleer was hij jaloers op hem.
“Die Oidipous is een arrogante kwast. Hij is al te trots op zijn
koninklijke afkomst en door zijn successen op het sportveld.”
riep hij lallend. Bij deze woorden verstomden de feestenden
langzaam. Door de doodse stilte hoorde men zachtjes maar wel
duidelijk Nikias met dubbelslaande tong zeggen: “Oidipous, jij
viert wel feest en laat je door iedereen als koningszoon eren.
Maar waarom eigenlijk? Gaat het gerucht niet, dat herders jou
twintig jaar geleden uit het Kithairongebergte hebben
meegenomen en dat je hielen opgezwollen waren, omdat ze
doorboord waren? Die herders hebben jou naar Korinthe
gebracht. Een van hen heeft jou naar de koning gebracht. Hij
wist, dat zij tegen hun zin kinderloos waren. De koning en zijn
eerbiedwaardige echtgenote Merope namen jou liefdevol op. In
feite ben je dus maar een eerloze bastaar...” Meer kon Nikias
niet zeggen. Oidipous was als een briesend paard
opgesprongen. Voor zijn ogen was een waas gekomen. Buiten
zinnen greep hij een voetenbankje. Dit boven zijn hoofd
rondzwaaiend stormde hij op Nikias af. Daarbij stootte hij
verscheidene tafels om. Het eten vloog door de lucht en de
roodfonkelende wijn stroomde over de grond. Voordat Nikias
doorhad wat er gebeurde, had Oidipous zijn hand al om diens
hals geklemd. Door de vaart duwde Oidipous hem achterover
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tegen de grond. Nikias’ hoofd sloeg hard tegen de stenen vloer.
Oidipous trof hem hard met het bankje boven diens rechteroog.
Het bloed stroomde onmiddellijk over zijn wang. Door de
knellende druk van de sterke linkerhand van de prins liep het
gezicht van de arme drommel al paars aan. Nikias zou zeker
gestorven zijn, want reeds hief Oidipous voor de tweede maal
zijn arm omhoog nu om vernietigend toe te slaan, als zijn
andere vrienden niet op hem afgesprongen waren en hem bij de
pols gegrepen hadden. “Oidipous, houd op!” riep Euphorbos
“Als je hem doodt, zul je verbannen worden of door zijn familie
vermoord worden. Wees verstandig. Kijk nu eens. Hij weet niet
wat hij zegt. Hij is zo dronken als een tor. Laat hem gaan.”
Langzaam kwam Oidipous tot bezinning. Hij keek naar
beneden naar het met bloed overstroomde gezicht. Door de
wurgende greep van zijn hand puilden zijn ogen al uit.
Langzaam liet hij zijn greep verslappen. Zijn lichaam, dat
gespannen was als een boog, ontspande zich. Hij stond op en
snauwde Nikias toe: “Hond, verdwijn. Een volgende keer kom
je er niet zo goed vanaf. Dan zal de weg naar Hades voor jou
zeker zijn.” Nikias wist niet, hoe snel hij moest wegkomen. Op
handen en voeten kroop hij met moeite weg. Hij gleed uit in zijn
eigen bloed en in de plassen wijn op de grond. Toen Oidipous
en zijn vrienden hem zo zagen krabbelen, moesten zij
onbedaarlijk lachen, zodat de mannenzaal luid weergalmde:
“Waarlijk, Nikias, als krab zou jij geen gek figuur slaan.
Overigens zou ons nu wel krab smaken.” Met uiterste
inspanning stond Nikias uiteindelijk op en vluchtte de zaal uit.
Oidipous en zijn vrienden wijdden zich weer aan het maal.
Dienaren zetten de tafels weer overeind, maar de vreugde, die
voorheen heerste, keerde niet meer terug. Iedereen at en dronk
in stilte verder. Aan Oidipous ging het vervolg van het
feestmaal voorbij. Hij was in gedachten verzonken. Wat zou
waar zijn van de woorden van Nikias? Zoiets zou hij toch niet
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zonder reden zeggen? Zou hij Polybos’ en Merope’s zoon niet
zijn? Maar nooit hadden ze dat aan hem laten blijken. Vol liefde
hadden ze hem opgevoed. Hij was voorbestemd om Polybos op
te volgen. Verdrietig keek hij door de waas voor zijn ogen. De
wijn en vermoeidheid deden hun werk. Zijn gedachten kwamen
in flarden. Zijn oogleden werden zwaar.
De zonnestralen priemden zich door de spaarzame vensters in
de zware burchtmuren. In bundels drong het licht door in het
mannenvertrek. De warmte van de stralen koesterde Oidipous’
gezicht. Hij zat schuin achterover gezakt in de ruime zetel. Zijn
hoofd rustte op de rugleuning. Langzaam sloeg hij zijn ogen op
en keek bevreemd de ruimte in. Even moest hij nadenken, waar
hij was. Toen schoten hem onmiddellijk Nikias’ boze woorden
te binnen. Ook de neerslachtigheid maakte zich weer meteen
van hem meester. Hij rekte zich langzaam uit. Zijn spieren
waren stram door de ongemakkelijke houding in de stoel. Een
rilling liep over zijn lichaam. Het vuur was in de loop van de
nacht uitgegaan. Het was kil. Met moeite kwam hij overeind.
Hij voelde zich vies. Zijn kleren kleefden aan zijn lichaam door
zweet, gemorste wijn en het bloed van Nikias. Hij had behoefte
aan een bad. Hij riep zijn oude voedster Sofronia: “Moedertje,
haast u naar de dienstmaagden en beveel hun voor mij een
warm bad gereed te maken.” Nog niet had hij het opgedragen,
of het oude vrouwtje slofte haastig weg. De jaren en het harde
werk van slavin hadden hun tol geëist. Haar leven had weinig
geluk gekend. Ooit was zij geboren als vrije van vrije ouders in
een dorp ver weg op de kust van Asia2. Eens was zij daar als
jonge vrouw met haar vriendinnen onbezorgd en giechelend in
de weiden aan de oevers van de rivier de Skamander de was
aan het doen, toen zij plots werd opgeschrikt. In de verte
hoorde ze gegil van vrouwen en het gekletter van wapens. Even
later zag ze rook omhoog kringelen. Uit zorg om haar lieve
2

Dit is tegenwoordig Turkije.
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ouders liep zij -hoe dwaas- niet weg, maar rende naar het dorp.
Gewapende mannen hadden het overvallen. De mannen van
het dorp lagen gedood op de grond. De kinderen waren
gevangen genomen en de vrouwen werden door het lot
toegewezen aan de leiders om hen te dienen. Te laat begreep ze
wat er aan de hand was. Ze werd gegrepen door een soldaat en
meegesleurd naar de koning van de binnendringers. Dit was
Polybos. Zij zou hem haar verdere leven dienen. Aanvankelijk
moest zij evenals de andere vrouwen zwaar werk verrichten,
maar later werd zij aangewezen als de verzorgster van
Oidipous. De prins was alles wat zij had. Alles zou ze voor hem
doen. Zij had de kleine Oidipous altijd vertroeteld als haar eigen
kind.
Snel kwam Sofronia terug om Oidipous te halen. Zij bracht hem
naar een glanzende badkuip. Slavinnen lieten hem daarin plaats
nemen en wasten hem. Daarna wreven ze hem in met olie,
totdat hij glom. Ook het haar zalfden zij, zodat het blauw
glansde. Vervolgens kleedden ze hem in een chitoon.
Na het bad begaf hij zich naar zijn ouders. Ook zij waren
intussen op en zaten in de zaal. De resten van het feest van de
vorige avond hadden de dienstertjes rap verwijderd en het
marmer hadden ze zo geboend, dat het straalde. Toen Oidipous
het vertrek betrad, bleef hij even staan bij de deur. Met
vertedering keek hij naar de twee oude mensjes. Door de jaren
waren ze gebogen. Hun haar was sneeuwwit. Het sierde
Polybos’ hoofd in een krans. Merope had nog de pracht van een
volle haarbos. In dikke strengen liep het van haar hoofd langs
haar nek en viel het op haar gebogen schouders en haar oude
borsten. Het zonlicht speelde met de haren, zodat ze op spinrag
leken. Het was een gelukkig paar. Tussen hen heerste harmonie.
Nooit had hij een onvertogen woord gehoord. Ze hadden hem
een gelukkige jeugd gegeven, hem geleerd, hoe hij moest leven:
“Oidipous” had zijn vader hem gezegd “het belangrijkste voor
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een mens is roem. Zorg ervoor, jongen, dat al tijdens je leven en
in ieder geval na je dood de mensen jouw naam met ontzag
noemen. Als je later koning bent, moet je eerlijk en dapper zijn
en een voorbeeld voor je volk. Zorg voor je land en je volk. Heb
eerbied voor je ouders. Vereer de goden. Weet, waar je in de
wereld staat. Ken jezelf en je grenzen. Stel je niet aan de goden
gelijk. Wie dat doet, wordt door hen zwaar gestraft. Denk aan
Niobe! Wie kent haar verhaal niet?” Deze wijze adviezen had
zijn vader hem dikwijls gegeven. Ook hadden zijn ouders hem
geleerd kunst te waarderen. Dichters en zangers stonden in
hoog aanzien aan het hof. Hij had zich in alle sporten moeten
bekwamen. Hij had de beste trainers gehad en blonk dan ook in
alle takken van sport uit. Met hoeveel zeges had hij zijn ouders
al niet verblijd. Deze mensen hadden hem het beste gegeven
van wat ze te bieden hadden. Daarom had hij zo’n moeite zich
tot hen te wenden met zijn twijfels. Hij schaamde zich zelfs. Dit
verdienden ze niet.
Terwijl hij in de deuropening in zichzelf stond te overleggen,
riep zijn moeder hem bij zich: “Oidipous, wat sta je daar te
dralen Kom hier! Wat kijk je bedroefd. Waarom lach je niet,
zoals altijd. Wat kwelt je hart? Vertel het ons, opdat ook wij het
weten en je kunnen helpen.”
Oidipous nam plaats op het voetenbankje aan de voeten van
zijn moeder en omklemde met zijn armen haar knieën. Hij keek
omhoog: “Lieve moeder, ik schrik ervoor terug het te zeggen,
omdat ik bang ben u en vader te kwetsen. U beiden bent voor
mij het belangrijkste. Maar mij is verteld,... - vergeef het moeder
dat ik het zeg - dat ik... niet uw zoon ben. Ik zou een vondeling
zijn.” Beschaamd wilde hij zijn blik naar beneden richten om het
verdriet van zijn moeder niet te hoeven zien, maar als verlamd
bleef hij haar aankijken. Hij bemerkte, hoe zij tijdens zijn
woorden ineenkromp, hoe ze schrok. Haar gelaat zag lijkbleek.
Vertwijfeld keek ze naar Polybos. Wat moest ze zeggen? Ze was
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twintig jaar in de tijd teruggeworpen. Ze zag nog, hoe op een
avond een herder naar het paleis kwam. Hij droeg in zijn armen
een bundeltje, dat bewoog. Het was een klein, lief jongetje, dat
toevallig in het Kithairongebergte gevonden was. Hij was er
slecht aan toe. Koorts had hem verzwakt. Toen ze de doeken
van het kindje afwikkelde, bleken zijn voetjes doorboord. De
wonden waren ontstoken en zaten vol pus. Ze nam het liefdevol
op. Dag en nacht verzorgde ze het. Lang had het jongetje op de
rand van de dood gezweefd. Na enkele dagen goede zorgen
week de koorts en het knaapje knapte zienderogen op. Polybos
en zij hadden besloten hem als zoon te adopteren, omdat zij
geen kinderen hadden.
Vanwege de gezwollen voeten noemden ze hem Oidipous.
Later hadden ze de dienstmaagd Sofronia tot voedster
aangesteld. En nu kwam Oidipous met die vraag, waarvoor zij
altijd bang geweest was. Ze had altijd geweten, dat die vraag
zou komen. Vaak had ze met Polybos erover gesproken, wat ze
moesten antwoorden. Ze hadden besloten te antwoorden, wat
voor Oidipous en henzelf het beste was: “Oidipous, wat ze
vertellen zijn leugens. Dat vertelt men uit jaloezie. De ouders in
Korinthe zijn jaloers op ons, omdat wij zo’n zoon hebben als jij.
De jongelingen zijn op jou jaloers, omdat je zulke ouders hebt
als wij. Twijfel niet kind! Wij zijn je ouders.” Liefdevol keek de
oude vrouw naar beneden. Ze liet haar vingers over zijn lokken
omlaag glijden. Zacht streek zij langs zijn wangen en zijn kin.
Met zachte druk duwde zij zijn kin omhoog. In zijn ogen zag ze
tegelijk zijn opluchting als ook dat de twijfel was gebleven.
Beiden probeerden hun angst voor elkaar te verbergen.
De volgende ochtend sloop Oidipous voor het aanbreken van
de dag weg uit de burcht. Niemand merkte hem op, omdat hij
via een klein deurtje wegglipte, waarlangs in tijden van
belegering gezanten in het geheim werden gezonden om hulp te
halen. Hij had een bericht voor zijn ouders achtergelaten om
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hen gerust te stellen. De woorden van zijn moeder hadden hem
niet overtuigd. De hele nacht had twijfel aan zijn hart geknaagd.
Hij moest en zou de waarheid kennen. Daarom had hij het plan
opgevat zich tot Apollo te wenden. Hij trok het deurtje
behoedzaam dicht. Met een eenzaam gevoel begaf hij zich op
weg naar Delphi.
Daar stond hij voor de Pythia. Ze was een zeer oude vrouw, van
wie je kon zien, dat zij in haar jeugd schoonheid en waardigheid
had bezeten. Ze had nu dun wit haar en haar gezicht was zeer
gerimpeld. Aan haar gezicht kon je aflezen, dat de god
ontelbare malen bezit van haar had genomen. Ze had de jonge
man, die voor haar stond naar zijn naam en de reden van zijn
komst gevraagd. “EerwaardigePythia, ik ben Oidipous en ik
noem me de zoon van Polybos en Merope, het koningspaar van
Korinthe, maar mij heeft het gerucht bereikt, dat ik een
vondeling ben. Ik vraag u: ben ik Polybos’ en Meropes zoon?”
De Pythia begaf zich in de tempel. Na korte tijd betrok de hemel
en trilde de grond. Opeens klonk vanuit het heiligdom een
zware stem als van een man: “Oidipous, ga niet naar huis.
Luister naar de goden. Je zult met je moeder trouwen en je
vader doden.”
Na deze sombere woorden heerste duistere stilte, alsof heel de
wereld geschokt was van deze uitspraak. Oidipous voelde zich
als door een hamer getroffen. Duizelig greep hij zich vast aan
het altaar voor de tempel. Hij zou zijn vader doden en met zijn
moeder trouwen. Wat was hij voor monster? Waarheen moest
hij gaan? Het was onmogelijk voor hem naar Korinthe terug te
keren. Wat moest hij doen? Wezenloos keerde hij zich om en
wankelend aanvaardde hij de terugweg de berg af.
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Delen van de verdedigingswerken van de Akrokorinth.
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Sfinx,afkomstig van een graf in Attica (omstreeks 550
vóór Christus)
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De Sfinx van Naxos (omstreeks 560 vóór Christus) stond
oorspronkelijk op een 12 meter hoge zuil in een tempel voor Apollo. De
Sfinx zelf is 2.30 meter.
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III. OIDIPOUS KONING VAN THEBE

Laios’ bestuur had Thebe aanvankelijk voorspoed gebracht,
maar de laatste jaren werd de stad geteisterd door de Sfinx. Het
was een wezen met het hoofd van een vrouw en het lichaam
van een leeuw. Haar lichaam was voorzien van vleugels. Ze zat
op een van de zeven poorttorens in de stadsmuur en eiste
maandelijks een mensenoffer. Als haar die niet gegeven zou
worden, zou ze, zo dreigde ze, bloedig huishouden in de stad.
Uit onmacht en angst had Laios al velen aan haar moeten
offeren. Er was geen familie, of een lid was al door haar
verscheurd en opgevreten. Heel de stad was in diepe rouw. Een
ieder was gekleed in zwarte kleding. Vrouwen toonden
opengekrabde wangen en hadden haar uit hun hoofd
getrokken, eerbetoon, dat hun dierbare gestorvenen toekwam.
Er was slechts één manier, waarop aan de ramp een einde
gemaakt kon worden. Als je het raadsel van het gedrocht kon
oplossen, zou ze zich van de toren in de diepte storten. Wie
gepoogd had het raadsel op te lossen maar geen succes gehad
had, werd door haar gegrepen en tegen de grond gesmeten. Het
raadsel dat ze opgaf luidde: “Welk wezen loopt ‘s ochtends op
vier voeten, ‘s middags op twee en ‘s avonds op drie?” Nog
niemand was met de oplossing gekomen.
Niemand wist, waaraan de stad dit verdiend had. Dit moest
toch een straf van de goden zijn? Welk onrecht straften zij zo
wreed? Laios begreep, dat dit niet eindeloos kon doorgaan. Dus
had hij de blinde ziener Teiresias geroepen. Hij had de koning al
vele malen onfeilbaar gediend en niet alleen hem, maar ook zijn
vader Labdakos. Van Teiresias werd verteld, dat hij in zijn
jeugd gezien had, hoe de godin Athene naakt een bad nam. Zij
had dit gemerkt en de ongelukkige het licht uit de ogen
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genomen. Sindsdien was hij blind, maar zij had hem in ruil
daarvoor de zienersgave gegeven.
Ongeduldig zat Laios op zijn troon. Hij wist, dat hij geduld
moest hebben. De oude ziener was niet meer snel ter been en
door zijn blindheid was hij afhankelijk van zijn gids, een jonge
knaap. Na een tijd gewacht te hebben hoorde hij aan getik en
geschuifel, dat de oude man eraan kwam. Even later stond hij
voor zijn troon en sprak: “Heer, zo snel ik kon, ben ik gekomen.
Maar mijn voeten zoeken onzeker hun weg in het duister, ook al
worden ze geleid door Theodotes hier, mijn trouwe begeleider.
Maar ik vraag u, wat is de reden, dat u mij geroepen hebt.”
“Heilige Teiresias, u bent een goddelijk man. De godheid
openbaart u zijn wil. Hij laat u niet alleen zien, wat was, maar
ook wat is en wat zal zijn. Zeg mij, heeft hij u ook geopenbaard,
waarom de heilige stad Thebe zo door de goden wordt gestraft?
Zij hebben toch geen reden? Hun tempels staan vol geschenken.
Offers worden in overvloed op hun altaren gebracht. Altijd
klinken vrome gebeden ten hemel op.”
Even zweeg Teiresias. Hij boog zijn hoofd en veegde met zijn
voet een weinig over de vloer. Duidelijk was, dat hij in
verlegenheid was gebracht. “Teiresias”, zei Laios, “spreek
vrijuit. Wees niet bang, ook niet voor mij. Niemand zal zijn
hand aan u slaan.”
“Heer, u weet, dat ik u trouw dien. Niets liever wil ik dan dat u
en uw vrouw het goed maken. Maar, heer, u bent de oorzaak
van de woede van de goden. Hera heeft de Sfinx naar Thebe
gestuurd. Zij is de vloek van Pelops niet vergeten.”
Wit weggetrokken zat Laios in zijn stoel. Hij was de vloek van
Pelops vergeten. De vele jaren en de grote voorspoed hadden
die vloek naar de uiterste hoek van zijn geest verdreven. Nu na
zovele jaren kwam ze uit. Hij werd gestraft, omdat hij zich had
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willen vergrijpen aan Chrysippos. Niet alleen hij, maar zelfs de
hele stad moest ervoor boeten.
Teiresias had gewacht op een reactie van zijn koning, maar toen
hij begreep, dat Laios niet wist wat hij moest doen, zei hij:
“Heer, ga naar Delphi en raadpleeg Apollo, hoe u aan deze
plaag een einde kunt maken.” De koning knikte instemmend.
Aan Iokaste vertelde hij wel, dat hij vertrok om Apollo over de
Sfinx te raadplegen maar niet, waarom Teiresias hem dit had
aangeraden. “Bovendien”, zo voegde hij aan zijn woorden toe,
“kan ik nu ook de god vragen, wat van onze zoon geworden is,
of hij werkelijk dood is, of misschien nog in leven. Je weet, dat
ik hem nooit echt heb kunnen vergeten. Dikwijls droom ik, dat
hij nog leeft en hem op een driesprong tegenkom.”
Voor de tweede maal in zijn leven vertrok Laios naar Delphi.
Hoe anders was hij nu dan de eerste keer. Zijn haar was wit en
dun, zijn gestalte gebogen. De lenigheid had zijn lichaam
verlaten. De eens zo dikke spierbundels op zijn armen en borst
waren verdwenen. Iokaste zag, hoe hij zittend op een wagen
begeleid door slechts vier lijfwachten de poort uitreed.
Langzaam verdween het kleine gezelschap aan de einder.
Oidipous naderde een kruising. Op een afstand zag hij een
groepje mensen naderen. Een oude man zat op een wagen. Aan
zijn uiterlijk en houding kon hij zien, dat hij voornaam was.
Voor de wagen uit liepen vier dienaren. Toen Oidipous de
groep genaderd was, hield hij halt. Ook het gezelschap kwam
tot stilstand. De weg was smal, te smal om elkaar te passeren.
Iemand moest plaats maken. Maar Oidipous was door het
orakel wrevelig gestemd en dacht er niet aan om als
koningszoon voor een ander uit de weg te gaan. De dienaren
voor hem waren bijzonder hoogmoedig. Met hun neus de lucht
in keken ze, alsof het van zelf sprekend was, dat Oidipous hen
doorliet. De tijd verstreek. Er gebeurde niets. Oidipous liet zijn
ogen afdwalen over de ruggen van de paarden, totdat zijn ogen
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de oude man op de wagen ontmoetten. Hij was oud en grijs.
Zijn ogen stonden dof en droef. Hij was door het leven getekend
en had ongeluk gekend. Dat was duidelijk. De grijsaard begon
te draaien, werd onrustig en snauwde zijn dienaren toe: “Nou,
komt er nog wat van? Laat die kerel uit de weg gaan! Gaat het
niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Ik heb haast.”
Onmiddellijk gaf de man, die voor Oidipous stond, gehoor aan
het bevel. Hij gaf Oidipous een flinke duw, zodat hij in de berm
viel. Het groepje zette zich in beweging. Om Oidipous
bekommerden ze zich niet meer. Hadden ze dat maar wel
gedaan! Deze vernedering was te veel voor hem. Hij was al
vreselijk teleurgesteld door het antwoord van het orakel,
waardoor hij niet meer naar huis terug kon keren, maar deze
schoffering deed zijn teleurstelling omslaan in een geweldige
woede, die hem blind maakte. Voordat de vreemden de bocht
om waren en door de bomen uit het zicht waren verdwenen,
was Oidipous overeind gesprongen en hun nagerend. De man,
die hem had weggeduwd, kon nog net het flikkerend zwaard
zien aankomen, dat Oidipous met onmenselijke kracht door zijn
borst stootte. Met verbaasde ogen keek hij omlaag naar het
zwaard en daarna omhoog naar Oidipous. Hij leek hem te
vragen, waarom dat nodig was. Nog even ging zijn mond open,
toen brak het licht in zijn ogen en zakte hij op zijn knieën.
Oidipous zette zijn voet tegen zijn borst en duwde hem naar
achteren, zodat hij van het zwaard afgleed en achterover klapte.
In één beweging maaide Oidipous het zwaard naar achteren en
scheidde van de tweede man het hoofd van de romp. Het hoofd
vloog door de lucht en kwam terecht in het gras en leek even
verrast met zijn ogen te knipperen. Zijn handen tastten nog naar
het zwaard en beseften niet, dat het geen zin meer had. Uit de
hals spoot het bloed omhoog als een fontein. Tenslotte zakte het
lichaam als een harmonica ineen. De derde had het zwaard al
getrokken en was erop voorbereid iedere houw van Oidipous’
zwaard af te weren, maar niet was hij bedacht op de voet, die
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Oidipous met een ferme zwaai in zijn maag plantte. De arme
man sloeg dubbel met zijn tanden op Oidipous’ knie. Hij kreeg
niet meer de kans zijn hoofd omhoog te richten. Reeds had
Oidipous het handvat van het zwaard met geweld in zijn nek
laten neerkomen. Gekraak maakte duidelijk, dat zijn nek
gebroken was. Onmiddellijk draaide Oidipous zich om. Hij
verwachtte, dat de vierde al op hem afgesprongen was en ieder
moment zijn zwaard tussen zijn ribben zou plaatsen, maar het
tegendeel was waar. De man was overdonderd door het snelle
verderf, dat Oidipous zaaide. Intuïtief als een dier probeerde hij
het vege lijf te redden. Hij was van de weg afgesprongen en had
het op een lopen gezet. Struikelend over de takken en stenen
rende hij weg en keek nooit meer om.
Uiterlijk bedaard, ziedend van binnen begaf hij zich naar de
oude man. Deze was stil blijven zitten. Hij had begrepen dat er
geen redding meer voor hem was, tenzij een god tussen beiden
zou komen. Toen Oidipous bij de wagen was gekomen, hief de
grijsaard zijn arm op om de drieste jongeling te slaan, maar
voordat zijn hand de kans had gekregen naar beneden te vallen,
had Oidipous hem al met zijn zwaard doorboord. Het ijzer stak
in zijn hart. Zijn handen poogden het er nog uit te trekken, maar
snel verloor het lichaam alle kracht en zakte het opzij weg. Met
een doffe dreun viel het op de grond.
Daar stond hij dan. Zijn borst ging zwaar op en neer. Aan zijn
handen kleefde bloed. Het was, alsof hij niet wist wat er aan de
hand was, wat hij had aangericht. Langzaam verdween de
waanzin van zijn ogen en uit zijn geest en drongen zijn daden
tot hem door. Zonder het gewild te hebben was hij een
moordenaar geworden. Er was geen reden geweest om zo
tekeer te gaan. Als bekend zou worden, wat hij gedaan had, zou
men hem voor altijd verstoten en mijden. Hij moest er nooit met
iemand over spreken. Niemand mocht hem hier zien. Zonder
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het bewust te zijn begon hij achteruit te lopen, weg van de plek
des onheils. Zijn ogen bleven gericht op het bloedbad. Zijn
voeten repten zich meer en meer. Hij draaide zich om en zette
het op een lopen. Slechts één gedachte spookte door zijn hoofd:
weg, weg en nog eens weg. Waarheen maakte hem niet uit.
Enige dagen waren verstreken. Hij had zich in de bergen
verscholen, bang dat er een klopjacht gehouden zou worden.
Vanaf zijn hoge plek had hij goed uitzicht op de vlakte.
Afgezien van een paar reizigers had hij niets gezien. Niets wees
erop dat men op zoek was naar hem. Het werd tijd om plannen
te maken. Hij had er weinig zin in eeuwig in de bergen te
blijven, hoewel het leven daar wel aanlokkelijk was. Je kon er
naar hartelust jagen. Er was genoeg wild en in de zomer
groeiden er ook genoeg vruchten. Hij had er echter wel behoefte
aan om met mensen om te gaan. Thebe was niet ver weg. Daar
zou hij naar toegaan. Hij pakte de paar spullen die hij had en
daalde de helling af. Eerst liep hij met het idee ieder moment
gegrepen te kunnen worden. Allengs voelde hij zich veiliger.
Toen hij na twee dagreizen in de buurt van Thebe kwam,
ontmoette hij een reiziger, die hem vroeg waarheen hij ging.
“Beste man, ik ben op weg naar Thebe, de stad, die beroemd is
om zijn zeven poorten. Daar zal mij koning Laios gastvrij
ontvangen. Hij is een gastvriend van mijn vader, de koning van
Korinthe.” De vreemde keek hem ongelovig aan: “Heb je het
dan nog niet gehoord? Laios is dood gevonden. Vermoord,
doorboord. Hij was op reis en zijn gezelschap is door een bende
rovers overvallen. De oude koning en de zijnen hadden geen
kans tegen de overvallers. Slechts één is ontsnapt. De rest is laf
vermoord. Thebe rouwt zeer, omdat Laios bijzonder geliefd
was. Bovendien wordt de stad ook nog door een ander onheil
geteisterd. Op een van de torens zit de Sfinx, half vrouw en half
leeuw met vleugels op haar rug. Maandelijks eist ze een
mensenoffer, tenzij het raadsel, dat zij geeft, opgelost wordt.
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Dan zal ze zich van de toren storten haar dood tegemoet. Maar
het is nog niemand gelukt de oplossing te vinden en haar met
geweld doden lukt ook niet. Zij staat onder de bescherming van
de goden. Laios’ zwager en plaatsvervanger, Kreon bedoel ik,
heeft voor wie het raadsel oplost en de stad zo van het monster
bevrijdt, het koningschap als beloning in het vooruitzicht
gesteld. Bovendien krijgt hij Iokaste, de koningin en de weduwe
van Laios, als echtgenote.”
Weliswaar was Oidipous geschokt, dat zijn vaders vriend laf
door een stelletje moordenaars en struikrovers van zijn leven
was beroofd, maar aan de andere kant zag hij een kans op geluk
voor zich. “Stel, ik los het raadsel op” dacht hij “dan huw ik
Iokaste en word ik koning van Thebe. Dan komt het orakel niet
uit. Ik dood mijn vader niet en word niet mijn moeders
echtgenoot. Dat is mijn redding.”
In de namiddag zag hij in de verte de burcht van Thebe op een
kleine heuvel in de vlakte verrijzen. Hij verhoogde zijn tempo.
Hij kon niet snel genoeg bij de stad aankomen. Van verre zag hij
op een van de torens de monsterlijke gestalte van de Sfinx hoog
afsteken tegen de blauwe hemel. Toen hij het gedrocht naderde,
bereikte een gruwelijke stank van rottend vlees zijn neus.
Aarzelend hield hij zijn pas in. Hij voelde, hoe angst hem
bekroop. Toen hij stilstond, hoorde hij niets dan het gebonk van
zijn hart in zijn borstkas en het piepend gejaag van zijn adem
door zijn keel. Zijn mond was kurkdroog. Plots sneed een schril
geluid door de lucht. Het leek wel het ijselijk gepiep van ratten
of het geluid van scheurend metaal. Na enige tijd overwon hij
zichzelf. Eerst schoorvoetend, al snel zelfverzekerd stapte hij op
de Sfinx af. Dichtbij kon hij haar goed waarnemen. Vreselijk,
wat zag ze eruit. Ze was veel groter dan verwacht. Haar gelaat,
hoewel van een vrouw, had niets vrouwelijks. Het was
afstotelijk, grof, vol groeven en rimpels. Kleine, priemende ogen
lagen diep in de kassen omgeven door blauwe wallen. Scherp
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stak haar grote neus tegen haar gelaat af. Haar kin stak ver naar
voren en was bedekt met lange zwarte haren. Telkens lachte zij
een ijselijke lach, alsof ze het enorm naar de zin had. Dan sperde
ze haar afstotelijke mond open. Deze was wreed en her en der
stonden zwarte tanden in het grote zwarte gat tussen haar
dunne lippen. Tussen haar tanden zaten nog resten rottend
mensenvlees. Om de lippen plakte oud en opgedroogd bloed.
Het haar zat in grote plakken vast tegen haar hoofd. Vliegen
zwermden talrijk om haar heen. Ze zat midden in de zon. Het
zweet liep in stralen van haar hoofd over haar schouders en
borsten. Om zich enigszins te verkoelen wiekte ze met haar
vleugels. Bij iedere vleugelslag kwam er een golf stank naar
Oidipous. Een stank van zweet vermengd met die van
halfvergaan vlees. Op de grond was een afschuwelijk
schouwspel. Aan de voet van de toren lag een hoop botten.
Schedels van slachtoffers van het monster staarden Oidipous
aan, alsof ze wilden zeggen: “Doe niet zo dwaas, Oidipous.
Keer om Het is nog niet te laat. Geniet van het leven. Hier wacht
jou slechts de dood.”
Oidipous slikte. Een korte aarzeling. Zou hij rechtsomkeert
maken? Het leven zonder roem en eer was toch ook
aangenaam? Aan de andere kant: daar lag Thebe, daar was een
echtgenote, daar vond hij het koningschap. Waar elders lonkte
zo’n toekomst? Waarvoor was hij bang? Hij was slim. Dat
raadsel kon hij wel oplossen. En anders, wie kon hem in een
gevecht verslaan? Geen mens, geen held, laat staan zo’n
halfbakken monster.
Oidipous zette de laatste schreden tot voor de Sfinx. De
kraaloogjes van het wezen volgden hem nauwlettend.
Opgewonden begon haar staart te slaan en haar vleugels
klapten heftig. De stinkende lucht kolkte als bij een wervelwind
rond Oidipous. Zij begon te springen en kraste: “Hi, hi, hi. Jij
daar. Stop. Wat moet dat hier? Wie ben je?”
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“Oidipous ben ik en ik kom om jouw raadsel op te lossen.”
“Hi, hi. Dat had je gedacht. Dat had je gedacht. Dat is nog
niemand gelukt. Probeer het maar eens. Lukt het je niet, dan...
sterf je. Hi, hi, hi.” Van vrolijkheid stond ze op de toren rond te
springen. Het zweet op haar lichaam viel als een regenbui naar
beneden. Uiteindelijk werd ze kalm.
“Goed, vertel mij het raadsel. Ik zal het oplossen.” sprak
Oidipous.
“Hi, hi, welnu. Luister, ongelukkige en sterf. Wat loopt ‘s
ochtends op vier benen, ‘s middags op twee en ‘s avonds op
drie. Hi, hi, hi.” De Sfinx begon weer in uiterste verrukking
heen en weer te huppelen ervan overtuigd, dat die armzalige
drommel het antwoord toch niet wist, dat zij zich weer te goed
kon doen aan een overheerlijke maaltijd mensenvlees. Nog
tijdens haar gedans antwoordde Oidipous: “Sfinxje, het
antwoord is niet moeilijk. Het is de mens. ‘s Ochtends kruipt hij
op handen en voeten. ‘s Middags loopt hij op twee benen. ‘s
Avonds gebruikt hij een stok.”
Ineens hield de vreugdedans van de Sfinx op. Ze stond verstijfd
als een standbeeld. Ongelovig keek ze naar Oidipous. Ze wilde
niet geloven, dat hij het antwoord gegeven had. Doodse stilte
hing in de lucht. Beiden stonden één, twee minuten stil. “Wat
gaat er gebeuren?” dacht Oidipous “Wat zal ze doen?” Opeens
stortte ze zich met een ijzingwekkende gil van de toren. Haar
zware lichaam viel met een harde klap op de grond. Nog een
paar keer stuiptrekte ze en toen staarden de ogen glazig in het
niets.
Oidipous bleef staan. Langzaam drong het tot hem door, dat hij
het gered had. Hij had het raadsel opgelost, Thebe van het
monster gered. Blijdschap vulde zijn borst. Tegelijk ging de
poort in de toren open. Een mensenmenigte stormde naar
buiten, tilde hem op en gooide hem in de lucht. Van hand tot
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hand danste hij boven hun hoofden, iedereen wilde hem
aanraken. Kreten van bewondering klonken op: “Wat ben jij
slim. Onder iemand als jij willen wij wel dienen. Jij moet onze
nieuwe koning zijn.”
Na een lange reis door de lucht werd hij neergezet voor een
statig man voorzien met de tekens van het koningschap. Hij
droeg een scepter in zijn hand. Om zijn vingers zaten grote
gouden ringen. Een mantel van purper, de kleur van koningen,
wapperde rond zijn schouders. Op zijn hoofd prijkte een
gouden diadeem. Dat moest Kreon zijn. “Vreemdeling,
welkom.” luidde de begroeting van Kreon “Jij hebt Thebe van
een grote ramp bevrijd. Treed Thebe binnen en ontvang je
prijzen. Word koning van Thebe en neem de hand van Iokaste,
de weduwe van Laios.”
Na deze woorden sloot de menigte zich direct rond de held.
Iedereen wilde hem zien, hem aanraken. Ze troonden Oidipous
in feestgedruis mee naar de Kadmeia, de burcht van Thebe. Het
bericht was al doorgedrongen tot Iokaste, dat de Sfinx verslagen
was en dat haar nieuwe echtgenoot eraan kwam. Nog in
rouwkleren - het was immers nog maar kort geleden, dat haar
diep beminde Laios bruut om het leven was gebracht - was zij
naar buiten gegaan. Voor de poort van de burcht wachtte ze op
haar nieuwe echtgenoot. Wat was het lot van een vrouw toch
verschrikkelijk. Altijd was ze in de macht van anderen. Zij had
van haar ouders met Laios moeten trouwen. Met hem had ze
veel geluk gehad. Zodra ze hem had gezien, was ze op hem
verliefd geworden. Maar als dat niet was gebeurd, had ze toch
geen keus gehad. En Laios was wel de beste echtgenoot
geweest, die zij had kunnen wensen. Was hij een bruut geweest,
had ze zich toch naar hem in alles moet voegen. Nu, nu hij dood
was en zij nog zeer treurde om het verlies van de man van wie
zij zielsveel hield, met wie ze zo lang had samengewoond, die
tot dusver de enige man in haar leven geweest was,... nu moest
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ze trouwen met de eerste de beste, met iemand die ze nog nooit
had gezien. Ook nu had ze geen keus. Na de dood van Laios
was ze vanzelfsprekend direct onder de zeggenschap van haar
broer Kreon gekomen. Hij had haar en het koningschap
uitgeloofd als prijs voor wie het raadsel van de Sfinx oploste. Zij
begreep het wel. Het was beter voor de stad, maar toch...
Ze stond de stoet op te wachten. Het geschreeuw kwam
naderbij. Een stofwolk begeleidde het. Ze was gespannen, hoe
hij zou zijn. Daar zag ze de eersten al aankomen. Kreon voorop.
De vreugde stond op ieders gezicht. Kreon hield voor haar halt
en zei met overslaande stem: “Zuster, Thebe is gered. Hier is
jouw nieuwe heer en koning.”
De menigte week uiteen. Midden op de weg bleef een knappe
jongeling staan: trots, gespierd, gebruind en met lange blonde
lokken. Iokastes ogen ontmoetten de zijne. Onmiddellijk
verdween bij beiden het gevoel van vreemdheid en voelden ze
zich op hun gemak. Iets trok hen aan, alsof ze bij elkaar
hoorden.
‘s Avonds was de bruiloft en Oidipous’ kroning tot koning. Tot
laat in de nacht werd gefeest. Pas toen in het oosten de poorten
van Helios opengingen en de sterren aan de hemel verdwenen,
zocht ieder zijn bed op.
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Een atleet verwijdert na een worstelwedstrijd de vervuilde
olie van zijn lichaam meteen strigilis (een bronzen schraper). Rechts
van hem staat een slaaf (onbelangrijk en dus veel kleiner) met een
oliekruikje in zijn hand en tussen hen in zie je nog de kop
van een hond (waarschijnlijk het huisdier van de atleet).
Reliëf van omstreeks 450 vóór Christus.

48

IV. BLIND VOOR DE WAARHEID
Oidipous was radeloos. Onrustig liep hij door de troonzaal heen
en weer. Tegen een ieder, die voor zijn voeten kwam, ging hij
tekeer. Hij zag er afgetobd uit. Grote wallen onder zijn ogen.
Een baardgroei van meerdere dagen. Zelfs zijn kleren waren
verfrommeld, alsof hij ze al weken aan had. Ze zaten vol
vlekken. Oidipous was al meerdere dagen niet naar zijn bed
geweest. Hij werd geplaagd door grote zorgen. Heel de stad
dreigde ten onder te gaan. Niets van wat hij had geprobeerd,
had geholpen. Er heerste in zijn land al enige tijd dood en
verderf.
Vaak dacht hij met verlangen terug aan de eerste jaren van zijn
regering. Alles ging voorspoedig. Thebe had zich na de dood
van de Sfinx voorspoedig hersteld. De Thebanen hadden hem
zonder meer als koning geaccepteerd. Hij was toch immers hun
grote redder. Zij volgden hem blind in alles. Sinds zijn
troonsbestijging had hij de stad weten te behoeden voor oorlog.
Wie zou zo dwaas zijn het machtige Thebe aan te vallen?
Overigens was hij een zeer beminnelijk man, die normaal ruzies
wist te voorkomen. En zijn huwelijk met Iokaste was een zeer
groot succes. Ze was wel ouder dan hij. Toen ze trouwden was
zij al op middelbare leeftijd en hij nog een jongeling, maar tot
die tijd en nog lang daarna had zij haar schoonheid weten te
behouden. Van binnen was ze jong gebleven, doordat ze
Oidipous vier kinderen had gebaard. Voor haar was daarmee
een grote wens in vervulling gegaan. Want uit haar eerdere
huwelijk had ze geen kinderen. Ze was zo gek op haar
kinderen, dat ze hen niet aan een voedster had toevertrouwd.
Nu waren zij al ouder. Zijn zoons Polyneikes en Eteokles waren
de oudsten en verschilden slechts een jaar. Ze hadden de leeftijd
bereikt, dat zij elkaar altijd op jacht of bij trainingen uitdaagden.
Vaak liep het op ruzie uit en moest Oidipous ingrijpen. Iokaste
49

zag het met zorg aan, maar hij probeerde haar gerust te stellen:
“Pieker er niet over, Iokaste. Het zijn jonge mannen. Die horen
elkaar uit te dagen. Laat ze maar. Later, als ze ouder zijn, zullen
ze het prima met elkaar kunnen vinden. Let op mijn woorden.”
Zijn dochters waren nog jong. De jongste, Ismene, was zeer lief
en schikte zich in alles wat haar vader of moeder zei. Antigone,
zijn oudste dochter, was een pittig meisje. Zij had een groot
gevoel voor rechtvaardigheid. Zij riep haar vader zelfs vaak ter
verantwoording, als zij vond dat hij een verkeerd besluit
genomen had. Ja, Iokaste had hem een prachtig stel kinderen
gegeven. Zelf was zij een lieve echtgenote, die de huishouding
leidde zoals geen ander kon. In het begin was ze zijn toeverlaat
in staatszaken geweest. Zij was zeer ervaren op dat gebied,
omdat Laios vaak met haar daarover gesproken had.
De voorspoed had lang geduurd. Tot twee jaar terug. Het jaar
begon mooi. Het was zonnig en in het voorjaar was dat heerlijk.
Wat is er aangenamer dan bij milde temperaturen in de lente
door de velden te lopen: bloemen bloeien, vogels bakenen luid
tjilpend hun gebied af, waar hun nest zich bevindt. Iedereen
was zo verrukt door het klimaat, dat niemand doorhad, dat de
regen uitbleef. Naarmate het jaar vorderde, werd het heter en
heter en er viel geen druppel regen. De rivieren droogden op.
De gewassen werden geel en verbrandden. De bladeren van de
bloemen verdorden en vielen af. De aarde ging scheuren. De
dieren vonden geen water, geen voedsel meer. Overal lagen ze
te sterven. Overal lagen karkassen met huiden slap over hun
ribben. Het gekwetter van de vogels was van de lucht.
De gewassen, die de mensen in het voorjaar hadden gezaaid,
waren nooit uitgekomen. Het land was geel en kaal. De altijd
waaiende wind had vrij spel en altijd hing er boven het land een
gele waas van opgewaaid stof. Alsof dat nog niet genoeg was,
waren ook de mensen door een pest getroffen. Een vreselijke
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ziekte. Er was geen huis dat hierdoor nog niet een lid verloren
had. De ziekte was slechts van korte duur. Het ene moment was
je nog gezond en levendig en het andere crepeerde je van de
buikpijn. Niets hield je binnen, geen eten, zelfs geen water.
Hoge koorts liet het lichaam rillen. De ogen stonden in rood
omrande kassen. Na korte tijd werd de huid zwart met vuile
zweren. Schuim kwam om de mond. Het lichaam, dat kort
tevoren nog krachtig was geweest, werd slap en een zucht was
het laatste teken van leven. Overal in de stad brandden
dodenvuren. Maar hoelang nog? Door de vele doden en de vele
brandstapels was al bijna al het hout in en rond Thebe op. Hoe
lang zou het nog duren, voordat de doden onbegraven op straat
zouden liggen, een prooi voor wilde honden en roofvogels?
De toestand was onhoudbaar. Er moest een oplossing gevonden
worden. De burgers waren vaak massaal naar hun koning
toegekomen: “Koning, u alleen kan ons redden. U hebt ons ook
van de Sfinx gered. Raadpleeg de goden. Zend een heraut naar
Delphi om Apollo advies te vragen. Of vraag de ziener
Teiresias. Nooit heeft hij een woord gesproken, dat niet
uitkwam.”
Intussen had Oidipous aan zijn burgers gehoor gegeven en zijn
zwager Kreon naar Delphi gestuurd. Eigenlijk zou hij nu
moeten terugkeren. Onrustig liep hij heen en weer voor het
raam om een blik in de verte te werpen. Niets! Korzelig liep hij
terug naar de troon en plofte daar neer. Onderuitgezakt bleef hij
urenlang somber voor zich uit staren, totdat hij door kreten van
buiten uit zijn gepeins werd opgewekt: “Kreon is terug. Hoera,
misschien brengt hij het verlossende woord. Snel naar de burcht
om te horen, wat hij te melden heeft.” Met een ruk sprong
Oidipous op uit zijn zetel, rende naar de deur van de zaal,
gooide de deur met een zwaai open en stormde naar de ingang
van het paleis. Daar kwam hij, zijn zwager Kreon, bedekt onder
het stof, dat door het zweet aan hem bleef plakken.
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Het paard kwam luid briesend tot stilstand. Het schuim stond
op zijn mond en borst. Vlug sprong Kreon van zijn paard en
stond stil voor zijn koning. “Kreon, wat ben ik blij dat je er bent.
De situatie is ondraaglijk geworden. Vertel mij. Wat zei
Apollo?”
Om Kreons mond lag een opgeluchte glimlach: “ Heer, er is
redding. Apollo zei het volgende: “Verdrijf de bloedschuld, die
in het land woedt. Thebe wordt bevlekt door bloed.”
“Kreon, wat heeft dat te betekenen? Je spreekt in raadsels.
Waarover heeft Apollo het?”
“Heer, laten we naar binnen gaan. Daar kunnen we rustig
spreken en overleggen.”
‘Goed, Kreon. Volg”
De wachten, die Oidipous naar buiten waren gevolgd, weken
snel uiteen en maakten de weg vrij voor hun vorst. Deze had
zich in zijn haast al omgedraaid en was met korte, snelle passen
op weg naar de troonzaal. Kreon rende achter hem aan.
Nauwelijks hadden de twee de mannenzaal betreden, of
Oidipous smeet met een knal de deur van het vertrek dicht voor
de ogen van de verbaasde wachten, die dit niet gewend waren
en die gehoopt hadden als eersten van het volk de verlossende
woorden te horen.
“Wel Kreon, voor de dag ermee. Wat heeft Apollo’s orakel te
betekenen?”
“Heer, lang geleden, voordat u koning was, regeerde Laios in
het land en hij...”
“Ja, ja, dat weet ik wel”, onderbrak Oidipous zijn zwager kortaf,
“ Ter zake, Kreon!”
“Jawel, heer. Luister. U weet, dat Thebe ooit door de Sfinx werd
geteisterd. Niemand wist, waardoor. Ook Teiresias zweeg. Dus
besloot Laios Apollo te raadplegen. Later heeft Iokaste, mijn zus
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en uw vrouw, mij verteld, dat Laios dacht, dat Thebe gestraft
werd door een jeugdzonde van hem. Hij ging met een klein
gezelschap op weg. Incognito. Dat reist makkelijker. Maar nooit
heeft hij Delphi bereikt. Hij werd door een grote groep rovers
overvallen. Slechts één ontkwam. Alle anderen, ook Laios, zijn
gedood. Van die éne overlevende hebben we het verhaal
gehoord. Toen hebben we de vermoorde koning opgehaald en
hem met alle eer in Thebe begraven. Wij hebben geen tijd gehad
serieus achter de moordenaars aan te gaan. Ons hield de Sfinx
bezig. Toen kwam u. U redde ons. Nooit meer hebben wij aan
Laios’ dood gedacht. Wij waren blij gered te zijn en wilden alle
ellende vergeten. Terecht worden we nu gestraft. Uit eerbied
voor onze vroegere koning hadden we zijn moordenaars
moeten zoeken en straffen.”
“Goed, goed, Kreon, maar kom nu eens ter zake. Wat bedoelde
Apollo nu?”, bitste Oidipous.
“Oidipous, volgens mij betekent zijn uitspraak, dat de
moordenaars van Laios ongestraft in ons land leven. Zijn bloed
kleeft nog aan hun handen en zij besmetten met de vloek, die op
hen ligt, ons land. Zij zijn verantwoordelijk voor deze ellende.”
“Wat? Zijn ze in ons land? Dan moeten we hen pakken. Als ze
al eens de koning van Thebe hebben gedood, zijn ze in staat dat
nog eens te doen. We moeten snel handelen en hen zo snel
mogelijk van Thebes grond verdrijven. Ballingschap tegemoet
of de dood in. Laat een heraut het bericht afkondigen, dat
iedereen, die iets weet, dat aan mij moet vertellen. Wie iets
achterhoudt, vervloek ik en hij zal door de goden gestraft
worden. Als hij gepakt wordt, zal hij ter dood gebracht worden.
Want wie niet meehelpt de pest te verdrijven en de
moordenaars beschermt, is even schuldig, ja, zelfs schuldiger
dan de echte moordenaars. Zij hebben alleen Laios gedood,
maar hij maakt zich schuldig aan de dood van zijn
medeburgers. Laat zelfs afkondigen, dat de moordenaars alleen
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maar met ballingschap gestraft worden, als zij zichzelf bij mij
aangeven.”
“Heer,” antwoordde Kreon “ik zal gehoorzamen, maar
misschien doet u er verstandig aan Teiresias te vragen, of hij
weet wie de godheid bedoelt.”
Na deze woorden begaf Kreon zich naar buiten om Oidipous’
bevelen uit te voeren. Oidipous was ook zelf al op het idee
gekomen de ziener te roepen. Reeds twee keer had hij hem
ontboden, maar nog steeds was hij er niet. Juist toen hij voor de
derde keer een bode naar de oude man wilde sturen, hoorde hij
geschuifel en hoe een oude stem zachtaardig bevelen gaf. Even
later verscheen de gestalte van Teiresias in de deuropening.
“Eindelijk, Teiresias. Daar ben je dan” begroette de koning hem
“Had het niet sneller gekund? Het hele land sterft. En als je
koning je dan roept, neem jij je gemak ervan?”
“Oidipous, ik wilde niet komen. Ik wil u en mijzelf geen
verdriet doen. Vraag mij niets, heer. Heb medelijden met mij en
zend mij weer naar huis. Reeds te vaak heb ik onheilspellende
woorden gesproken.”
“Wat? Weiger jij, grijsaard, de stad te dienen, te redden van de
ondergang? Ondanks al je vroegere verdiensten zal dat je duur
komen te staan. Wachters, grijp die kerel. Gooi hem in het
gevang. Dat zal hem leren de stad, die hem voedde, te
verraden.”
“Wacht, Oidipous, wacht. Stel uw vraag. Ik luister.”
“Zo hoort het, Teiresias. Gehoorzaam je koning. Kreon heeft
Apollo geraadpleegd. Thebe zou, zo zei hij, geteisterd worden
door de pest, omdat het ongewroken bloed van Laios het land
bezoedelt. Sterker nog. Laios’ moordenaars zouden nog in het
land zijn. Weet jij, wie het zijn?”
De ziener was lijkbleek geworden. Hij rilde over heel zijn
lichaam en leek ieder moment ineen te zakken. De jongen die
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hem gebracht had hield hem met de grootste moeite overeind.
Moeitevol stamelde hij: “Heer, vraag mij dat niet.
Juist dat niet. Ik weet het wel, maar u wilt het zeker niet horen.”
“Oplichter, weiger je het te zeggen, hoewel je het weet? Als je
het niet wilt zeggen, speel je met de daders onder een hoedje. Ja,
dan ben jij voor mij zelfs de moordenaar. En jij zou een heilig
man zijn? Jij pleegt de meest goddeloze daad, die je kunt
begaan. De goden hebben jou vertrouwd. Zij delen jou hun wil
mee, maar jij bezoedelt hen met ordinaire moord. Geen straf is
zwaar genoeg voor jou.”
Teiresias stond voor een zware keuze. Als hij niets zou zeggen,
zou hij het bezuren. Hij zou het met zijn leven bekopen, of
verbannen worden, wat misschien nog wel erger was. Want wat
was een man zonder vaderstad? Aan de andere kant, als hij zou
zeggen wat hij wist, was hij er nog niet zo zeker van, of hij het er
veel beter van af zou brengen. Toch koos hij voor het laatste:
“Oidipous, wat ik ga zeggen, zal jou geen plezier doen. Maar ja,
je vraagt er zelf om. Geen bende heeft Laios overvallen en
gedood. Het was slechts één man. Het was... jij.”
“Zwets niet kerel”, schreeuwde Oidipous, “Wat een flauwekul.
Jij bent een ziener van niets. Eigenlijk heb je nooit gedeugd. Die
heer van jou, die Apollo..”
“Oidipous, pas op je woorden” gromde nu Teiresias met
ingehouden woede “Beledig mijn heer Apollo niet. Hem ben ik
trouw. Nog nooit heeft hij mij in de steek gelaten, nog nooit
bedrogen. Alles heb ik altijd geweten, gezien.”
“Jij schurk, jij zit in een complot. Jij wilt de macht. Vertel op.
Met wie zweer jij samen? Met die zwager van mij? Ja, toentertijd
was hij natuurlijk niet blij, toen hij de macht aan mij moest
afstaan. Hij had haar liever zelf gehouden. Jij hoopt naast hem
over Thebe te regeren, als ik schuldig ben bevonden aan moord
en als ik gestraft ben. Het zal jullie niet lukken.”
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“Oidipous, jij hebt dan wel ogen, maar jij ziet niet in wat voor
mestvaalt jij leeft. Weet jij wel in wiens huis jij leeft? Eens zul jij
door een dubbele vloek, die van je vader en die van je moeder,
uit dit land verdreven worden. Jij bent verblind. Jij ziet je
ongelukshuwelijk niet. Jij staat gelijk aan je kinderen.”
“Dood aan jou!” krijste Oidipous. Het schuim stond hem op de
mond. “Scheer je weg, voordat ik zelf jou iets aandoe.”
“Bedenk, Oidipous. Je ouders vonden mij wijs. De moordenaar,
die jij zoekt en vervloekt, is onder ons. Nog spreekt men in
Thebe over hem als over een vreemde, maar spoedig zal blijken,
dat hij afstamt van Kadmos, de stichter van Thebe. Hij zal
zichzelf verblinden. In plaats van rijk zal hij arm worden. Zijn
eigen kinderen zullen hem tegelijk vader en broer noemen. Zijn
moeder zal hem zoon en man noemen. Van zijn eigen vader zal
hij de moordenaar zijn.”
“Nee, kerel. Houd op. Jij spant samen met Kreon. Laat die
voorspellingen van jou maar achterwege. Jij beweert toch alles
te weten? Als dat zo is, is je schuld veel groter dan alleen je
verlangen naar mijn macht. Als jij altijd alles weet, dan moet je
toch ook de moord op Laios voorzien hebben? Maar wat doe je?
Je laat hem zijn dood tegemoet gaan. Jij waarschuwt hem niet.
Jij bent medeschuldig aan zijn dood. En daarna, toen de Sfinx
Thebe teisterde, waar was je toen? Jij moet toch het antwoord op
het raadsel geweten hebben? Maar jij deed niets. Je verkoos het
te zwijgen. Ontelbaren had je kunnen redden. Moordenaar.
Verdwijn uit mijn ogen. Nooit meer wil ik jou zien. Nooit meer
zal ik jou roepen. Mogen de goden recht laten geschieden en jou
genadeloos straffen. Crepeer!”
Teiresias zei niets meer. Met stomheid was hij geslagen. Hij
kende Oidipous. Nooit had hij hem zo meegemaakt. Aan de
razende woordenvloed kwam geen eind meer. Het had geen zin
te proberen hem tot rede te brengen. Hij trok aan de mouw van
de jongen ten teken, dat het tijd was te gaan. Hij liet zich
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begeleiden, terwijl achter hem het getier door bleef gaan. “Wie
wil onder ogen zien, dat hij een moordenaar is?” dacht Teiresias
“Eens zullen zijn ogen open gaan en zal hij de waarheid zien.”
Schuifelend verdween de ziener uit de mannenzaal. Opgelucht
stond hij buiten. Een milde bries streek over zijn gelaat en liet
het klamme angstzweet opdrogen.

Een vroeg Griekse siernaald die
bijvoorbeeld gebruikt kon worden
om een chitoon vast te zetten.
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Griekse munten uit de archaïsche tijd. Links twee tetradrachmen,
rechts een octadrachme

.
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De gegraveerde achterzijde van een bronzen handspiegel (400 vóór
Christus)
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V. DE OGEN GEOPEND

De sfeer in de burcht was bedrukt. Dienaren slopen door de
vertrekken. Niemand durfde een geluid te maken, bang als men
was de aandacht van de koning naar zich toe te trekken en dat
hij zijn woede af zou reageren. Oidipous was dan wel intussen
uiterlijk bedaard en liet zich niet meer horen, maar zijn driftige
passen verrieden een vulkaan in hem. Lang bleef hij niet alleen,
want Teiresias had onmiddellijk een bode naar Kreon gestuurd
om te melden waarvan de koning hem verdacht. De arme Kreon
hoorde met ontzetting de woorden van de bode. Als iemand het
niet verdiend had beschuldigd te worden van samenzwering
tegen Oidipous, was het Kreon wel. “Altijd ben ik Oidipous
trouw geweest.”, dacht hij bij zichzelf, “Ik had de troon zelf
kunnen hebben, maar in het belang van het vaderland heb ik
afstand gedaan aan wie het raadsel van de Sfinx kon oplossen.
Nooit zal ik mijn vaderland kwaad doen. Nooit zal ik mijn
koning naar het leven staan, of hem de macht willen ontnemen.
Liever sterf ik dan dat ik van zo’n misdaad verdacht word.”
Nog in de reiskleren, waarmee Kreon van Apollo’s orakel in
Delphi was teruggekeerd, zonder een bad genomen te hebben,
zonder gegeten te hebben spoedde hij zich terug naar Oidipous.
Dit was een zaak van levensbelang. Hij moest de koning tot
bezinning brengen, voordat het te laat was. Toen hij bij de
troonzaal kwam, vertraagde hij zijn tred. Twijfel besloop hem.
Hij wist, dat het verkeerd kon aflopen met hem, maar toch.
Eerder schuchter dan vastberaden betrad hij het donkere
vertrek. En terecht. Onmiddellijk had Oidipous hem in de gaten
en op snerpende toon schreeuwde hij Kreon toe: “Wat moet jij
hier? Hoe durf je? Je mag blij zijn, dat je nog leeft.
machtswellusteling. Je wilt me doden. Je wilt de macht. Jij hebt
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Teiresias verteld, wat hij tegen mij moest zeggen in de hoop dat
ik afstand zou doen van de troon. Jij...”
Kreon viel Oidipous nu in de rede. Het werd hem te veel.
“Heer, luister. Weest u alstublieft redelijk. Als ik gewild had,
was ik altijd al koning geweest. Nu als uw rechterhand geniet ik
van alle voordelen van de macht, maar hoef niet bang te zijn
voor mijn leven. Niemand wil mij doden om de macht te
grijpen. Waarom zou ik me dan het koningschap willen toeeigenen? Altijd heb ik u trouw gediend. En wat Apollo’s
woorden betreft, welnu, onderzoek die.”
“Nee, Kreon, zo makkelijk overtuig je me niet. Jij bent schuldig.
Jij verdient ballingschap of de dood. “
De twee mannen stonden zwijgend tegenover elkaar en
Oidipous zou zeker zijn wachters de opdracht gegeven hebben
Kreon te arresteren en in de kerkers te gooien, als niet opeens de
dreigende stilte opgeheven werd door een lieflijke stem: “Lieve
Oidipous en Kreon, wat is er aan de hand? Waarom hebben
jullie zo’n heftige ruzie, dat jullie gekrakeel overal in de burcht
te horen is?”
“Zuster, jouw man beschuldigt mij van hoogverraad. Ik zou
koning willen worden in plaats van hem.”
“Inderdaad, Iokaste, Kreon is een verrader. Hij verdient niet
beter dan de dood.”
“Waarom, Oidipous vel jij zo’n hard oordeel over Kreon? Altijd
waren jullie vrienden. Altijd vertrouwde jij mijn broer en nu
opeens niet meer?”
“Lieve Iokaste, die broer van jou beschuldigt mij, of beter, heeft
Teiresias, die leugenachtige ziener, ertoe aangezet mij ervan te
beschuldigen, dat ik de moordenaar van Laios ben. Moet je
nagaan! IK! Ik heb Laios nog nooit gezien. Ik heb hem nooit
gekend. Hij was al dood, toen ik in Thebe kwam. Kreon, ga
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weg, voordat ik van woede ontplof en mij niet meer in de hand
heb”
Met een verbitterde trek om de mond keerde Kreon zich om en
liep trots de zaal uit.
“Oidipous, luister niet naar Teiresias.” sprak Iokaste “ Niemand
kan de toekomst voorspellen. Ook ons, Laios en mij, heeft hij
ooit het grootste ongeluk voorspeld, als wij een zoon zouden
krijgen. Die zoon hebben wij gehad, maar wij hebben hem met
doorgesneden voeten in het Kithairongebergte laten leggen. Hij
is zeker gestorven. Die voorspelling is nooit uitgekomen.
Bovendien ben ik nu met jou getrouwd. En Laios is ooit op weg
naar Delphi door rovers gedood. Op een kruising.”
“Wat op een kruising?” riep Oidipous verschrikt “Bij Zeus, hoe
zag hij eruit?”
“Laios was al op jaren. Zijn haar was wit. Zijn eens zo krachtig
en gespierde lichaam was krachteloos. Hij leek een beetje op jou
in zijn gezicht.”
“Mijn hemel! De ziener was niet blind. Hoe groot was Laios’
reisgezelschap?”
“Vier dienaren begeleidden hem. Hijzelf reed op een wagen.”
“Nu is alles duidelijk. Eentje zou het overleefd hebben. Waar is
hij? In de burcht?”
“Niet meer. Op eigen verzoek is hij toen naar het platteland
gegaan. Hij schaamde zich, dat hij als enige de moordpartij had
overleefd. Hij is nu schapenhoeder. Sindsdien heb ik hem niet
meer gezien. Zijn naam was, geloof ik, Ephialtes.”
“Wachter, kom hier. Ga naar het platteland naar mijn kuddes en
zoek naar de herder, die toen de moord op Laios overleefd
heeft. Zijn naam is waarschijnlijk Ephialtes. Schiet op, vlug een
beetje! Hij moet onmiddellijk komen.”
De wacht stoof weg.
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“Oidipous, waarom laat je die herder komen?” vroeg Iokaste.
“Luister, lieve Iokaste. Ik zal je heel mijn voorgeschiedenis
vertellen. Je weet, dat ik de zoon van Merope en Polybos ben, de
koningin en koning van Korinthe. Iemand zei mij ooit, dat ik
hun zoon niet was. Mijn ouders konden mij niet geruststellen.
Dus ben ik naar Delphi gegaan om Apollo te raadplegen. Mij
werd voorspeld, dat ik de meest verschrikkelijke dingen zou
doen, te erg om te vertellen, als ik naar Korinthe terug zou
keren. Ik besloot dus vrijwillig voor ballingschap te kiezen.
Toen ik weggegaan was van Delphi, kwam een kleine stoet mij
op een kruising tegemoet. De weg was te smal om elkaar te
passeren. Een van de knechten heeft mij toen op bevel van zijn
meester met geweld van de weg gedrukt. Ik raakte buiten
mijzelf. Drie van die dienaren heb ik gedood. De vierde vluchtte
hals over kop. Hun meester, een grijsaard, heb ik ook gedood.
Iokaste, het is verschrikkelijk. Het kan niet anders, of ik ben de
moordenaar van Laios, jouw man. Door mijn vergrijp is Thebe
nu ten prooi aan dood en verderf. Dood en verdoemenis over
mij!!”
“Oidipous, trek niet te snel conclusies. Luister eerst naar wat die
herder te vertellen heeft. Hij zei toen toch, dat een roversbende
Laios overvallen had. Als hij bij zijn verhaal blijft, ben jij
onschuldig. Als hij zegt dat één man toen..., ja dan... Weldra
zullen we het weten. De wachter is al onderweg.”
Na deze woorden viel een doodse stilte. Beide echtelieden
hadden elkaar niets meer te zeggen. Ieder verkeerde bij zijn
eigen problemen. Oidipous hield het nauwelijks uit ter plekke te
blijven. De gedachte, dat hij Laios gedood zou hebben en zo de
oorzaak zou zijn van Thebes ellende, was ondraaglijk. Het
verlangen bekroop hem weg te lopen, weg van Iokaste, van
wier man hij misschien de moordenaar was, weg van Thebe, dat
hij misschien in het ongeluk gestort had, ver weg naar vreemde
oorden de vergetelheid tegemoet. Hij begreep echter, dat hij niet
63

kon vluchten. De twijfel en zijn schuldgevoel zouden hem altijd
achtervolgen. Bovendien, hoe zou hij zijn vrouw en lieve
kinderen in de steek kunnen laten, zonder dat zijn bange
voorgevoelens en vermoedens bevestigd waren? Ook Thebe, de
stad waaraan hij zoveel te danken had, kon hij niet zo maar in
de steek laten. Als hij onschuldig zou blijken te zijn, zou hij de
stad als koning moeten bijstaan. Als hij wel Thebes vroegere
koning de dood in had gestuurd, was hij de aangewezen
persoon de stad te redden. Door zijn verdiende straf te
ondergaan zou hij voor de tweede maal de weldoener van
Thebe worden.
Iokaste was gaan zitten. Ze was een klein hoopje kleren. Ze zat
daar ineengedoken, het hoofd tussen de schouders, de handen
moedeloos in de schoot. Haar ogen staarden wezenloos naar de
grond. Ze werd door angstaanjagende gedachten gekweld.
Laios zou door zijn eigen zoon gedood worden. Stel: die zoon
was niet in de bergen gestorven; hij was gered; dan zou het
kunnen zijn dat de voorspelling uitgekomen was. En als
Oidipous inderdaad Laios gedood had, zou hij haar... Daar
hielden haar gedachten op. Ze moest er niet aan denken. Nee
rovers waren het geweest. Ze wist het zeker. Ephialtes zou het
bevestigen.
De stilte in de ruimte was ondraaglijk. Uren bleven beiden
onbeweeglijk in gepeins verzonken in afwachting van de
herder. Het stampend naderen van een wachter wekte hen uit
hun gedachten. Oidipous keek vragend naar de man.
“Heer, excuseer. Ik wil u niet storen, maar zojuist is een bode,
een oudere man, uit Korinthe gekomen. Hij heeft, zo zegt hij,
een belangrijke boodschap voor u. Kan ik hem voor u leiden, of
moet hij wachten?”
“Uit Korinthe, zeg je? Hem laten wachten? Nee, nee. Laat hem
maar binnen komen.” zei Oidipous afwezig. “Wat voor bericht
zou het zijn?”, dacht hij. Nooit meer was hij teruggekeerd naar
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Korinthe. Om het zichzelf en zijn ouders niet moeilijker te
maken dan het al was, had hij vrijwel alle contact verbroken.
Enigszins schaamde hij zich er wel voor, maar wat had hem
Apollo’s orakel bang gemaakt.
De wachter kwam terug. Achter hem liep een bestofte man, die
hem direct leek te herkennen. “Gegroet, Oidipous. Ik weet niet,
of ik u moet feliciteren, of juist niet. Mijn nieuws is namelijk
goed en slecht. Laat ik maar met het laatste beginnen. Heer, uw
vader, de diepbeminde Polybos, is na een lange, slopende...
ziekte en door zijn hoge ouderdom … gestorven. Aanvaard
mijn deelneming, majesteit. Uw moeder leeft nog, hoewel ook
zij te lijden heeft van haar oude dag. Nu het goede nieuws heer.
Nooit hebben wij, de bewoners van Korinthe, begrepen,
waarom u vertrokken bent en nooit meer naar Korinthe bent
teruggekeerd. Maar toch kennen wij niemand, die geschikter is
dan u om koning van de machtige handelsstad Korinthe te
worden. Sire, u weet immers dat Polybos en Merope geen
andere kinderen bezitten.”
Iokastes gezicht klaarde op. Er viel als het ware op te lezen: “Zie
je wel. Hij is hun zoon, niet de mijne. Ons is het vreselijkste
gespaard gebleven. Hij is dus ook niet schuldig aan Laios’
dood.”
De bode verwachtte van Oidipous’ kant directe aanvaarding
van het koningschap van Korinthe. Maar niets was minder
waar. Behalve de rouw stonden ook zorgen op zijn gezicht.
“Waarde bode, vertel de Korinthiërs het volgende. Ik ben zeer
vereerd door hun aanbod. Helaas kan ik het niet aannemen.
Apollo namelijk voorspelde me eens, dat ik mijn vader zou
doden. Gelukkig is dat niet gebeurd. Maar ook zou ik met mijn
moeder trouwen. Het is voor mij onmogelijk, zolang Merope
leeft, terug te keren naar Korinthe.”
“Heer”, zo antwoordde de bode, “is dat de reden, dat u uit
Korinthe bent weggegaan? Hebben wij u daarom nooit
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teruggezien? Hebben daarom Merope en Polybos de laatste
jaren van hun leven in droefheid moeten slijten, omdat ze
beroofd waren van wat hun het liefste was, hun zoon? Weet u
het dan niet? U bent hun zoon niet. Ooit heb ik zelf u met
doorgesneden voeten uit het Kithairongebergte meegenomen.
Omdat Merope en Polybos geen kinderen hadden, hebben ze u
als hun kind opgenomen en gevoed. Omdat uw voeten door de
wonden opgezwollen waren, hebben ze u Oidipous genoemd.
Heer, ik zie het nog voor me als de dag van gisteren. Ik was van
een verre reis op de terugweg naar Korinthe. Het was een hete
dag. ‘s Ochtends vroeg had ik me al op weg begeven en toen het
vroeg in de middag was, besloot ik even te rusten. Na me te
goed gedaan te hebben aan eten en drinken werden mijn ogen
zwaar en ik zou in slaap gesukkeld zijn, als ik niet opgeschrikt
was door rollend gesteente. Zou het een bergleeuw zijn? Of
rovers, die niets vermoedende reizigers voor de kleinste buit
van het leven beroven? Niets van dit. Ik zag een jonge man
aankomen sloffen. Op zijn wangen schitterden in het zonlicht
tranen. Vol ontroering keek hij naar een bundeltje kleren in zijn
armen. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en vanuit de
schaduw sprak ik hem aan: “Armzalige, waarom huil je? Wie
ben je? Wat doe je hier?” De man zocht eerst verbaasd de
omgeving af. Tenslotte kreeg hij mij in de gaten. “Vreemde, ik
ben een knecht van Laios, koning van Thebe. En wat ik hier
doe? Ach, de goden hebben de mensen verlaten. Zij
bekommeren zich niet meer om wat juist is. Juist degene, die het
meest hun hulp nodig heeft, laten de goden in de steek!”
“Vertel op”, onderbrak ik hem, “Waarom klaag je zo?”
“Mijn koning, Laios... Niets dan goeds over hem, hoor. Hij is
altijd goed voor mij geweest en ik zal hem altijd trouw blijven
dienen. Maar toch... Hij heeft mij bevolen dit arme kind met
doorgesneden hielen hier in de bergen te leggen als prooi voor

66

de dieren. Geen erger opdracht zou hij mij hebben kunnen
geven.’
“Laat eens zien!”, zei ik, “Het is een gezonde jongen. Waarom
moet je dat doen? Van wie is het?”
“Ik kan het je niet zeggen en het doet er ook niet toe. Hier
eindigt zijn leven immers.”
Bedremmeld keek ik de bedroefde dienaar lang aan en kreeg
toen een schitterend idee: “Geef mij dat kind. Ik zal ervoor
zorgen, of er ouders voor zoeken. Niemand hoeft het te weten.
Jij kunt naar huis gaan en doen, alsof jij je opdracht volbracht
hebt. Zo zul jij geen kindermoordenaar worden.”
Hoop flakkerde in de ogen van de arme drommel op. Na enig
twijfelen stemde hij schoorvoetend in. Hij gaf het bundeltje aan
mij en begaf zich op de terugweg.”
“Wie was het? Spreek op.”, schreeuwde vertwijfeld Oidipous.
“Ik weet het niet, koning. Ik heb hem nooit meer gesproken, of
gezien en zijn naam heeft hij mij niet verteld. Maar misschien
weet iemand hier het wel!”
Niemand had tijdens het bericht van de bode het zachte ruisen
gehoord, dat de kleren van Iokaste veroorzaakten, toen zij bleek
als een spook wegsloop. Ze had genoeg gehoord. Het ergste
was uitgekomen. Onopgemerkt schuifelde ze wankelend, in
grootste wanhoop, in totale verlatenheid naar haar kamers.
Oidipous draaide zich met een ruk om. In de ruimte was
niemand meer behalve de wacht. Hoopvol en vragend keek
Oidipous hem aan. Toen deze niet reageerde, sprak Oidipous
geïrriteerd: “Nou je hebt hem toch gehoord? Of niet? Ik weet
zeker, dat jij geluisterd hebt. Weet jij meer?”
De wacht besefte, dat hij geen keus had en dat hij moest zeggen
wat hij wist: “Heer, de man, die dat kind wegbracht, was
toevallig een goede vriend van mij. Het is toevallig ook... de
man, die toen... bij de moord op Laios was en... als enige
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ontsnapte. Het is de man om wie u gestuurd hebt. Wacht. Hij
zal zo komen.”
Oidipous was in uiterste opwinding. Wat een geluk. Vier
vliegen in een klap: hij kon veilig terugkeren naar Korinthe en
daar koning worden; in afzienbare tijd zou hij zijn afkomst
weten en ook wie Laios’ moordenaar was. Hij had het altijd wel
geweten. Hij was geboren voor het geluk. De tijd ging hem niet
snel genoeg. Waar bleef die herder nu? Na enige tijd wachten
drong het geluid van voetstappen van buiten van de hof door
de ramen tot hem door. “Daar zul je hem hebben”, dacht hij.
Een duistere, kleine, ineengedoken gestalte verscheen in de
deuropening. Het hoofd naar beneden. De ogen gericht op de
grond. Een schamele figuur, gekleed in vodden, bang om zijn
koning aan te kijken. De man bleef staan. Oidipous bemoedigde
hem. “Kom dichterbij. Wees niet bang. Jou zal niets gebeuren.
Het gaat me om de waarheid, geef eerlijk antwoord op mijn
vragen. Ten eerste. Jij hebt toentertijd toch Laios op zijn laatste
reis vergezeld naar Delphi?”
De man knikte bijna onmerkbaar.
“Dus heb jij de moordenaars van je koning gezien?”
Weer een haast onmerkbare knik.
“Weet jij wie het zijn? Leven ze in het land? Of heb je hen nooit
meer gezien?”
Geen teken. Eerder leek de gestalte bij het horen van die vraag
nog kleiner te zijn geworden. Ineengezakt tot een vormeloze,
levenloze baal kleren. Even had Oidipous geduld, maar barstte
toen los. “Kom op, kerel. Zeg, wat je weet! Als je zwijgt,
beschouw ik je als schuldig aan de ramp, die Thebe kwelt. Je
zult ter dood gebracht worden. Gestenigd. Je lichaam, of wat
ervan over zal zijn, zullen daarna honden en gieren
verscheuren. Niemand, geen burger, noch je vrouw, noch je
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kinderen zullen om je huilen, maar veeleer zullen ze zeggen:
“Hij is terecht gedood. Hij heeft onheil over ons gebracht.”
Een zichtbare siddering liep over de herder heen. Hij schuifelde
een beetje en verbrak toen de stilte: “Heer, ik weet genoeg. Ik
weet wie de moordenaar is. Ooit heeft hij Thebe geweldig geluk
bezorgd. Van zo’n weldoener wilde ik de stad niet beroven. Wie
ben ik om dat te doen? Daarom heb ik toen uw vrouw, Iokaste,
gevraagd mij weg te zenden naar de grenzen van uw rijk. Zij
heeft dat toen gedaan en mij als herder van uw kudde
aangesteld. Ja, heer, de moordenaar leeft in Thebe. Hij bekleedt
een hoge positie. Maar hem noemen, heer, daarvoor schrik ik
terug.”
“Kerel, klets niet. Vooruit, voor de dag ermee. Mijn geduld
raakt op. Wachter, grijp dit schepsel en gooi hem in de
gevangenis. Hij zal gestenigd worden.”
“Wacht, wacht. Ik zal het zeggen.... Het... Het is... U bent het. U
hebt hem vermoord. Voor u ben ik gevlucht.”
Oidipous verbleekte. “Ben ik.. Heb ik Laios...”, stamelde hij.
“Heeft Laios’ bloed door mijn toedoen gevloeid? Heb ik Thebe
in het verderf gestort? Nee, je liegt. Je heult met anderen. Je wilt
mijn val.”
De herder keek nu voor het eerst op. Helder daglicht viel voor
het eerst sinds zijn komst op zijn gelaat. Oud en getekend was
het. Vol rimpels. Tandeloos. Een baard van vele dagen. Zijn
ogen diep en dof in de kassen. Zijn grijze haar reikte tot in zijn
nek. Radeloosheid lag op zijn gezicht te lezen. “Heer, u hebt mij
ernaar gevraagd. Ik heb u de waarheid geantwoord.”
“Maar dat is hem!”, riep de bode opeens uit, “Oidipous, dat is
de man van wie ik u ooit ontving.”
Noch voor Oidipous noch voor de herder had deze kreet van
herkenning op een ongelukkiger moment kunnen komen. De
herder zeeg nu jammerend ineen. Op zijn beurt had hij die bode
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uit Korinthe onmiddellijk herkend. Natuurlijk. Hoe zou hij die
man ooit hebben kunnen vergeten. Toen was hij hem als een
geschenk van de goden tegemoet gekomen.
“Heer, vraag hem naar de baby, die hij te vondeling moest
leggen.”
Oidipous keek van de een naar de ander. Hij durfde die vraag
niet te stellen. Genoeg ellende voor één dag. Maar hij moest wel.
Hij kon niet anders. “Vertel op man. Heb jij deze Korinthiër ooit
een baby met doorgesneden hielen gegeven?”
De armzalige herder lag nu languit op de grond, op zijn knieën,
zijn voorhoofd tegen het marmer gedrukt en zijn armen languit
naar voren gestrekt. “Heer, heb erbarmen.” kreunde hij. “Ik heb
hem ooit zo’n kind gegeven.”
Bijna onhoorbaar vroeg Oidipous: “Wie was het? Was ik het?
Van wie heb jij het gekregen?”
Lang liet het antwoord op zich wachten. Verslagen bleef de
herder op de grond liggen. Het zweet liep in stralen over zijn
rug en van zijn voorhoofd. Hij wist, dat hij er niet aan zou
ontkomen Oidipous de waarheid te onthullen. Die gruwelijke
waarheid. En dan? Wat zou er dan gebeuren? Hij vreesde de
woede en drift van de vorst. Zou de koning zijn verdriet op hem
koelen en hem dood slaan? Wat was immers het leven van een
herder waard voor zo’n machtig man? Aan de andere kant
zouden martelingen, gevangenis en uiteindelijk een gruwelijke
dood hem ten deel vallen, als hij zijn mond zou houden. Dus
koos hij ervoor alles te zeggen.
“Oidipous, de baby... die was u. En ik had u gekregen van..
Laios en Iokaste.”
Een kreet van ontzetting onderbrak de herder. Heel de ruimte
was gevuld met Oidipous’ geschreeuw, dat vol afschuw was.
Lang bleef het nagalmen, totdat diepe stilte intrad. Allen
behalve Oidipous waren versteend. Aller ogen waren
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strak gericht op hun vorst, die eenzaam, in vertwijfeling,
rechtop in het midden op zijn voeten heen en weer zwaaide.
Zijn handen voor zijn ogen geslagen. Direct was de ontzettende
betekenis van de woorden van de herder tot hem
doorgedrongen. Hij en niemand anders was de moordenaar van
de koning, van Laios, van zijn vader. Hij, de zoon, was
getrouwd met zijn eigen moeder. Hij had haar schoot bevuild.
Hij was de vader van zijn kinderen en ook hun broer. Hij was
een beest. Hij verdiende het niet het reine licht te aanschouwen.
Hij wilde, hij durfde de zijnen niet meer in de ogen te kijken. In
diepe vertwijfeling trok hij de speld, die zijn mantel bijeenhield,
los en stak als een wilde met die speld keer op keer in zijn ogen.
Helse pijnen schoten door zijn hoofd. In één keer was voorgoed
het licht uit zijn ogen verdwenen. Het bloed stroomde warm
over zijn handen. Langzaam zakte Oidipous ineen.
Een menselijk hoopje wanhoop lag op de grond. Niemand
durfde de koning aan te spreken. Iedereen bleef als een steen
staan. Minuten gingen voorbij. Geen geluid was te horen. Dan
een schrille gil. Geren. Geroep vanuit de verte uit de burcht.
Naderende voetstappen. “Heer, heer. Oidipous, kom! Snel, uw
vrouw, Iokaste..”
Traag richtte Oidipous zijn bebloed gelaat op. Hij maakte geen
aanstalten op te staan, maar vroeg de dienaar, die intussen in de
deuropening stond: “Zeg, welke ramp mij nog meer getroffen
heeft?”
“Iokaste, uw vrouw, heeft zich... aan een touw... opgehangen.
Ze is.. dood.
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Bronzen beeldje van een
gesluierde danseres
(ongeveer 200 vóór
Christus)
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Bronzen beeldje van een boodschapper
uit het begin van de vijfde eeuw vóór
Christus
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VI. VERSTOTEN

Lang had Oidipous ineengezakt op de grond gelegen. Het
nieuws van de zelfmoord van Iokaste had hem niet geschokt.
Eerder had het een diep medelijden bij hem opgewekt. Zijn
moeder, ja zijn vrouw toch ook, was misschien wel het grootste
slachtoffer van de wrede wil der goden geworden. Zij had er
alles aan gedaan om aan haar vreselijke lot te ontkomen. Jaren
lang had ze in de waan geleefd, dat het haar gelukt was.
Tenslotte had ze op gruwelijke wijze moeten ontdekken, dat
alles gegaan was, zoals ooit voorspeld was. Oidipous had
begrip voor haar daad. Precies, zoals hij, had zij het daglicht niet
meer kunnen verdragen, had ze haar kinderen niet meer onder
ogen kunnen komen. Zij had een einde gemaakt aan het voor
haar ondraaglijk geworden leven. Ook voor Oidipous had het
leven geen betekenis meer. Roem en glorie waren voorbij. Het
respect van de goden en de mensen had hij verloren. Hij had
zichzelf vervloekt. Hij had zichzelf tot ballingschap
veroordeeld. Hem restte nog alleen het dolen in den vreemde,
totdat Thanatos, de dood, hem kwam halen en hij in de
Tartaros, Hades’ dodenrijk, moest afdalen.
Langzaam drong het leven rondom tot hem door. Iemand trok
aan zijn schouder. Hij hoorde Kreons stem: “Oidipous, jij gesel
van Thebe, jij ondergang van mijn geliefde zuster Iokaste.
Moordenaar van Laios, verwekker van je eigen broers en
zusters. Je ziet, hoe snel de goden het lot van de mens volledig
kunnen veranderen. Zij zijn jaloers op wie alleen maar gelukkig
is. Uiteindelijk richten ze hem volkomen te gronde. Nee, pas als
een mens dood is kun je zeggen, of hij gelukkig is geweest. Jij
beschuldigde mij van de ergste misdaden. En zie, ik ben
onschuldig. Niet ik heb jou ten val gebracht, maar jijzelf.
Eigenlijk zou nu aan jou het vonnis voltrokken moeten worden,
dat je zelf geveld hebt. Wij, Thebanen, zouden jou in
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ballingschap moeten drijven, maar ik heb het de stad verboden.
Ja, verboden! Jouw bange voorgevoel is waarheid geworden.
Jouw val heeft inderdaad geleid tot mijn tweede koningschap.
Ik heb het maar uit mezelf op me genomen. Voorlopig
weliswaar, totdat de wettige erfgenamen, Eteokles en
Polyneikes, kleinzoons van de wettige koning van Thebe, Laios,
de leeftijd hebben gekregen het koningschap te aanvaarden.
Waar waren we ook al weer gebleven? O ja, jouw ballingschap.
Ik heb die verboden, omdat Thebe al genoeg geteisterd is door
de goden en de ongehoorzaamheid aan hun wetten. Nu wil ik
niet, dat wij weer een fout maken en tegen de wil van de
hemelingen jou de stad uitjagen. Hoewel, als het aan mij lag,
zou ik het toejuichen, omdat jij mij zo volkomen ten onrechte
beschuldigd en vernederd hebt. Ik heb een gezantschap
gestuurd naar Delphi om de god te vragen wat we moeten
doen. Tot die tijd mag je in Thebe blijven, op voorwaarde dat jij
je gedraagt en de koninklijke vertrekken en de burcht verlaat.
Daar wil ik met mijn vrouw en kinderen wonen. Je ziet maar
waar je blijft. Misschien is er plaats voor je in de stallen bij de
andere zwijnen. Ha, ha, ha.”
Luid bulderend stond Kreon zich van plezier op zijn dijen te
slaan. Hij genoot zichtbaar van dit moment van wraak op
Oidipous wegens de vernedering, die hij nog maar zo kort
geleden door hem had ondergaan. Met de tranen in de ogen
wenkte hij een van de wachten naderbij: “Sleep dat daar naar
buiten en gooi het maar bij het afval.”
Opnieuw begon hij hard te lachen en wel zo hard, dat hij geen
adem meer kreeg, langzaam rood aanliep en zijn ogen rood
doorlopen naar buiten begonnen te puilen. Had de wachter hem
niet een harde klap tussen zijn schouderbladen gegeven, zou
Kreon er vast en zeker in gebleven zijn en slechts korte tijd van
zijn triomf genoten hebben. Met een diepe zucht kwam hij weer
bij zijn positieven. Nog nasnikkend wendde hij zich af.
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De wacht wist niet goed wat hij moest doen. Hij kon moeilijk
Oidipous aan zijn kleren over de grond naar buiten sleuren. Te
veel respect had hij om de onfortuinlijke man dat aan te doen.
Behoedzaam zonder dat Kreon het merkte pakte hij de grijsaard
bij de elleboog. Met zachte, maar toch dwingende hand hielp hij
de blinde overeind en begeleidde hem naar buiten. Eenmaal in
de open lucht liet de wachter hem op de grond plaats nemen en
wilde al weggaan, toen Oidipous hem aansprak: “Wacht, ik
weet, dat ik verstoten en veracht ben. Je bent niet verplicht iets
te doen van wat ik je vraag. Maar ik geloof dat ik geen slechte
heerser voor je ben geweest. Vervul dan voor mij deze ene
wens. Ga naar mijn kinderen en vraag hun te komen. Graag zou
ik hun spreken.”
“Heer, wees niet bang. Ik zal naar hen toegaan.” zei de wacht en
hij was al op weg.
Oidipous bleef achter op de grond gezeten met zijn rug tegen de
ruwe muur. De zon brandde op zijn hoofd. De wonden in zijn
ogen begonnen te steken. Hij was overgeleverd aan die beperkte
duistere wereld, die voor altijd de zijne zou zijn. Hij voelde zich
weerloos. Een ieder, die voorbij kwam, zou hem kwaad kunnen
doen, hem kunnen doodslaan. Hij zou zich niet kunnen
verweren, zou de klap niet eens zien aankomen. Hij wist, dat hij
zijn verdere leven in armoede moest slijten. Van aalmoezen zou
hij zich moeten voeden, hij die altijd het beste gegeten en
gedronken had. Hij zou zich voortaan in lompen van ruw vlas
moeten hullen, terwijl hij vroeger kleren van de fijnste stoffen
gedragen had. De mensen zouden voortaan, als ze hem op
straat zouden zien, de spot met hem drijven:
- Kijk, dat is Oidipous. Hij had eens macht over vele Thebanen,
nu over vele vlooien.
- Kijk die Oidipous nu eens. Ooit had hij gezwollen voetjes, nu
een gezwollen buikje van de honger.
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- Daar heb je Oidipous. Eens zat hij graag in zijn moeder.
Weldra zal hij in moeder Aarde zitten, maar wel tegen zijn zin.
Hij wist, hoe dat ging. Hoe vaak had hij al niet meegemaakt, dat
arme drommels, bedelaars, zwervers bespot werden. Zeker, als
ze ‘s avonds bij het vallen van de nacht aanklopten en om eten
en onderdak vroegen, werden ze toegelaten en kregen ze een
plek om te slapen en ook werd hun eten en drinken gegeven.
Maar de mensen ontvingen ze meestal niet uit deernis of
bezorgdheid, maar eerder om zich over hen te vermaken, om bij
het avondmaal iets te hebben om over te lachen. Het eten werd
hun dan niet op borden aangereikt maar toegeworpen en wist
men de zwerver te raken met een bout of een stuk brood, dan
klonk er gejuich. Het meeste afgrijzen wekte bij hem de
herinnering aan een worstelpartij tussen twee bejaarde
bedelaars. Op een feestmaal, waar hij ooit aanwezig was, waren
twee bejaarde zwervers. De hele avond waren ze al voorwerp
van spot geweest voor de gasten en waren de twee arme kerels
als vuil behandeld. Plots kwam een van de genodigden op het
idee de avond op te luisteren met een worstelwedstrijd tussen
de twee oudjes. De hoofdprijs was de geroosterde rug van een
zwijn en een amfoor van de beste wijn. Gretig gingen de
zwervers in op het voorstel. De tafels werden opzij geschoven,
het worstelperk afgebakend. De twee vlogen bij het startsein als
twee jonge kerels op elkaar af. Duidelijk was vanaf het begin,
dat de een - Eukratoor heette hij - de ander absoluut de baas
was. Binnen de kortste keren had Eukratoor zijn tegenstander
om zijn middel gegrepen, boven zijn hoofd geheven en keek hij
triomferend in het rond, duidelijk genietend van het gejoel
rondom hem. Het was voor hem niet genoeg zijn tegenstander
gewoon met beide schouders op de grond te leggen.
Integendeel, met een enorme zwaai smeet hij de verslagene
tegen de bodem. Er klonk een doffe knal. Bloed stroomde
langzaam onder zijn hoofd vandaan over de grond. De ogen
van de arme draaiden langzaam weg en verloren de glans van
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het leven. Uit de mond siepelde een straaltje bloed. Eukratoor
danste als een bezetene in het rond, blij als hij was over zijn
overwinning en de gewonnen prijs. De omstanders draaiden
zich teleurgesteld om. Ja teleurgesteld, omdat de wedstrijd zo
kort geduurd had. Ze bevalen het kadaver van de zwerver uit
de zaal weg te slepen en op de mestvaalt te gooien: “Sleep dat
wrak naar buiten. Voor honden en vogels is hij te taai.
Misschien dat de wormen nog iets aan hem hebben.”
Nee, de mensen ontvingen de armen der aarde niet uit zorg,
maar omdat het hun plicht was, omdat het door de goden
voorgeschreven was. Wie een bedelaar niet toeliet, werd zwaar
door de goden gestraft. Oidipous hoorde lichte voetstappen rap
naderbij komen. Dat moest één van zijn dochters zijn. “Vader,
vader.” klonk het ijl door de lucht. Het was de lieve, bezorgde
stem van Antigone. Hoewel hij van al zijn kinderen veel hield,
ging zijn hart het meest uit naar dit meisje. Ze was vastberaden,
sterk van karakter, zorgzaam en trouw tegenover wie haar lief
was. “Vader,...”
“Antigone,” onderbrak Oidipous haar “noem mij niet meer zo.
Telkens als ik dat woord hoor, zal ik aan alle ellende denken,
waarvan ik de oorzaak ben geweest. Bovendien geeft dat slechts
de halve waarheid aan. Evenzeer ben ik je broer.”
Antigone antwoordde zonder na te denken: “Toch zal ik u altijd
vader noemen. U bent in woord en daad altijd een vader voor
mij geweest. U hebt mij de liefde gegeven, die een vader zijn
dochter geeft. U hebt mij de dingen van het leven geleerd.
Zonder opzet, hebt u gedaan, wat u gedaan hebt. U treft geen
schuld. Het was de wil der goden. Zeg nu, wat ik voor u kan
doen.”
“Kind, Kreon heeft mij uit de koninklijke vertrekken gezet. Ik
heb geen plaats meer om te slapen. Alles wat ik nog heb, draag
ik bij me. Hij wil me nog niet uit de stad verjagen. Eerst wil hij
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Apollo raadplegen. Geef mij voor de komende tijd een plaats
om te slapen. Geef mij te eten en te drinken.”
“Vader, ik had al gehoord, wat er gebeurd is. Het is
verschrikkelijk. Het kan niet anders, of Kreon zal hiervoor ooit
boeten. U kunt, zolang als het moet, bij mij overnachten. Ik weet
het. Ook mijn kamers liggen in de burcht. Kreon heeft u wel
verboden de burcht nog te betreden, maar ik denk niet, dat hij
het zal wagen u tegen mijn zin uit mijn vertrekken te zetten.
Vader, pak mijn hand en sta op. Ik zal u begeleiden. Heb geen
angst.”
“Antigone, waar zijn de anderen? Ik heb toch al mijn kinderen
geroepen. En alleen jij bent gekomen.”
“Vader, u weet, hoe Ismene is. Zij had graag willen komen. Ze
heeft veel verdriet om u, maar ze durft niet tegen het bevel van
Kreon in te gaan. Bang bleef ze thuis. En mijn twee broers? Over
hen wil ik niet praten. Het zou u en mij te veel pijn doen.”
“Meisje, vertel het mij. Nu voel ik me in de steek gelaten en
begrijp er niets van. Dat doet nog meer pijn.”
“Polyneikes en Eteokles, ze willen u niet meer zien. De
woorden, die ze gebruikten, zijn te erg om te herhalen. Vader,
dwing mij er niet toe. Ik schaam me daarvoor.”
“Kind, luister. Zeg me de waarheid.”
“Zij zeiden niets meer met u te maken te willen hebben. Ze
vonden u het uitschot van de aarde. U verdiende de doodstraf.
Als zij koning waren, zouden ze u meteen de stad uit jagen.
Alleen, zonder eten, zonder drinken, een zekere prooi voor
honden en vogels. Zij bralden luidkeels: “Wij denken er niet aan
te komen. Wij luisteren naar onze nieuwe koning, Kreon.
Ditzelfde zullen wij ook later van onze onderdanen
verwachten.”
Oidipous had Antigone’s woorden gehoord. Hij zweeg. Er viel
niets meer te zeggen. In stilte betraden ze Antigone’s kamers.
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De eerste dagen was alleen Antigone bij Oidipous. Pas na een
tijdje had ook Ismene het gewaagd hem op te zoeken. Zij hield
zoveel van haar vader, maar ze had onvoldoende moed om
Kreons wil te trotseren. Pas na enige dagen, toen ze zag, dat
Kreons woede jegens Oidipous was afgezwakt en hij
toegeeflijker werd, durfde ze naar haar vader toe te gaan.
Vol schaamte kwam ze de eerste keer bij hem: “Vader, vergeef
me, dat ik u in de grootste nood in de steek liet, maar ik was
bang voor Kreon. Zo moedig als Antigone ben ik niet. Ook nu
zit mijn hart in mijn keel.”
“Zwijg, kindje. Ik ken je door en door. Ik weet, dat je zeer veel
van mij houdt en dat er niets kwaads achter je gedrag
schuilgaat. Ik vergeef het je. Veel erger vind ik het van mijn
zonen. Nog niets heb ik van hen gehoord, hoewel ik ze
geroepen heb. Waar is de dank voor de opvoeding, die ik hun
gegeven heb? Nooit heb ik hunzelf kwaad gedaan. Altijd ben ik
er voor hen geweest. Lieve, Ismene, ga nog eens naar hen toe en
vraag hun te komen. Zeg, dat hun vader hen nodig heeft. Ga
snel, kindje.”
“Vader, ik zal gaan, maar ik geef u geen hoop. Als kwispelende
honden lopen ze achter Kreon aan, als was hij hun heer en
meester. Ze kijken hem in alles naar de ogen. Hij heeft nu de
macht. Hij is nu alles voor hen. U weet hoe beiden er altijd op
uit geweest zijn elkaar te overtreffen om op u de beste indruk te
maken. Dat hebben ze alleen maar gedaan, omdat ieder van hen
later de macht wilde hebben, niet omdat ze van u hielden. Nu
proberen ze Kreon te paaien. Maar goed, ik zal gaan.”
Oidipous hoefde tot zijn verrassing niet lang te wachten.
Opgetogen kwam Ismene terug: “Vader, een goed bericht. Toen
ik uw uitnodiging overbracht, deden ze heel vriendelijk. Ja,
zelfs hadden ze enige spijt niet eerder uit eigen beweging naar u
te zijn gekomen. Toen ze hoorden, hoe u leefde, stonden ze
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erop, dat ze voor u een feestmaal zouden geven ter verzoening.
Of u vanavond wilt komen eten.”
Oidipous bloeide helemaal op. Toch niet door zijn zoons
vergeten. Hij bedacht zich geen moment en accepteerde gretig
de uitnodiging. Gespannen begaf hij zich die avond onder
begeleiding van Antigone naar de eetzaal. Hoe zou het eerste
weerzien zijn? Zodra hij de lange gang naar de eetzaal betrad,
snoof hij de heerlijke geur van gebraden vlees op. Ook de zoete
geur van rode, fonkelende wijn bereikte zijn neusgaten. Lieflijke
tonen van een lier, waarop een zanger speelde, drongen door tot
zijn oren. Hij verheugde zich al over diens liederen over helden
uit lang vervlogen tijden. Het kon niet anders, of het moest een
geslaagde avond worden. Zijn zoons hadden moeite noch geld
gespaard om dit avondmaal werkelijk tot een feest te maken. Zo
te horen was hij niet de enige. Gelach en geroezemoes van
andere gasten drongen tot hem door.
Plots hield Antigone halt: “Vader, we zijn bij de mannenzaal. U
weet, dat het niet gepast is voor een meisje zich onder vreemde
mannen te vertonen. Ik zal Eteokles en Polyneikes roepen.”
Nog voordat Antigone had kunnen roepen, verscheen Eteokles
als een duveltje uit een doosje. Het leek wel, of hij op de loer
had gelegen in afwachting van Oidipous’ komst. “Welkom,
lieve vader.” begon hij honingzoet met vlemerige stem
“Welkom op ons banket ter ere van u. Treed binnen. Antigone,
zusje, ga jij maar weer naar de andere vrouwen toe. Als het zo
ver is, zal ik je wel roepen om vader te halen.”
Antigone bekroop een alarmerend gevoel. Ze vertrouwde het
niet. Eteokles’ stem was te lief. Altijd was hij al onbetrouwbaar
geweest, vol plannetjes gericht op eigen voordeel. En nu klonk
zijn stem zo vreemd lief. Aarzelend liet ze haar vader achter,
terwijl ze zich telkens omdraaide. “Kom, vader, betreed de zaal.
Geniet van wat u toekomt. Ik zal u naar uw plaats leiden.” Aan
de arm van zijn zoon liep Oidipous naar zijn tafel. Zodra hij
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daar zat, hoorde hij tegen zijn verwachting in, hoe zijn zoon
zich verwijderde. Normaal zaten zoons toch naast hun vader?
Bovendien hoorde hij overal rondom zich stemmen, maar naast
zich geen. Begreep hij het goed? Zat hij aan een tafel midden in
de zaal en zaten de overigen in een cirkel om hem heen?
“Vader,” hoorde hij opeens Polyneikes’ gebroken stem
“welkom op onze speciale avond voor u. U staat vanavond in
het midden van onze belangstelling. Goed zichtbaar voor
iedereen zit u in het midden van ons. Kunnen wij eens goed
zien, hoe een vadermoordenaar eruit ziet. Ha, ha, ha.”
“Ja, en een moederkindje!” riep een van de gasten luid. Alle
aanwezigen bulderden van het lachen.
“Dacht u soms, vader,” zei Eteokles “dat wij u na uw daden
werkelijk zouden eren met een feest? Nee, spot en hoon
verdient u. Dat zult u rijkelijk van ons krijgen. Bovendien, u
stelt nu niets meer voor. U bent hetzelfde als een zwerver. Voor
mij niet waardevoller dan een straathond. Niet van u zullen wij
over een tijdje de macht krijgen maar van Kreon. Hij is nu onze
heer. Het beste is, dat u uit de stad verjaagd wordt. Het wachten
is op de uitspraak van Apollo. Wij zullen u niet helpen. Sterker
nog. Wij zullen de eersten zijn die u weg zullen jagen. U bent
een schande voor onze stad, voor ons geslacht, voor onszelf,
Polyneikes en mij, de toekomstige koningen van Thebe.
(tot een dienaar)
Geef die hond -ja, een hond moet je ook voeden- te drinken.
Niet in een dure gouden beker, maar uit een aarden beker. Geef
hem te eten. Vlees, maar niet het beste. Een schonkig heupstuk.”
De zaal dreunde van het gelach van de mannen. De dienaren
meenden dat zij er nog een schepje bovenop moesten doen. Ze
zetten een kom met wijn met zo’n klap op de tafel, dat de wijn
op Oidipous’ gezicht spatte. Het heupbot met weinig vlees
werd met een dreun voor hem op tafel gegooid.
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Oidipous bleef muisstil zitten. Hij wist niet wat hem overkwam.
Alles had hij verwacht, maar dit niet. Geweldig vernederd
voelde hij zich. Blinde woede overviel hem: “Eteokles en
Polyneikes, ontaarde zonen. Ik merk, dat ik jullie de wetten van
de goden niet goed heb bijgebracht: heb eerbied voor je ouders.
Terwijl ik onschuldig de oorzaak van de ondergang van mijn
ouders ben geweest, gedragen jullie je opzettelijk zo. Voor aller
ogen vernederen jullie me. Wacht maar. Een tweevoudige vloek
spreek ik over jullie uit. Mogen jullie, als jullie de macht krijgen,
ten prooi vallen aan onenigheid over diezelfde macht en mogen
jullie uiteindelijk door elkaars hand vallen.”
Proestend antwoordde Eteokles: “He ouwe, denk je echt, dat de
goden nog naar je luisteren? Hoor je hun gelach niet vanaf de
Olympos? Verdwijn van hier. We hebben genoeg om je
gelachen. Wacht de uitspraak van Apollo maar af.”
Op de tast verwijderde Oidipous zich. Zijn geschuifel en de
diverse malen, dat hij tegen allerlei voorwerpen aanbotste,
deden de aanwezigen luid lachen. Spottend zeiden ze:
- Volgens mij is Oidipous dronken. Alleen een dronkaard
waggelt zo.
- Is het niet zo, dat alleen ezels zich drie keer aan dezelfde steen
stoten?
- He Oidipous, kun je niet uitkijken, man. Daar staat een zuil.
Uiteindelijk wist Oidipous aan het gewoel te ontsnappen. Toen
de deur achter hem dicht viel, liet hij zich uitgeput tegen de
muur zakken. Volledig teleurgesteld was hij. Op de tast wist hij
zijn weg terug te vinden. Antigone sliep al. Ongemerkt kroop
hij in bed. Die nacht heeft hij weinig geslapen.
De volgende ochtend, toen Aurora de hemel nog maar net
rozerood had gekleurd, werd de deur van het vertrek ruw
geopend. Nog voordat hij wist wat er gebeurde, werd Oidipous
van zijn bed gesleurd en meegetrokken naar Kreon. “Oidipous,
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weet je wat je hebt gedaan? Ik wilde het orakel van Delphi
afwachten alvorens uitspraak te doen. Maar nu zie ik me
genoodzaakt je onmiddellijk te verbannen. Voordat Helios’
wagen vanavond zal zijn afgedaald in Okeanos, de wereldzee,
en de duisternis zich over het land zal hebben verspreid, moet je
het land verlaten hebben. Zo niet, dan ben je vogelvrij. Niets
anders dan je kleren mag je meenemen.”
Oidipous stamelde slechts: “Kreon, waarom opeens dit?”
“Oidipous, houd je niet voor de domme. Gisteravond heb jij je
misdragen op een feest, dat je zoons ter ere van jou hebben
gegeven. Je hebt de toekomstige koningen van Thebe vervloekt.
Jij bent een gevaar voor de staat. Verdwijn! Ik wil je niet meer
zien.”
Toen Helios’ zonnewagen al over het hoogste punt van zijn
baan heen was en bijna het water van Okeanos raakte, liep een
oude man moeizaam en gebogen aan de arm van een jong
meisje door Thebe. Het was Oidipous. Zijn oudste dochter
Antigone had erop gestaan haar vader in ballingschap te
begeleiden. Dat was wel het minste, wat ze voor hem kon doen,
vond ze. Ismene had wel mee willen gaan, maar durfde het niet.
Het afscheid van de vader en zijn jongste dochter was
hartverscheurend geweest. Ze had hem wel beloofd, als er iets
nieuws zou gebeuren, hem daarvan op de hoogte te brengen,
als zij hem op zijn dwaaltochten zou kunnen vinden. Het
tweetal bereikte de poort. Het Thebaanse volk was uitgelopen,
een deel uit medelijden om de oude koning, die toch zo’n goede
heerser was geweest, een deel om de grijsaard te bespotten.
Bij de poort stonden ook Kreon en Oidipous’ zoons. Eteokles en
Polyneikes stonden triomferend hun vader op te wachten: “Ziet
u, vader, de goden geven een ieder, wat hij verdient. Aan u
ballingschap en waarschijnlijk een levenseinde in alle ellende.
Niemand zal in de toekomst nog een lovend woord over u
spreken. Dag, vader. Het ga u slecht. “
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Verder werd er niets meer gezegd. Oidipous en Antigone liepen
zwijgend door de poort. Langzaam verdween de stad in hun
rug aan de einder.

Muurschildering, Thera
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VII. KREON STAAT DE MACHT AF

Niet lang na het vertrek van Oidipous was de gezant, die Kreon
naar Delphi had gestuurd, teruggekeerd. Niemand was meer
geïnteresseerd in wat hij vertelde. Hij kwam als mosterd na de
maaltijd. Het probleem waarom hij naar de god was toegegaan
was al opgelost. Oidipous was weggestuurd. Kreon en zijn
neven Polyneikes en Eteokles stonden dan ook niet echt stil bij
de uitspraak van Apollo: “Het land dat de moede zwerver
Oidipous opnemen zal, wacht eeuwig geluk en gezag. Dat land
komt niet ten val.”
Voor Kreon en zijn neven deden deze woorden er niet meer toe.
Thebe was ontdaan van zijn probleem. Al vanaf de eerste dag,
dat Oidipous verdwenen was, waren er tekenen van herstel te
zien geweest. Voor het eerst sinds lange tijd pakten zich dichte
wolken in de middag boven het land samen. Zware
regendruppels vielen aanvankelijk her en der naar beneden en
door hun grote gewicht zag je stofwolkjes opstijgen op de
plaats, waar ze gevallen waren. Maar allengs werd de regen
dichter en heviger. Binnen de kortste keren kon je nog maar
twintig meter ver kijken. De wegen veranderden in rivieren en
het land leek omgetoverd in een groot meer. De mensen waren
in eerste instantie verrast geweest. Het leek wel alsof ze niet
wisten wat hun overkwam, alsof ze niet wisten wat regen was.
Maar zodra het tot hen doorgedrongen was, dat het einde van
de droogte en daarmee van alle ellende gekomen was, renden
ze hun huizen uit en dansten als kleine kinderen door de
plassen. Sommigen hieven in dank de handen tot de goden,
anderen gingen languit in het water liggen en verkoelden zich
daarin en weer anderen zakten huilend op hun knieën en
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grepen ongelovig met hun handen in de modder. De eerste bui
was heftig, maar van korte duur.
Zo snel als hij gekomen was, zo snel hield hij op. Het water
bleef niet op het land liggen. Het land, dat al lange tijd geen
water meer had geproefd, dronk het gulzig op. De door de
droogte gebarsten grond sloot zich weer, vol als het was van het
vocht. Vanaf die dag bleef het dagelijks in de middag regenen.
Van de lange droogte was in korte tijd niets meer te zien. Het
leek wel, of het lente was en of de natuur haast had de verloren
tijd in te halen. Groen gras schoot uit de aarde op. Groene
bladeren verschenen aan de bomen. Het eens gezaaide, maar
nooit ontkiemde graan liep snel uit. Vogels keerden terug in het
land en lieten zich luidkeels horen en gingen onverwijld aan de
slag om nesten te bouwen. Binnen de kortste keren zag je overal
nestjes en staken hoofd en staart van broedende vogels over de
rand. Het weinige vee, dat over was, werd snel dik en begon te
werpen. Ook de pest, die de mensen zelf al die tijd gekweld
had, was voorbij.
Nergens brandden meer brandstapels. De bleke, vale gezichten
van de overlevenden kregen weer kleur en glans. En in plaats
van aan de dood begonnen ze weer aan het leven en de liefde te
denken. Overal zag je verliefde stelletjes. Het volk was tevreden
en als dat tevreden is, is de koning dat ook.
Alweer enige jaren waren voorbijgegaan sinds de grote
ommekeer. Eteokles en Polyneikes hadden de leeftijd bereikt,
dat zij hun rechten op de troon konden laten gelden. Dat deden
ze dan ook. Ze claimden de macht. Kreon begreep, dat hij haar
voor de tweede keer uit handen moest geven. Eerlijk gezegd,
deed hij dat maar al te graag. Het koningschap was een zware
last. Van de ochtend tot de avond was hij bezig. ‘s Ochtends
moest hij vroeg opstaan. Vele onderdanen wilden hem spreken,
zijn hulp inroepen of hem om advies vragen. Vaak moest hij
ook burenruzies beslechten. Meestal ging het dan om de
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grenzen van het akkerland. Als hij zijn onderdanen had
gesproken, moest hij de gezanten van andere landen of steden
ontvangen. Omdat Thebe een machtige stad was, kwamen uit

Het gebied rondom de tempel van Delphi.
Linksonder de schatkamer van de Atheners,
rechts daarvan de tempel van Apollo
en rechtsboven daarvan het theater.
Helemaal rechts boven in de foto ligt het stadion.
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de hele wereld boden om betrekkingen met Thebe aan te gaan
of te onderhouden. Sommigen van die boden vroegen hem om
hun land te hulp te komen tegen een vijandig buurland,
anderen om financiële steun te geven.
Toen hij alle gesprekken had gevoerd, was het middag en tijd
om een beetje te eten en te rusten. De hitte was zo groot, dat het
raadzaam was je niet op straat te begeven. De straten van Thebe
en het platteland waren tussen de middag en de vroege avond
altijd uitgestorven. Iedereen had zijn heil binnenshuis gezocht.
Tegen de avond, wanneer Helios’ zonnewagen aan de afdaling
begonnen was, stond Kreon op van zijn rustbed. Vaak bezocht
hij dan de vlakte van de stad, waar jonge mannen zich oefenden
in oorlogssporten zoals hardlopen, worstelen, boogschieten.
Zelf was hij niet meer echt actief, maar soms liet hij zich door
een leeftijdgenoot of zelfs door een jonge kerel uitdagen om deel
te nemen aan een schiet- of discuswedstrijd. Niet zelden
behaalde hij dan een prijs. Ooit in zijn jeugd behoorde hij samen
met Laios tot de absolute top en had hij in de hele wereld
prijzen behaald, maar met het vorderen van de jaren namen de
sportieve ambities en vermogens zienderogen af. De
belangrijkste reden om het sportveld op te zoeken was om in
contact te blijven met dat deel van de bevolking, dat mogelijk
morgen de stad moest beschermen tegen vijandelijke aanvallen.
Hij wist, dat de jongeren des te harder voor hem zouden
strijden, als ze hem ook persoonlijk kenden, als hij een van hen
was en niet een verre, vreemde, oude vorst. Na het bezoek aan
het sportveld volgde steevast een uitgebreid bad ter
voorbereiding op de avond. Die was namelijk gereserveerd voor
staatsbanketten. Buitenlandse gasten werden dagelijks onthaald
op feestmaaltijden, die tot diep in de nacht voortduurden. Als je
naar Kreons programma keek, was het duidelijk, dat al zijn
dagen druk bezet waren en dat zijn leven eerder gestuurd werd
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dan dat hij zelf iets erover te zeggen had. Hij was het moe en het
was tijd, dat anderen het overnamen. Toch aarzelde hij om de
beslissende stap te nemen. Tussen zijn neven was er steeds meer
sprake van rivaliteit. Beiden maakten aanspraak op de troon.
Beiden probeerden elkaar de loef af te steken. Hij was ervan
overtuigd, dat er een burgeroorlog zou losbarsten, als hij een
van hen tot koning zou aanwijzen. Het beste was, dat beiden het
koningschap zouden bekleden. Daarvan was vanaf het begin
ook sprake geweest. Zo’n gedeeld koningschap had vele
voordelen. Ten tijde van oorlog kon de ene koning te velde
trekken, de andere kon in de stad blijven om die te besturen.
Bovendien zouden twee koningen elkaar in evenwicht houden,
voorkomen dat de ander te tiranniek werd. En als er eentje
overleed, was de stad toch niet stuurloos. In het geval van
Eteokles en Polyneikes echter wist hij, dat er een broedertwist
zou losbarsten, als ze tegelijk de macht zouden hebben. Lang
had het geduurd en vele hoofdbrekens had het hem bezorgd,
maar eindelijk had hij de oplossing gevonden en onmiddellijk
riep hij hen.
Sneller dan verwacht kwamen de jongelingen aanstormen.
Hijgend kwamen ze tot stilstand voor hem, terwijl hij op zijn
troon zat. Hij keek eens goed naar hen. Ja, de jongens hadden de
volwassenheid bereikt. Beiden waren goed getraind.
Het zweet, dat van hun lichaam stroomde en het stof, dat op
hen plakte, verrieden dat ze van het sportveld kwamen. Trainen
was hun belangrijkste en liefste bezigheid. Beiden keken wakker
uit hun ogen. Beiden had hij even lief. Zijn oplossing was de
best mogelijke. Hij had geen keuze tussen hen kunnen maken.
“Oom,” zei Eteokles “zodra u ons geroepen hebt, zijn wij
gekomen. Wat is er aan de hand? U roept ons overdag anders
nooit zomaar!”
“Jongens,” begon Kreon bedachtzaam, “jullie weten, dat ik
ouder word en steeds meer moeite met regeringstaken heb.
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Op dit vaasfragment (omstreeks 430 vóór Christus) wordt de op een
driepoot gezeten Pythia geraadpleegd.

Bovendien heb ik eigenlijk geen recht op de troon. Dat is jullie
erfdeel. Welnu, het is mijn wijs besluit van de macht afstand te
doen. De troonsopvolging heeft mij echter zorgen gebaard.”
Kreon zag in de ogen van zijn neven de hebzucht opflakkeren,
waarvoor hij zo bang geweest was. Hij was ervan overtuigd dat
zij ieder bereid zouden zijn de afschuwelijkste daden te
verrichten om koning te worden. “Lang heb ik erover
nagedacht, hoe ik de opvolging moest regelen. In het belang van
het land en de Thebaanse bevolking heb ik besloten jullie beiden
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tot koning uit te roepen.” De teleurstelling in beider ogen was
duidelijk. Ieder had gehoopt de macht alleen te krijgen.
“Wetend echter, dat jullie niet in staat zijn zonder geruzie naast
elkaar te regeren, zal ieder van jullie afzonderlijk een jaar
koning zijn en aan het eind van dat jaar het koningschap afstaan
aan de ander. Zo zullen jullie beiden dat hebben, waarop jullie
recht hebben. Om te bepalen, wie van jullie als eerste de scepter
zal zwaaien, zal geloot worden. Dit zal geschieden in
aanwezigheid van de raad van ouden, zodat later geen
onenigheid kan ontstaan.”
Kreon stuurde een heraut om de raad der ouden bijeen te
roepen. Deze gaf direct gehoor aan de oproep van haar koning.
“Wijzen van Thebe,” opende Kreon de vergadering” ik heb u
vandaag ontboden om u een belangrijke mededeling te doen en
om getuige te zijn van een ingrijpende gebeurtenis. Het eind
van mijn koningschap is gekomen. U weet allen, dat het slechts
tijdelijk was. Het is nu de tijd voor de jeugd, Eteokles en
Polyneikes, de wettige troonopvolgers van Laios. Zij zullen om
beurten een jaar regeren. U zult getuigen zijn, wie door het lot
als eerste zal worden aangewezen om het land en het volk met
zijn wijsheid te dienen. Alvorens tot de loting over te gaan, wil
ik beide nieuwe koningen van Thebe wijzen op hun plichten en
taken. Polyneikes en Eteokles, luister. Wanneer ik eenmaal deze
scepter aan jullie zal hebben overgedragen, zullen jullie
voortaan van heel het Thebaanse gebied koning zijn. Deze
scepter zal van jaar tot jaar van drager wisselen. Alleen de
drager ervan heeft in dat jaar de volledige koningsmacht. Let
goed op. Die macht geeft je niet alleen eer en rechten, maar ook
plichten. Bedenk, dat koningen uit Zeus zijn voortgekomen. Hij
heeft hun deze scepter, symbool van de macht, gegeven en
daarmee het recht en de taak om recht te spreken en wetten op
te stellen voor het volk met maar één doel: het volk moet er wel
bij varen. Omdat wij door Zeus gevoed zijn, bekleden we ook
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de hoogste godsdienstige post: opperpriester. Wij moeten het
voorbeeld geven in de eredienst. Wij moeten de goden altijd
eren door hun pleng- en brandoffers te brengen en door tot hen
te bidden. Zolang de goden namelijk een stad goed gezind zijn,
wonen ze in de stad en gaat het de stad goed. Zijn ze de stad
vijandig gezind, dan straffen ze haar vreselijk. Denk maar eens
aan de Sfinx en de pest, die hier jaren gewoed heeft. Om de
goden in de stad en de bevolking te beschermen heeft de koning
de plicht alle aanvallen van vijanden af te slaan en daarom is hij
ook legerleider. Indien jullie als koning jullie plichten en taken
goed in herinnering zullen houden, zullen jullie goede koningen
zijn. Welnu, geeft mij ieder een scherf met jullie naam erin
gekrast en doe die in deze helm. Ik zal de helm zolang
schudden, totdat een scherf eruit springt. Diegene zal het eerste
jaar koning zijn, wiens scherf er uitspringt.”
Met van spanning vertrokken gezichten deden de jongelingen,
zoals gevraagd was. Iedereen in de zaal was gaan staan en keek
met strakke ogen naar de helm in de handen van Kreon. Deze
keek eerst statig rond, zich ervan bewust dat dit een van zijn
laatste ambtshandelingen zou zijn. Daarna begon hij de helm te
bewegen. Eerst langzaam, daarna heftiger en met schokken.
Toen sprong er een scherf uit en kletterde in de inmiddels
volledig stille ruimte op de grond. Aller ogen waren gericht op
de plaats, waar de scherf lag. Langzaam boog Kreon zich
voorover en pakte hem tussen wijsvinger en duim. Met een
zucht kwam hij overeind. Hij legde hem in de palm van zijn
linkerhand en las hem stil. Daarna keek hij op en zonder enig
spoor van emotie sprak hij: Zeus heeft als eerste tot koning
uitgeloot... Eteokles.”
De reacties waren verschillend. De ogen van Eteokles straalden
van geluk. Zijn lichaam ontspande zich en zelfverzekerd keek
hij in het rond. Polyneikes keek verslagen naar de grond, terwijl
hij de teleurstelling verbeet. De ouden uitten luide gelukwensen
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aan hun nieuwe koning. Kreon nodigde iedereen behalve
Eteokles uit om plaats te nemen. Tot Eteokles sprak hij: “Heer,
Zeus heeft u aangewezen tot mijn opvolger. Geef gehoor aan
zijn wens. Neem plaats op de troon en aanvaard deze scepter
als teken van de koninklijke macht.”
Plechtstatig had Eteokles plaats genomen en ontving hij de
scepter. In het bezit hiervan stond hij op en richtte een kort
woord tot de vergaderden: “Als koning zal ik mijn plichten
vervullen. Precies over een jaar zal ik de macht overdragen aan
mijn broer Polyneikes, zoals Kreon in zijn wijsheid bepaald
heeft. Tot die tijd zal mijn broer mijn rechterhand zijn en zal ik
hem in mijn geheimste gedachten laten delen.”
“Heer,” reageerde Polyneikes, “Zeus’ wil zal ik respecteren. Jij
bent komend jaar koning. Maar ik zal niet deel nemen aan jouw
regering. Ik zal jou niet helpen met advies. Integendeel, ik zal in
vrijwillige ballingschap gaan. Zo kan jij vrij en ongehinderd
Thebes koning spelen... voor een jaar.” Hij boog, draaide zich
om en liep weg zonder te groeten.
Polyneikes’ reactie en beslissing hadden een bedremmelde sfeer
bij de anderen achtergelaten. Even zweeg men en stond men stil
bij wat hij gezegd had. Daarna braken levendige gesprekken
onder de aanwezigen uit. Eteokles werd gefeliciteerd vanwege
zijn koningschap en Kreon vanwege de slimme oplossing.
Niemand bemerkte, hoe in de nacht een eenzame figuur op een
paard Thebe verliet.
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Europa op de rug van de stier (Zeus) terwijl deze de zee overzwemt
naar Kreta. De twee dolfijnen tussen de poten van de stier zijn een
verwijzing naar de zee en de minoïsche (Kretenzische) cultuur.
Een metoop uit Selinus, Palermo uit 560 vóór Christus. Een metoop is
een (vaak bewerkte) plaat tussen twee trigliefen, boven de zuilen aan
de buitenzijde van een tempel.
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VIII. POLYNEIKES IN ARGOS

In de nacht volgend op de kroning van Eteokles was Polyneikes
in alle stilte uit zijn vaderstad weggereden. Hij had niets van
waarde meegenomen op een kleinood na: het oude halssnoer
van Harmonia. Ooit namelijk was de stamvader van het
koningshuis van Thebe, Kadmos, in Griekenland gekomen. Hij
was door zijn vader Agenor, koning van Phoinicië, op zoektocht
uitgestuurd. Zijn zuster Europa was, zo moet je weten,
spoorloos verdwenen. Kadmos had van zijn vader de opdracht
gekregen zijn zuster te zoeken en alleen terug te keren als hij
haar gevonden had. Niemand echter wist, dat Zeus in de
gedaante van een stier het meisje Europa bij een spel aan het
strand ertoe verleid had op zijn rug te gaan zitten en dat hij met
haar over zee naar Kreta gezwommen was. Europa was
voorbestemd om Minos, de latere beroemde koning van
Knossos, voort te brengen als zoon van Zeus. Nooit meer zou
Europa bij haar vader terug keren. De ongelukkige Kadmos
reisde heel de wereld rond zonder zijn zus te vinden.
Uiteindelijk wendde hij zich tot Apollo. Deze sprak: “Kadmos
treur niet om Europa. Volg een koe op haar pad. Waar zij
vermoeid op de grond zal vallen, sticht daar een stad.”
Nog peinzend over de bevreemdende woorden van de god
verliet Kadmos het heiligdom. Buiten zag hij een witte koe
rustig herkauwend op de grond liggen. Verbaasd ging Kadmos
erop af. De koe stond langzaam op en slofte rustig voor hem uit.
Uiteindelijk na lange tijd ging de koe voor het eerst liggen op de
plaats waar Kadmos daarna Thebe stichtte. Het land noemde hij
Boiotië: het land van de koeien. Voordat Kadmos aan de bouw
wilde beginnen, wilde hij de koe offeren aan de goden. Om het
beest te reinigen had hij water nodig. Een aantal makkers zond
hij naar een bron om water te halen. Toen zij niet terugkwamen,
ging hij zelf op onderzoek uit. Hij trof bij de bron een slang, die
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zijn makkers had gedood. De slang was gewijd aan de
oorlogsgod Ares en bewaakte de bron. Kadmos wilde zijn
makkers wreken en er volgde een hevig gevecht, waarin hij het
ongedierte maar ternauwernood de baas bleef. Toen hij het
gedood had en naar het beest keek, niet wetend wat hij nu
moest doen, was de uilogige godin Athene van de Olympos
afgedaald. Ze had een zwak voor deze dappere zwerver. In
mensengedaante naderde ze hem van achteren en legde haar
hand op zijn schouder. “Kadmos,” fluisterde ze “schrik niet. Ik
ben het, Athene. Luister naar mij. Jij hebt een dappere daad
verricht door de slang te doden. Maar het was Ares’ zoon. Om
Ares enigszins te verzoenen zul je hem acht jaar moeten dienen.
Maar breek eerst de tanden uit de muil van de slang. Zaai ze
daarna. Uit de tanden zullen bewapende mannen groeien.” Na
deze laatste woorden verwijderde zij zich van Kadmos en de
held zag hoe zij zich oploste in de lucht. Hij volgde Athene’s
raad op. Hij trok de tanden, zaaide ze en daaruit groeiden snel
mannen in volledige wapenrusting. Zodra ze volgroeid waren
sprongen ze van hun plaats en gingen zij elkaar zonder
aanleiding te lijf. Het bloed van velen vloeide. Slechts vijf
bleven over. Zij werden later de stamvaders van de Thebaanse
adel. Omdat ze ontstaan waren uit de gezaaide slangentanden,
hadden ze de naam de Spartai, de Gezaaiden. Toen Kadmos de
stad gesticht had, heeft hij acht jaar geboet voor het doden van
de slang door onafgebroken krijgsdienst te verrichten. Na zijn
boetedoening kreeg Kadmos Harmonia, de dochter van de
liefdesgodin Afrodite en de oorlogsgod Ares, als vrouw. Op de
bruiloft, die door alle goden op de Kadmeia gevierd werd, gaf
de god Hefaistos, de ambachtsman van de goden, aan
Harmonia als huwelijksgift een wondere halsketting. Deze
ketting gaf aan wie haar bezat eeuwige schoonheid.
Met deze ketting als enig kostbaar bezit was Polyneikes de
wereld ingetrokken. Eerst had hij niet geweten, waarheen hij
moest gaan. Maar toen hij op zijn weg door Athene kwam,
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hoorde hij dat Adrastos, de koning van het machtige Argos, dat
op de Peloponnesos lag, twee dochters wilde uithuwelijken.
Polyneikes zag hierin een mooie kans om zich steun te
verwerven. Zijn broer vertrouwde hij absoluut niet. Die wilde
net zo graag de alleenheerschappij over Thebe als hij. Hij had
dan wel toegezegd over een jaar afstand te willen doen voor
Polyneikes, maar deze laatste geloofde daar niets van. Wie
eenmaal aan de macht geroken had, wilde die nooit meer
afstaan, zeker niet als je Eteokles heette. Hij ging er dan ook van
uit, dat er een grote kans was, dat hij zelfs nooit terug zou keren
in zijn vaderstad. Hij zag het al voor zich: over een jaar ging hij
terug naar Thebe; doodgemoedereerd liep hij door de poort van
de stad; het volk juichte bij zijn komst; hij ging rechtstreeks naar
de troonzaal in de burcht, de Kadmeia en zei tegen zijn broer:
“Zo broertje, hier ben ik dan. Je tijd zit erop. Geef mij jouw staf
maar, want nu mag ik een jaar.” Eteokles gaf natuurlijk zonder
tegensputteren de scepter uit handen, feliciteerde hem met de
troon en ging zelf uit zichzelf een jaar op vakantie in het
buitenland. Wie zou geloven, dat het zo zou gaan? Overigens,
als die broer van hem zo dom zou zijn afstand van de troon te
doen, zou hij zelf, Polyneikes, er wel voor zorgen, dat hij nooit
meer zijn achterwerk daarop zou zetten. Twee kapiteins op een
schip, ook bij toerbeurt, doen dat schip zinken. In ieder geval
kwam het goed uit, dat Adrastos twee schoonzoons zocht. Als
hij mee zou dingen naar de hand van een van hen, bedacht hij,
zou hij een goede kans maken. Natuurlijk, vele prinsen uit heel
Griekenland, zouden als bijen op zoete honing op de prinsesjes
afkomen, maar weinigen hadden zulke goede papieren als hij.
Per slot van rekening was hij een van de twee koningen van
Thebe, een van de machtigste steden van de Griekse wereld.
Anderzijds was Adrastos’ dochter voor hem een goede partij,
omdat ook Argos tot de machtigste steden van Griekenland
behoorde. En als volgend jaar Eteokles hem niet de macht zou
geven, hetgeen heel goed denkbaar was, dan had hij een
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machtige bondgenoot, en kon hij er zeker van zijn, dat zijn
schoonvader alles op alles zou zetten zijn schoonzoon en zijn
dochter op de troon van Thebe te zetten. Polyneikes hoefde niet
lang na te denken. Spoorslags reed hij naar Argos. Talmen zou
ertoe kunnen leiden, dat de hand van beide meisjes al
weggegeven zou zijn, voordat hij aangekomen was. In de
vroege ochtend reed Polyneikes voort over de vlakte van Argos.
In de verte zag hij laag de huizen van de gewone bevolking, die
onder de rook van de koningsburcht bescherming tegen rovers
zocht. Hoog boven de burgervestiging lagen op de Larissa, een
hoge heuvel, de machtige muren van Adrastos’ burcht.
De weg omhoog was moeizaam en slingerde zich langs de
bergwand. Plotseling stond hij voor de poort, die toegang
verschafte tot de burcht. “Halt. Wie daar?” schalde het door de
lucht.
Polyneikes zag een gewapende poortwachter voor de ingang
staan. “Wachter, ga naar je koning en meld hem, dat Polyneikes
hier is, koning van Thebe.” De wachter maakte een korte
buiging en verdween ijlings. Even later verscheen hij weer en
nodigde Polyneikes haastig uit binnen te komen. De wacht ging
hem voor. Eerst over een plein, dan door duistere gangen naar
een zaal, waar spaarzaam licht door een opening in de muur
naar binnen viel. Achter in de zaal zat afgescheiden en op een
verhoging een imposante figuur. Dat moest Adrastos zijn. De
koninklijke waardigheid straalde hem van het gelaat. Zijn
gezicht liet wilskrachtige trekken zien. Hij was nog in de volle
bloei van zijn leven. De zaal was vol van jonge mannen, die
druk aan het eten en drinken waren. Sommigen van hen lagen het was nog dag- ladderzat op de grond badend in hun eigen
kots van wijn en vlees. Anderen waren aan het dansen onder de
begeleiding van een lier en fluit. Eentje maakte er een hele act
van. Te uitbundig voor een edelman, vond Polyneikes. Eenmaal
voor de man op de troon maakte hij een lichte buiging. Een
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zware stem bromde: “Welkom, Polyneikes, waarde gast. Ik,
Adrastos, nodig je uit de nacht hier door te brengen en te
genieten van het feestmaal, dat ik vanavond ter ere van mijn
gasten aanricht. Maar vertel mij eerst waarom jij gekomen
bent.”
“Adrastos, mij bereikte op mijn reizen het gerucht, dat u twee
dochters uithuwelijkt en geschikte kandidaten voor hen zoekt.
Welnu, ik zou me vereerd voelen als u mij als één van de twee
gelukkigen wilt uitkiezen. U kent mijn macht. Ik ben samen met
mijn broer Eteokles koning van Thebe, één van de machtigste
steden. Wanneer Argos en Thebe verbonden zijn, zullen wij de
grootste macht van de Griekse wereld vormen.”
“Polyneikes,” antwoordde Adrastos “ik ben zeer vereerd, dat jij
met een dochter van mij wilt trouwen, maar kijk eens de zaal in.
Dat zijn allemaal mannen, die hetzelfde willen als jij. Uit jullie
allen moet ik een keuze maken. Als je goed kijkt, zie je dat
sommigen direct afvallen. Zij verdrinken of verdansen hun
huwelijk, maar er zijn ook serieuze kandidaten. Ga zitten. Jullie
allen zal ik gadeslaan en als door twee van jullie een geheim
orakel, dat ik vandaag van de god kreeg, vervuld wordt, zullen
die met mijn dochters trouwen. Begeef je naar de anderen en
wacht mijn oordeel af.”
Polyneikes zei niets. Hij was enigszins beledigd. Hij had
verwacht, dat Adrastos zonder bedenkingen op zijn voorstel in
zou gaan. Nooit zou hij een betere kans krijgen de machtigste
man van Griekenland te worden. Verbouwereerd nam hij plaats
te midden van een groepje rustige concurrenten. Polyneikes
kende Adrastos’ gedachten niet. Deze was namelijk wel zeer blij
met de komst van de jonge Thebaanse koning. Hij was
totnogtoe in zijn ogen een van de weinige, acceptabele
kandidaten. Het gros van wat aanwezig was waren de zoons
van kleine onbeduidende koningen en die misdroegen zich als
beesten. Het enige wat ze deden was eten, drinken, feesten en
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de dienstmeiden lastig vallen. Geen van die lieden was zijn
dochters waardig. Geen van hen zou één van zijn dochters
krijgen ook. Eigenlijk kwam behalve Polyneikes, die juist nu als
een geschenk uit de hemel kwam, alleen Tydeus in aanmerking.
Maar ook over hem had Adrastos zijn bedenkingen. Hij was
namelijk een moordenaar. Tydeus was de zoon van Oineus, de
koning van het machtige Kalydon in Aitolië. Ooit had Tydeus
zijn broer per ongeluk gedood. Zijn vader had hem vervloekt en
de wraakgodinnen van zijn broer, de Erinyen, opgeroepen om
Tydeus te straffen. De arme was tijdenlang krankzinnig
opgejaagd door deze afschuwelijke wezens. Overal, in zijn slaap
en overdag, verschenen ze aan hem en herinnerden hem zijn
gruwelijke daad. Na lange omzwervingen bereikte hij uitgeput
Adrastos’ burcht. Voordat de wacht wist wat er gebeurde, was
de armzalige, die meer op een bedelaar dan op een edele prins
leek, al naar binnen geglipt en had als smekeling zijn toevlucht
tot het altaar in de mannenzaal genomen. Toen hij daarna
Adrastos op de troon gezien had, rende hij op hem af en greep
hem eerst met beide armen om de knieën als teken, dat hij een
smekeling was, en daarna raakte hij hem met een hand bij de
kin aan. Toen sprak hij smekend: “Adrastos, zie mij. Ik ben een
nederige smekeling en wend me tot u met het verzoek mij te
verlossen van de vreselijkste wezens. U bent koning bij de wil
van Zeus en u hebt van hem de macht gekregen om mij van
bloedschuld te reinigen. Per ongeluk, tegen mijn zin heb ik mijn
broer gedood. Mijn vader heeft mij toen vervloekt.” Toen
Adrastos de doodongelukkige en wanhopige jonge man vol
oprechtheid zag smeken, kreeg hij medelijden en ging hij op
diens verzoek in. Hij reinigde hem en sindsdien verbleef hij in
zijn burcht. Door de lange omgang had hij hem leren
waarderen.
Tydeus was oprecht, beschaafd, eerlijk en ambitieus en was
bedreven in alle oorlogssporten. Met andere woorden hij was
een zeer geschikte huwelijkskandidaat, ware het niet dat hij
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door zijn vader onterfd was. Als zijn vader dat niet zou
terugdraaien, zou Tydeus behalve zijn aantrekkelijke
persoonlijkheid niets meebrengen in het huwelijk. Daarbij
kwam, dat Adrastos volgens de wil van de goden op heel
andere dingen dan op afkomst en erfenis moest letten. Het was
nog maar kort geleden, dat hij uit wanhoop over de vraag, wie
hij als zijn schoonzoons moest uitkiezen, een gezant naar Delphi
had gestuurd. Deze was toevallig die ochtend teruggekeerd en
had hem met een raadsel opgezadeld. Apollo’s uitspraak luidde
namelijk: Breng onder het juk van een tweewielige wagen, de
leeuw en het zwijn, die in uw burcht te vechten wagen. Wat die
woorden moesten betekenen, was hem niet geheel duidelijk. Hij
begreep, dat hij het niet letterlijk moest opvatten om de
eenvoudige reden, dat in zijn burcht geen leeuw en geen zwijn
waren. Wie van deze mannen in de zaal werden als leeuw en als
zwijn door de god bedoeld? Met de tweewielige wagen werden
natuurlijk zijn twee dochters bedoeld. Schuin onderuit gezakt
spiedde hij van onder zijn wenkbrauwen naar de menigte jonge
mannen op zoek naar de oplossing. Vergeefs.
De avond was gekomen. Lange tafels in u-vorm opgesteld
stonden gedekt met manden rijk aan brood. Voor iedere gast
stond al een beker op tafel. Dienaren schepten uit mengvaten de
wijn in. Maagden brachten dampende schalen met gebraden en
geroosterde bouten van herten en vette ruggen van varkens
naar binnen. De gasten, die elders in het vertrek met elkaar
stonden te praten, keken gulzig opzij. Het was al laat en een
ieder werd gekweld door honger en dorst.
Toen de tafels volledig gedekt waren, nodigde Adrastos zijn
gasten uit aan tafel: “Gasten gaat zitten. De tafels staan vol. De
spijzen en dranken nodigen uit tot eten. Neemt plaats en tast
toe.”
Dit lieten ze zich geen tweede maal zeggen. Snel liepen de
mannen naar een plaatsje aan de tafel. Zo ook Tydeus en
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Polyneikes. Uit gewoonte ging Tydeus naast Adrastos zitten.
Van alle gasten was hij de meest vertrouwde en al vanaf het
begin van zijn verblijf in de burcht van Argos zat hij naast de
koning. Polyneikes wist dit niet en al had hij het wel geweten,
dan zou hij er geen rekening mee gehouden hebben. Hij moest
en zou naast Adrastos zitten. Zo kon hij hem het best bewerken.
Iets eerder dan Tydeus bereikte hij de plaats en hij wilde al gaan
zitten, toen hij hoorde: “Ga niet zitten, Polyneikes. Dat is mijn
plaats. Ga zitten en je zult het bezuren”. Verbaasd keek
Polyneikes opzij en zag daar Tydeus, met wie hij ‘s middag nog
zo had gelachen. “Pardon?” reageerde hij bits “Ik was hier het
eerst. Dus mag ik hier zitten.”
“Luister, sinds ik hier ben, zit ik op die plek.” Zonder verder
een reactie van Polyneikes af te wachten duwde hij de Thebaan
ruw opzij. Deze tuimelde op de grond. Woedend sprong hij op
en schreeuwde: “Laten wij dit als mannen oplossen. Tegen de
muur staan onze wapens. Laten we die nemen en vechten tot de
dood erop volgt.”
Pijlsnel vlogen beiden op de wapens af. Zij grepen hun schild en
zwaard en stapten vastberaden op elkaar af. Reeds hieven ze de
armen om het zwaard met geweldige vaart op de ander te laten
neerdalen, toen Adrastos de emblemen op beide schilden zag.
Hij kon zijn ogen niet geloven. Hij juichte van binnen. Het
raadsel van de god was opgelost. Op het schild van Tydeus
stond een everzwijn, het wapen van Kalydon en op dat van
Polyneikes een leeuw, het symbool van Thebe.
“Stopt, ongelukkigen. Jullie zijn door de goden uitverkoren om
met mijn dochters te trouwen. Berooft mij niet van mijn
toekomstige schoonzoons.” Op het juiste moment had hij de
handen van de twee helden een halt toegeroepen. Langzaam
lieten ze het wapen zakken en draaiden zich naar Adrastos.
“Vandaag”, ging Adrastos verder “kreeg ik van Apollo te
horen, dat ik mijn dochters aan een leeuw en zwijn, die ruzie
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maakten, ten huwelijk moest geven. Kijkt eens naar jullie schild.
Dan zullen jullie het begrijpen.”
Polyneikes en Tydeus gehoorzaamden de koning. Ze begrepen
hem direct. Beiden waren buiten zinnen van vreugde. Gaven
elkaar de hand om de ruzie bij te leggen en wendden zich tot
Adrastos. Als uit één keel klonk het: ” Het is voor ons een grote
eer uw schoonzoons te worden.” Tegelijkertijd omarmden de
mannen elkaar. Vervolgens richtte Adrastos zich tot de
overigen: “Mannen, jullie hebben het gehoord. Ik heb mijn
schoonzoons gekozen. Dit is de laatste feestavond. Neemt het
ervan. Morgen na het ontbijt gaat een ieder van jullie naar huis.
Want vanaf dat moment moet ik de dubbele bruiloft gaan
regelen.”
Teleurgesteld, dat zij de gelukkigen niet waren, gingen de
vrijers aan tafel. De stemming was en bleef mat, ook al werd het
maal opgeluisterd door een zanger met liederen over helden uit
een ver verleden. Tegen middernacht was het feestmaal voorbij.
De lange tafels waaraan de gasten hadden gezeten waren leeg
afgezien van wat kaal gegeten botten en omgegooide bekers. De
meesten van de gasten waren al vertrokken naar hun
slaapplaats, sommigen lagen voorover gevallen met hun hoofd
op tafel. De lampen waren grotendeels opgebrand, of gingen al
walmend uit. Dienstmaagden repten zich om de rotzooi, voor
zover mogelijk, van de grond op te rapen en de tafels schoon te
maken. Immers, diezelfde tafels moesten de volgende ochtend
gebruikt worden voor het ontbijt. Gelukkig zou dat de laatste
maal zijn dat ze deze kerels moesten bedienen. De drie
belangrijkste personen, de koning en zijn schoonzoons, waren al
lang naar bed gegaan.
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IX. POLYNEIKES EIST DE MACHT OP

Het regeringsjaar van Eteokles was bijna voorbij. De spanning
bij Polyneikes liep op. Wat zou er gebeuren, als hij dadelijk voor
de poorten van Thebe zou staan en zijn beurt zou opeisen? Het
liefst zou hij niet in zijn eentje naar Thebe gaan, maar direct een
zeer sterk leger mee nemen. Hij had er helemaal geen
vertrouwen in dat zijn broer voor hem zou wijken. Vele
avonden had hij met zijn schoonvader overlegd, hoe zij zouden
optreden. Adrastos, de man met regeringservaring, vond het ‘t
wijst eerst in vrede te gaan. Als Eteokles Polyneikes’ claim niet
zou inwilligen, zou iedereen Eteokles als onbetrouwbaar
aanwijzen en er begrip voor hebben als Polyneikes later met een
leger zou terugkeren. Maar als hij al bij voorbaat met een
legermacht naar zijn vaderstad zou gaan, zou het voor iedereen
begrijpelijk zijn, als niet alleen Eteokles weigerde van de macht
afstand te doen maar als ook het volk van Thebe hem niet als
koning wilde hebben. Want duidelijk was, dan wel van het
begin af, dat Polyneikes een machtswellusteling was. Toen de
tijd gekomen was, vertrok Polyneikes zoals hij ook gekomen
was: alleen, te paard, zonder kostbaar bezit. De bijzondere
halsketting van Harmonia had hij voor de zekerheid in Argos
gelaten.
Voordat Polyneikes voor de poorten van Thebe verscheen, was
zijn broer op de hoogte van diens komst. Al lang was het
gerucht tot hem doorgedrongen, dat Polyneikes in Argos met
Adrastos’ dochter getrouwd was. Eteokles begreep de dreiging,
die hier vanuit ging. Zijn broer had een zeer machtige
bondgenoot. Hij had dan ook een verspieder vooruit gestuurd
om Polyneikes in de gaten te houden en om Eteokles te melden,
wanneer hij vertrok om naar zijn vaderstad te gaan. Op een
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ochtend -de zon had nog maar net de weg door de hemel
betreden- verscheen de bode afgemat op een van schuim wit
uitgeslagen paard om de komst van Polyneikes te melden.
Direct had hij maatregelen genomen. Hij had zijn oom Kreon
geroepen, die zijn adviseur was sinds de troonsbestijging.
“Oom, ik hoor dat mijn broer er aankomt. Zeker om de macht
op te eisen. Ik huiver echter om afstand te doen. U kent hem.
Eenmaal in het bezit van de troon zal hij die niet meer laten
gaan. Mij zal hij verjagen, verbannen, of zelfs doden. Eenmaal
koning van Thebe hoeft hij nergens meer voor terug te deinzen.
Hij wordt immers gesteund door een machtige schoonvader,
Adrastos, koning van Argos. Die beheerst heel het oostelijke
deel van de Peloponnesos en de andere staten op dat
schiereiland luisteren naar zijn bevelen. Als Polyneikes een
beroep op hem doet, staan hierbinnen de kortste keer
tienduizenden soldaten voor de poorten. Hoewel Thebe zeer
machtig is en ik geloof, dat wij zo’n vijand kunnen afslaan, zou
het zeer onverstandig zijn het zover te laten komen.
Ternauwernood is het land hersteld van alle ellende van de
afgelopen jaren. Een oorlog kan het niet meer aan. U ziet toch
wel, dat die broer van mij eigenlijk een landverrader is? Hij is in
staat zijn eigen land met een vreemd leger aan te vallen en
onder de voet te lopen. Ik zie hem ertoe in staat het bloed van
zijn eigen burgers, ja van zijn eigen familie te vergieten. Zo’n
man verdient de macht niet, oom. Ik stel dan ook voor
Polyneikes de toegang tot de stad te ontzeggen en zeker niet het
koningschap aan hem over te dragen.”
“Eteokles,” antwoordde Kreon “luister naar mij. Een jaar
geleden heb jij een eed afgelegd. Jij hebt beloofd na een jaar de
macht aan je broer over te dragen. Je broer komt nu en verlangt,
dat jij die eed naleeft. Totnogtoe heeft hij niets gedaan. Je weet,
dat eden heilig zijn. Wie ze verbreekt, wordt door de goden
zwaar gestraft. Kom je eed na, jongen.”
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“Kreon, ik zag u altijd als mijn vriend. Ik geloof, dat ik mij
vergist heb. Kiest u de kant van die verrader? Bent u mijn
vijand?”
“Eteokles, ik denk slechts aan je heil. Ik wil niet, dat jij de
zoveelste van je geslacht wordt, die door verblinding zijn
ondergang tegemoet gaat. Blijf bij je belofte.”
“Goed. Als dat uw mening is en u zich tegen mij keert, rest mij
één ding: het volk raadplegen. Wacht, laat in de stad
verkondigen, dat men zich voor de burcht moet verzamelen.
Hun koning wil hun een zaak van het grootste belang
voorleggen.”
Een uur later verscheen Eteokles op de muren van de Kadmeia.
Hij keek neer op de huizen van de gewone burgerij, die op
enige afstand van de burcht lagen. Aan de voet van de muren
stonden duizenden mensen op hem te wachten. Reikhalzend
keken ze uit naar hun koning. Sinds hij aan de macht was, ook
al was het nog maar korte tijd, was het de stad bijzonder voor
de wind gegaan en waren de mensen zeer gehecht geraakt aan
hem. Toen hij boven op de muren verscheen, klonk dan ook een
bewonderend: “Kijk, daar heb je hem, onze geliefde koning.”
Eteokles maakte een handgebaar. Direct zweeg men. Geen
geluid, geen gekuch, of geschuifel van voeten was meer te
horen. Het moest wel belangrijk zijn. Nog niet eerder had hij
hen voor een vergadering bijeengeroepen. Eteokles begon als
volgt: ‘Burgers, Thebanen, ik kan wel zeggen, dat wij een zeer
goed, vruchtbaar en harmonieus jaar hebben gehad. Beide
partijen, jullie en ik, hebben zich tot het uiterste ingespannen de
stad weer op te richten. Niet alleen hebben we ons daarvoor
ingespannen, maar we zijn er ook in geslaagd, zoals geen ander
volk, geen andere koning dat gedaan zou kunnen hebben.
Burgers wij horen bij elkaar. Jullie hebben mij nodig en ik jullie.
Droefheid bekruipt mij nu, omdat ik weet dat mijn jaar bijna
erop zit. Ik moet van jullie afscheid nemen en jullie van mij en
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misschien wel voorgoed. Want wie zal mij opvolgen? Mijn broer
Polyneikes. Jullie allen weten hoe machtswellustig hij is. Als hij
eenmaal koning is, zal hij nooit meer van de macht afstand
doen. Hij zal regeren en niet zoals ik dat gedaan heb in
harmonie, maar hij zal zijn naam, Ruziemaker - want dat
betekent Polyneikes - meer dan waar maken. Ruzie en
burgeroorlog zullen ontstaan. Het einde zal komen aan de
burgervrede. En als jullie denken, dat jullie dan nog de vrede in
de stad zullen kunnen herstellen, wanneer jullie dat willen, dan
hebben jullie dat mis. Hij heeft namelijk een machtige
schoonvader, Adrastos van Argos. Deze zal hem, als het nodig
is, met duizenden, ja tienduizenden soldaten bijstaan. Ik vrees,
dat weldra voor jullie de dagen van de vrijheid aflopen en die
van de slavernij beginnen. Burgers, wanneer ik dit alles zo
overweeg, vind ik het mijn plicht als jullie huidige koning alles
te doen om deze ramp te voorkomen. Zelfs overweeg ik het
mijn eed niet na te leven. Ik weet, dat de goden mij dan
misschien zwaar zullen straffen, maar wat weegt voor mij
zwaarder? Mijn persoonlijke heil of dat van mijn geliefde
onderdanen, dat van jullie? Thebanen, zegt het zelf. Moet ik
afstand doen van de troon. Of moet ik aanblijven en Polyneikes
verdrijven?”
Bij deze laatste woorden maakt hij met zijn handen een gebaar
ten teken, dat het volk zich moest uitspreken. Heel even bleef
het stil. Toen barstte een orkaan van geschreeuw los. De
duizenden schreeuwden eensgezind en luidkeels: “Eteokles,
blijf. Eteokles, blijf. Eteokles! Eteokles! Eteokles!”
Het geschreeuw hield niet op. De koning liet zich het
welgevallen. Verheerlijkt stond hij met de handen half omhoog
geheven en de ogen dicht te genieten van het geroep van zijn
naam. Minuten duurde het voort. Tenslotte met een omhaal van
zijn rechterarm, terwijl hij zijn rechterhand toekneep om aan te
geven, dat het genoeg was, bracht hij het volk tot zwijgen.
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“Burgers, zwijgt. Een koning weet, wanneer hij nodig is. Zo ook
ik. Ook al vrees ik de wraak van de goden, toch zal ik het
koningschap niet aan Polyneikes overdragen. Ik zal aan jullie
wens tegemoet komen.” Dit waren zijn laatste woorden. Hij
draaide zich abrupt om en ging de burcht binnen.
Kreon was in de tussentijd binnen gebleven. Hij kende zijn neef
en had verwacht, dat hij zijn volk zou bewerken, maar hij had
niet geweten, dat hij dit zo knap kon. Deels met bewondering
voor zijn doortraptheid deels ook met ergernis over het feit, dat
hij zijn volk zo misleid had, zag hij Eteokles binnenkomen. “U
hoort het, oom. Het volk heeft gesproken. Het wil per se, dat ik
op de troon blijf. Hebt u al eens meegemaakt, dat een koning bij
zijn volk zo geliefd was? Zelfs Zeus wordt door de mensen niet
zozeer geëerd, als ik door mijn burgers.”
“Jongen, wees toch voorzichtig. Vergelijk jezelf niet met de
goden, zeker niet met de vader van goden en mensen. Jij, als
mens, moet je plaats kennen. Maak je niet schuldig aan
overmoed. Ongenadig zullen de goden jou straffen. Denk aan je
voorvader Tantalos. Ook hij dacht de goden te kunnen trotseren
en hij was nog wel een halfgod, want hij was de zoon van Zeus.
Zijn zuster was Niobe. Hij was koning van Lydië in Klein-Azië3
Geen mens was rijker en gelukkiger dan hij. Door zijn
geweldige voorspoed kende hij zijn plaats in de wereld niet
meer. Hem trof zelfs zo veel geluk, dat zijn vader Zeus hem
uitnodigde aan de tafel van de goden op de Olympos. Zoveel
geluk kon Tantalos niet aan. Om aan zijn onderdanen te
bewijzen, dat hij samen met de goden dineerde, stal hij
ambrozijn en nectar, spijs en drank van de goden. Hij waagde
het zelfs dat aan zijn slaven te geven om ervan te eten en te
drinken. Ook vertelde hij de geheimen van de goden door aan
de mensen. Zeus was zeer boos op Tantalos, maar wilde hem

3

Dit is o.a. het huidige Turkije.
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nog een kans geven. Samen met zijn broers en zusters kwam hij
bij zijn zoon op bezoek. Tantalos zou een groot diner aanrichten
ter ere van de goden. In werkelijkheid echter was hij van plan
de goden op de proef te stellen. Van hen werd immers verteld,
dat zij altijd alles wisten. Was dat wel zo? Om dat te
onderzoeken gaf hij zijn slaven de opdracht om zijn zoontje
Pelops - gruwel - te slachten! Het lichaam liet hij in stukken
snijden en op de lekkerste manier bereiden. Dit gaf hij de goden
te eten. Natuurlijk hadden die het onmiddellijk door. Alleen
Demeter, de godin van het graan, had niets door, omdat zij
treurde om het verlies van haar dochter Proserpina. Proserpina
was immers door de god Hades ontvoerd en meegesleurd naar
de onderwereld om daar zijn vrouw te zijn. Demeter at een deel
van het vlees op, de schouder van de jongen. Zeus was zijn
woede niet meer de baas. “Jij ontaarde zoon, ontaarde vader.
Dacht jij jouw vader, de goden op de proef te kunnen stellen?
Heb jij het gewaagd je eigen kind op monsterlijke wijze te
doden? Ik zal je eeuwig straffen. Altijd zul jij een
schrikwekkend voorbeeld voor de mensen zijn, zodat zij eerbied
voor de goden zullen hebben. Naar de onderwereld met jou.
Daar zul jij eeuwig in een poel aan een paal vastgebonden staan.
Als je dorst hebt en je bukt je om te drinken van het water, zal
het zakken. Boven je hoofd zullen takken met de heerlijkste
vruchten hangen. Als je honger hebt en je wilt van die vruchten
eten, zullen de takken omhoog gaan. Zo zul je leren de goden te
bedriegen. Eteokles, denk eraan. Zo straffen de goden de
overmoedigen”
“Mij straffen? Ach, oom gelooft u dat zelf? De goden
bekommeren zich niet om ons. Zij genieten in eeuwige rust van
hun gelukzaligheid. Niets kan hun rust verstoren. Zeker niet het
eeuwige gekrakeel der mensen. Geloof mij, zij zitten in alle
gelukzaligheid op hun Olympos. Maar nu iets anders. Even
terug naar u. Wat moet ik met u? Kan ik op uw trouw rekenen?
Het zou toch vervelend zijn, als het met u slecht zou aflopen. U
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begrijpt, dat ik dat niet zou willen. Maar ja, wie handelt tegen
de wil van de koning, is een verrader en de straf daarvoor, die
weet u als oud koning maar al te goed.”
“Eteokles, mij bevalt jouw dreigende toon niet, maar weet, dat
ik je trouw zal dienen met raad en daad, zolang het volk jou wil,
zolang jij koning bent. Vrees mij niet. Nooit zal ik mijn stad
verraden en wie dat wel doet verdient het ergste. Hij verdient
geen eer, geen respect van mensen of goden, geen aandeel aan
dit land.”
“Goed gesproken, oom. Laten we, nu wij weten hoe de
verhoudingen liggen, wachten op de komst van mijn geliefde
broer. Hij zal beteuterd staan te kijken, als hij de poorten voor
zich gesloten vindt.”
Enkele dagen later was het zover. Eteokles was in de
mannenzaal. Buiten hoorde hij opgewonden geloop en kreten:
“Daar is hij. Hij is alleen. Gelukkig zonder leger.” Zelfverzekerd
ging Eteokles naar buiten. Langzaam liep hij de muren op. In de
verte zag hij een ruiter komen. In stilte keek hij over de vlakte
uit. Het volk naast hem was verstomd en tuurde evenals zijn
koning zwijgend in de verte. Eindelijk hield de ruiter halt. Het
was inderdaad Polyneikes. Hij was duidelijk herkenbaar aan de
leeuw op zijn schild. Niemand zei iets. Lang bleven de broers
elkaar aanstaren. Als eerste verbrak Polyneikes de stilte: “Wat is
dat, Thebanen? Ontvangen jullie zo jullie koning. Jullie weten,
dat het nu mijn beurt is de stad te besturen. Waarom zijn de
poorten dicht? Waarom stormen jullie niet naar buiten om jullie
koning hartelijk te verwelkomen?”
“Polyneikes, misschien heb je het nog niet begrepen, maar je
bent niet welkom in Thebe. De bevolking heeft ervoor gekozen
mij als koning te houden. Van jou willen ze niets weten. Ze
hebben alle vertrouwen in mij. Ik heb ze dit jaar welvaart en
rust gegeven. Ze zijn bang onder jou deze weldaden te
verliezen. Ga terug, Polyneikes. Ga naar Adrastos, naar je pas
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gehuwde bruid. Wat zoek je hier nog? Op de Peloponnesos
wacht jou na de dood van je schoonvader een groot rijk. Wees
verstandig. Wijk voor de beslissing van je volk.”
“Eteokles, ik begrijp al wat er gebeurd is. Jij bent van alle
mensen een van de behendigste sprekers, die ik ken. Je hebt die
nietsvermoedende burgers bepraat en voor jou laten kiezen.
Nou goed. Besef, dat jij hiermee eedbreuk pleegt. Zeus zal mijn
kant kiezen en jou straffen. Die straf zal geweldig zijn. Ik weet
dat, omdat ik zelf jouw straffer zal zijn. Met een geweldig leger
zal ik terugkeren en als het moet, zal ik Thebe met geweld
innemen en mijn erfdeel opeisen. Weet wel, dat jij daarvoor
verantwoordelijk ben. Ik ben mijn deel van de afspraken
nagekomen. Jij niet.”
Zonder het antwoord van Eteokles af te wachten wendde hij
zijn paard en gaf het de sporen. Polyneikes richtte zich tot zijn
volk: “Burgers, jullie zien, dat jullie de juiste keuze hebben
gemaakt. Als het aan Polyneikes ligt zal hij, zoals ik al
voorspeld heb, de stad in het verderf storten. Wij moeten ons nu
op de oorlog voorbereiden.”
Verblind door de sluwe spreekvaardigheid van hun koning riep
het volk in koor: “Lang leve Eteokles. Dood aan Polyneikes.”
Zelfvoldaan draaide Eteokles zich om en schreed waardig terug
de burcht in. In vliegende vaart was Polyneikes naar Argos
teruggekeerd. Ziedend was hij. Hij was de binnenplaats van de
burcht opgestoven, had zijn paard met één ruk tot stilstand
gebracht, was er vanaf gesprongen en de burcht in gerend. De
deur, die toegang gaf tot het gebouw, had hij met zo’n klap
achter zich dichtgegooid, dat de knal nog lang in de gangen en
vertrekken bleef nagalmen. In één ruk rende hij door naar de
troonzaal. Daar zat Adrastos, wist hij. “Ik wist het. Ik wist het.
Ik had het al gezegd. Hij heeft het me inderdaad geflikt. De
rotzak heeft mij van mijn deel beroofd. Hij heeft het volk zover
gekregen, dat het voor hem kiest en mij laat vallen. Het volk is
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net zo erg als hij. Adrastos, niet alleen ik ben van mijn erfdeel
beroofd, maar ook jouw dochter. Kom mij te hulp, zoals je
beloofd heb.”
“Rustig, Polyneikes. Wij hebben het hierover al gehad. We
wisten, dat dit kon gebeuren. Ik blijf bij mijn afspraak met jou.
Ik zal een beroep doen op bevriende helden en vorsten om mee
op te trekken tegen Thebe. Machtig zal het leger zijn, waarmee
wij zullen aantreden tegenover die afvallige Thebanen en die
verrader van een broer van jou. Vrees niet. Jij krijgt jouw deel
van de Thebaanse grond. Ik zal onmiddellijk herauten
rondzenden en ook aan mijn volk bekend maken, dat de
mannen zich moeten voorbereiden voor een roemrijke
veldtocht.”
Adrastos gaf aan vijf herauten instructies om ieder naar een
verschillende held of vorst te gaan en op hen een beroep om
hulp te doen. In Argos vroeg hij de geweldige Kapaneus, de
zoon van Hipponoos. Hij beweerde voor niemand bang te zijn,
zelfs niet voor Zeus. Kapaneus bedacht zich geen moment en
meldde zich direct met zijn schitterende wapenrusting bij de
koning. Ook de reusachtige en beresterke Hippomedoon, de
neef van Adrastos, hoefde geen moment na te denken.
Enthousiast kwam hij in volle wapenrusting aanzetten. En
Tydeus had het nieuws nog niet gehoord, of hij verscheen met
zijn helm met drie helmbossen, die zijn gelaat rijkelijk met
schaduw bedekten. Uit dankbaarheid jegens Adrastos was hij
tot alles bereid. Als vierde meldde zich Eteoklos, die evenals
Kapaneus geen angst kende, ook niet voor de goden, zelfs niet
voor de oorlogsgod Ares. Want op zijn schild had hij
geschreven, dat Ares hem niet zou kunnen tegenhouden.
Uit het binnenland, Arcadia, kwam Parthenopaios, die over zijn
afkomst snoefde. Hij was de zoon van de beroemde Atalanta.
Zij was ooit geboren als dochter van Iasos, koning van Arcadia.
Zij groeide op als uitmuntend jageres in de wouden en wilde
113

evenals Artemis, de godin van de jacht, ongehuwd blijven. Zij
behaalde onsterfelijke roem door in Kalydon het reusachtige
zwijn, dat daar de akkers vernietigde en de mensen
terroriseerde, te verwonden. Toen ze van die jacht
teruggekomen was, wilde haar vader haar uithuwen, maar zij
verzette zich. Zij kreeg het door smeken van haar vader gedaan,
dat zij alleen met die jongeling moest trouwen, die haar in het
hardlopen versloeg. Dat lukte geen enkel, totdat Meilanion haar
zag en stapel verliefd op haar werd. Hij smeekte Afrodite, de
godin van de liefde, hem te helpen. Zij deed dat des te liever,
omdat zij het niet kon hebben, als iemand, mens of god, haar
afwees. Zo gaf ze Meilanion drie gouden appels uit de tuin van
de Hesperiden, dochters van Atlas, die de gouden appels, die
Zeus en Hera bij hun bruiloft hadden gekregen, in een tuin in
het westen moesten bewaken. Afrodite droeg de jonge man op:
“Als de wedstrijd begonnen is, moet je een appel aan het begin
van de race laten vallen, de tweede op de helft en de derde vlak
voor het einde.” Zo deed Meilanion. En iedere keer als hij er een
liet vallen, kon Atalanta zich niet ervan weerhouden te stoppen
en die appel van de grond te pakken. Ze was er immers van
overtuigd Meilanion toch in te zullen halen. Twee keer is dat
gelukt. De derde keer kwam ze net te laat. Uit het huwelijk van
Meilanion en Atalanta was Parthenopaios geboren.
Als zesde held had Adrastos zijn zwager ontboden: Amfiaraos.
Zonder hem weigerde hij de expeditie op pad te sturen. Maar
toen de bode bij Amfiaraos gekomen was en hij had gehoord,
waarom hij bij Adrastos geroepen werd, verbleekte hij. Hij was
namelijk ziener en kende het verleden, het heden en de
toekomst. Hij riep: “Onzaligen, gaat niet op deze veldtocht van
louter dood en verderf. Ik zie voor een ieder duisternis zonder
het licht van de roem. Alleen mij zal onsterfelijkheid bereiken,
helaas niet op de Olympos, maar in de onderwereld. Zeg mijn
zwager, dat hij van de oorlog moet afzien. Hij zal zijn land van
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vele jonge mannen beroven. Het land zal vol zijn van het
geweeklaag van vrouwen en ouders, van kinderen, zusters en
broers. Als hij er niet van afziet, moet hij mij met rust laten en
zelf gaan. Ga nu.”
Onthutst ging de bode terug. Hij was bang deze boodschap aan
zijn koning te berichten. Toen Adrastos de tijding had gehoord,
was hij stil en teleurgesteld: “Het is onmogelijk, dat ik ga. Het
land moet bestuurd worden. Als ik val, heeft het geen opvolger
en is het stuurloos. Het zal een prooi voor de wolven zijn. Nee,
Amfiaraos moet gaan. Ik zal nog een bode sturen.”
“Adrastos,” zei Polyneikes “laat mij gaan. Ik ben er zeker van,
dat ik hem ertoe kan bewegen mee te gaan.”
Adrastos stemde in met Polyneikes’ voorstel en Polyneikes
vertrok, maar hij vond de ziener niet thuis. Alleen diens vrouw
Eriphyle vond hij daar. Zij wilde niet zeggen, waar haar man
was, alleen, dat hij zich verstopt had, omdat hij niet mee wilde
gaan. “Maar, waarde Eriphyle,” zei Polyneikes, “vind je het dan
niet erg, dat je man een verrader is? Hij verraadt het belang van
Argos. Hij verraadt nota bene je eigen broer. Moet je jouw broer
niet bijstaan? Bovendien, wie wil er nu getrouwd zijn met een
lafaard? Hij is een schande voor zijn huis. Zijn kinderen zullen
niet met hem kunnen pronken. De mensen zullen zeggen: “Kijk,
daar heb je Amfiaraos. Hij leeft nog, omdat hij te laf was om te
velde te trekken, maar onze zonen zijn dood.” Geloof me. Er is
niets erger voor een vrouw en voor kinderen dergelijke
woorden te moeten horen.”
“Polyneikes, mijn dierbare man, Amfiaraos, had mij er al voor
gewaarschuwd, dat jij een vlotte tong hebt. Ik ben mijn man in
alles trouw. Hij heeft het altijd goed met mij voor gehad. Ik
weet, dat hij gelijk heeft. Hij is ziener en heeft gezien dat niet
alleen jullie dood en verderf wachten, ook dat voor hem het
aardse leven eindigt, als hij meegaat. Het is de wil van de goden
dat jullie tocht een mislukking wordt. Het doet er niet toe, of hij
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meegaat of niet. De uitslag ligt al vast. Hij wil echter niet, dat
zijn zoon vaderloos opgroeit. Zelf wil hij op zijn oude dag
genieten van de roem van zijn kind.”
Polyneikes had deze weigering al voorzien, toen hij van
Adrastos’ burcht wegging en uit voorzorg had hij de zeer mooie
en kostbare halsketting van Harmonia meegenomen, het enig
dure bezit dat hij had. Terwijl hij die kostbaarheid uit het
binnenste van zijn kleren haalde, zei hij: “Eriphyle, ik zie, dat jij
bij jouw besluit blijft. Ik geef op. Je moet weten, wanneer je
verloren hebt. Alleen ik had gedacht... ik geef jou, als je me
vertelt, waar je man is, deze ketting.” Hij liet de ketting
achteloos door de lucht slingeren. De vele edelstenen vingen het
licht in de ruimte op en fonkelden helder in het rond. Hij
bemerkte, hoe Eriphyle’s hebzucht was gewekt. Vol verlangen
keek ze naar het snoer. Hij ontwaarde lichte paniek in haar
ogen, toen hij het weer terugstak. Hij stond op en liep langzaam
naar de deur. “Jammer. Weet je, wat het bijzondere van deze
ketting is? Zij, die haar bezit, houdt eeuwige schoonheid en
jeugd.” Hij wist, dat hij hiermee een gevoelige snaar bij de
vrouw geraakt had. Ze was al wat ouder en haar schoonheid
was enigszins verwelkt. Hij duwde al een van de vleugeldeuren
open, toen hij achter zich zacht en poeslief hoorde: “Polyneikes,
wacht. Misschien kunnen we toch met elkaar praten.” Daarna
was het nog maar een koud kunstje voor Polyneikes Eriphyle
haar man te laten verraden. Zij bracht hem zelfs naar de grot,
waar hij zich verstopt had. Polyneikes trad de grot binnen via
een nauwe doorgang. Even moest hij wennen aan het
halfduister. Er brandde een klein vuurtje in het midden. Daarbij
zat een man op de grond met de benen over elkaar. “Kom
binnen, Polyneikes. Ik wist, dat je zou komen. De goden hadden
het mij verteld. Het is de wil der goden, dat ik ga. Ook al is het
tegen mijn wens, toch zal ik me naar hun beslissing voegen.
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Maar ik had gehoopt, dat je mij niet door verraad van mijn
eigen vrouw gevonden zou hebben. Ik weet, dat zij mij verraden
heeft en dat zij buiten staat. Stuur haar weg. Ik wil haar nooit
meer zien.” Polyneikes gehoorzaamde de ziener. Hij ging naar
buiten en stuurde Eriphyle weg, die nu al spijt had van haar
verraad, omdat ze besefte, dat ze hetgeen haar het liefste was
voorgoed kwijt was. Tot inzicht gekomen droop de vrouw
zonder tegensputteren af.
“Weet, Polyneikes,” zei Amfiaraos, toen de jonge man weer de
grot betreden had “op deze tocht ligt de vloek van de goden.
Zie er van af. Jij zult je dood vinden. En dan? Dan zal jouw
schim zonder bewustzijn, piepend als een vleermuis, onder
begeleiding van Hermes afdalen naar de onderwereld. En
eenmaal door de veerman Charon overgezet, zul je eeuwig
toeven in een donkere, muffe ruimte. Daar zul je een doelloos
en heilloos leven hebben. De roem en macht, die jij nu op aarde
nastreeft, zullen daar waardeloos blijken. De geneugten die jij
hier in het zonlicht kunt vinden, zullen daar ontbreken. Bedenk
je!”
“Niet zo somber, Amfiaraos. Ik heb het gelijk en het recht aan
mijn kant. Mijn broer heeft zijn eed verbroken, niet ik. Hij zal
dus door de goden gestraft worden, niet ik. Hij zal zijn
ondergang vinden, ik eeuwige roem en het koningschap van
Thebe.”
“Ik zie, dat je niet van je plan af te brengen bent. Ik zal meegaan,
maar tegen mijn zin. Slechts in één geval zal het mogelijk zijn
Thebe succesvol aan te vallen: als jij je vader Oidipous zover
weet te krijgen, dat hij zich bij jou aansluit. Het is de wil der
goden, dat dat land nooit ten val zal komen, dat Oidipous
opneemt. Beloof mij, voordat de strijd losbreekt, er alles aan te
doen je vader over te halen jouw kant te kiezen.”
“Amfiaraos, als jou dat oplucht, beloof ik dat hierbij. Kom nu.”
117

Triomfantelijk reed Polyneikes in het gezelschap van Amfiaraos
terug naar Argos. Hij had zijn doel bereikt. De tocht tegen
Thebe zou gehouden worden. Niets kon meer tussen beide
komen. Toen hij de stad naderde, werd zijn hart verblijd door
wat hij zag. De koning had namelijk de manschappen laten
verzamelen. Tienduizenden lagen aan de voet van de
burchtheuvel, de Larissa. Geheel de vlakte flikkerde van het
brons van helmen, schilden, pantsers en zwaarden. Ontelbare
tenten waren opgericht en even zovele vuurtjes waren
ontstoken. Toen hij tussen de mannen doorreed, werden die dol
van vreugde. Daar was hun grote held, die hen naar glorie en
rijkdom zou leiden. Uit tienduizenden kelen galmde zijn naam:
“Polyneikes. Polyneikes.” De mannen verdrongen zich om zijn
paard vol verlangen hem goed in ogenschouw te nemen, hem te
kunnen aanraken. Met moeite baanden de twee ruiters zich een
weg door de massa. In de burcht werden ze met vreugde
ontvangen door de andere helden en met name door Adrastos.
Die avond gaf de koning van Argos een groot feest ter ere van
de zeven helden, die de volgende ochtend tegen het
zevenpoortige Thebe zouden optrekken.
De volgende ochtend zag Adrastos, vol trots hoe het kilometers
lange leger zich, van het zonlicht weerlichtend, als een goudgele
slang door de vlakte van Argos kronkelde. De koning bleef
boven op de muren staan kijken, totdat de laatste bronzen straal
aan de einder was verdwenen.
Polyneikes was alleen vooruitgereden op zoek naar zijn vader.
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De zeven voor Thebe op een roodfigurige vaas. Aan de anatomisch
goed gevormde lichamen en aan bijvoorbeeld het afbeelden van iets
vóór iets anders (een speer vóór een arm, een been achter een gedode
tegenstander) kun je zien dat de tekenvaardigheid hoog ontwikkeld was
en dat je hier te maken hebt met laat-Grieks werk. De vroege
vaastekeningen zijn veel primitiever.
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X. VOORBEREIDINGEN TE THEBE

Intussen had ook Eteokles niet stil gezeten. Hij had de raad der
ouden bijeengeroepen en hun het probleem voorgelegd:
“Geachte raadsleden, ik heb u ontboden, omdat er binnenkort
sprake zal zijn van een noodsituatie. Binnen afzienbare tijd zal
Thebe belegerd worden door die verrader van een broer van mij
en door ontelbare troepen uit het verre Argos. We moeten de
stad voorbereiden op de oorlog. We moeten rekening houden
met een langdurig beleg. Dat betekent, dat voldoende voedsel
en drinken binnen de burcht moet zijn. Ik reken er op, dat u uit
eigen beweging en met gulle hand een deel van de voorraden
van uw land aan de stad en haar burgers ten dienste stelt. Dat is
niet alleen in het belang van Thebe maar ook van u. Verder
moeten alle strijdbare mannen van het Boiotische land zich zo
snel mogelijk gewapend binnen de burcht verzamelen. Stuurt
dus herauten over uw landerijen om een beroep te doen op de
strijdbare jeugd. Verder moet de burcht zelf in paraatheid
gebracht worden. Ik reken op uw steun en inzet. En als u goed
advies hebt, geef mij die dan.”
“Heer, mag ik?”, klonk het van achter uit de zaal. Spiedend
keek Eteokles de ruimte in naar de spreker. Met enige moeite
herkende hij zijn oom Kreon. “Oom, kunt u mij verder helpen?
Spreek dan op.”
Nu met luider stem sprak de oude man: “Eteokles, toen ik pas
voor de tweede keer koning was, heb ik een heraut naar Delphi
gestuurd om Apollo te raadplegen, wat we met je vader
moesten doen. Voordat hij teruggekeerd was, hebben we je
vader in woede uit de stad gezet. Jammer genoeg, want de
woorden van de god luidden: Het land, dat de moede zwerver
Oidipous opnemen zal, wacht eeuwig geluk en gezag. Dat land
komt niet ten val.
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Dat waren de exacte woorden. Misschien weet je ze nog. Je was
erbij, toen ze bericht werden. Toentertijd stond ik echter niet bij
de betekenis stil. Maar als ik er nu aan terugdenk, krijg ik het
idee, dat het ‘t verstandigst is je vader te zoeken en hem te
verzoeken terug te keren in het land. En als hij weigert, moeten
we hem in het landsbelang met geweld meenemen. Natuurlijk
nemen we hem niet op in de burcht. Immers hij blijft met
bloedschuld beladen, maar we zouden hem aan de rand van het
land een onderkomen kunnen geven. Me dunkt, dat hij daarmee
blij zal zijn. Want hij zal na al die tijd van zwerven niet veel
meer gewend zijn.”
“Kreon, dat is een uitmuntend idee. Maar weet jij, waar hij is?
Sinds zijn vertrek en dat van die dwaze zus van mij heb ik nooit
meer iets van hem gehoord.”
“Eteokles, ook ik heb nooit meer iets vernomen. Het zou echter
kunnen, dat je jongste zus, Ismene, meer weet. Vraag haar.”
“Dat zal ik doen. Wachter, haal Ismene. Zeg, dat er haast bij is.”
De wacht verdween ijlings.
“Heren, laten wij ons intussen beraden, wat wij moeten doen,
indien wij Oidipous niet kunnen vinden, of als hij dood is. Dan
zullen wij niet van de zegen van zijn aanwezigheid kunnen
genieten. We weten allemaal, dat Thebe een machtige stad met
zeven machtige poorten is. Niet voor niets heet de stad het
zevenpoortige Thebe. Tevens zijn dat natuurlijk ook de zwakke
punten van de stad. Als de vijand de stad wil innemen, zal hij
die poorten aanvallen. Als wij de vijand willen vernietigen,
zullen wij door die poorten een uitval moeten doen. Wij moeten
ze dus met dappere en sterke troepen bezetten. Aan het hoofd
van elke poort moet een held staan. Uit de vele dapperen, die
ons Thebe kent, heb ik de volgende zeven verkozen:
- Melanippos, de zoon van Astakos, afstammeling van de
Spartai, mannen die met de wapenen aan geboren zijn. Hij zal
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de lans van de vijanden afhouden van de stad, die hem gebaard
heeft.
- de krachtige Polyfontos, die als geen ander met zijn mond
weet te kwetsen. Hij zal een betrouwbare poortwachter zijn
door de hulp van Artemis en andere goden.
- Megareus als derde, zoon van Kreon, afstammeling van de
Spartai. Hij zal niet voor het razend gedreun van het naderen
van briesende paarden van de poort wijken.
- Hyperbios, de zoon van Oinops, uitblinkend in lichaamsbouw,
moed en wapenen is de vierde.
- De volgende, op wie mijn keuze is gevallen, is Hyperbios’
broer, Aktoor, een man, die niet pocht, wiens woorden begeleid
worden met daden.
- De zesde uitverkorene is de sterke Lasthenes, een ziener, een
bezonnen, rechtvaardig, vroom man.
- De laatste van de rij ben ik natuurlijk.
De namen van de leiders weten we nu. Verder moeten we
nog...”
“Heer, hier is Ismene.”
“Aah, zusterlief. Ik heb je laten roepen, omdat ik iets van jou
moet weten. Jij hebt toch altijd een goed contact gehad met
Antigone? Nou vroegen wij ons af, of je de laatste tijd nog iets
van haar gehoord hebt. Of je weet, of Oidipous nog leeft en zo
ja, waar hij nu rondzwerft.”
Ismene richtte de ogen op de grond. Zij was het niet gewend te
midden van zoveel mannen te zijn, laat staan te spreken, bijna
fluisterend zei ze: “Eteokles, ik begrijp je niet goed. Jaren lang
vraag je niet naar je zuster of vader. Nu opeens wel. Wat zit
daarachter? Wat wil je? Je zult het wel niet goed met hen
voorhebben, maar op eigen belang uit zijn.”
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“Zuster, het doet me verdriet, dat je me niet vertrouwt. Het is
niet in mijn belang maar in dat van de stad, dus ook het jouwe,
als Oidipous terugkeert naar het vaderland.”
“Vertel mij dan waarom?” vroeg het meisje nu doortastender.
“Als vader binnen de grenzen van dit land zal zijn, zal Thebe
eeuwige roem en macht kennen.”
“Maar dat betekent, dat dat ten koste van zijn andere zoon gaat
en ten voordele van jou is. Zie je nou wel. Jij denkt alleen aan
jezelf. Helaas voor jou. Ik weet niet waar hij is. Je hoeft ook geen
dwang op mij uit te oefenen, want al jaren heb ik niets van hen
gehoord.”
“Jammer, Ismene. Het had zo mooi kunnen zijn. Wel, Kreon,
een mooie taak voor jou. Ga op pad en informeer, of men die
blinde vader van mij ergens gezien heeft of dat men weet waar
hij is. Ga nu onmiddellijk.”
Kreon gaf direct gehoor aan het bevel en was al uit het vertrek
verdwenen.
“Ismene, keer jij terug naar het vrouwenvertrek en meld mij, als
je iets hoort.”
Het meisje draaide zich om en liep langzaam, voor haar gevoel
nonchalant weg. Ze deed alle moeite om haar zenuwen onder
controle te houden. Het was haar gewoonte niet tegen haar
broer, de koning, te liegen. Ze wist het. Vaak was ze te gedwee,
te volgzaam, maar nu moest ze anders zijn. Ze moest voor het
belang van haar zus Antigone en haar vader opkomen. Ze had
ze al in de steek gelaten, toen ze Thebe verlieten. Antigone had
haar meegevraagd. Zij had geweigerd. Maar nu na zo vele jaren
van ontberingen en rondzwervingen kon ze die twee mensen,
van wie zij zielsveel hield, niet aan haar broer prijs geven. Zij
had namelijk al die jaren wel met Antigone contact gehouden.
Altijd had ze geweten, waar die twee rondzwierven. Ook nu
wist ze het. Onlangs nog had ze een berichtje ontvangen, dat
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beiden op weg waren naar Athene. Haar vader hoopte daar zijn
eindbestemming te vinden. Ze had het gevoel, dat ze ieder
moment door haar broer doorzien zou worden, dat hij haar
terug zou roepen en aan een strenge ondervraging zou
onderwerpen. Zij wist van zich zelf, dat ze niet een tweede keer
de moed zou hebben te doen, alsof ze van niets wist. Tot haar
verbazing werd ze niet teruggeroepen. Hierdoor vatte ze moed
en kreeg ze het plan om die nacht heimelijk incognito de stad te
verlaten en haar vader en zuster te waarschuwen, dat Kreon zelf
naar hen op zoek was. Met de hulp van een trouwe dienares
zadelde zij een ezeltje en wist ze ongemerkt via een geheim
deurtje de burcht de Kadmeia te verlaten.
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XI. OIDIPOUS TE KOLONOS

Toen Antigone en haar vader Thebe uitgezet waren, wisten ze
in eerste instantie niet, wat ze moesten doen. Ze hadden geen
plaats om naar toe te gaan. Niemand zou een man, zoals
Oidipous, die met de ergste bloedschuld beladen was, willen
opnemen. Men was bang dat zijn bezoedeling het eigen huis
zou besmetten enin de ondergang mee zou sleuren. Dus restte
het tweetal niets anders dan zich tot de waarzeggende god
Apollo te wenden. Deze gaf hem een orakel, waaruit bleek, dat
de goden hem vergevingsgezind waren. Zij zelf lieten zien, dat
zij hem niet verantwoordelijk hielden voor wat hij gedaan had,
omdat ze hem verlossing van de ellende in het vooruitzicht
stelden: “Na lange jaren zwerven en in een vreemd land wacht
jou verlossing, als je bij de Eumeniden belandt. Donder en
bliksem geven je aan, wanneer je Hades in moet gaan.” Wie met
Eumeniden, Welgezinden, bedoeld werden, wist Oidipous niet.
Maar de uitspraak had hem goede moed gegeven. Aan de hand
van zijn dierbaredochter Antigone zwierf hij nu al jaren
zoekend rond. Zonder succes totnogtoe, maar de moed gaf hij
niet op. De tijd echter begon te dringen. Aan zijn lichaam voelde
hij, dat het levenseinde naderde. Bovendien gunde hij ook
Antigone een ander leven dan dit zwerversbestaan. Normaal
zou zij al lang getrouwd zijn met een prins of koning en moeder
van een schare kinderen zijn. Nu dreigde zij te oud te worden
voor het huwelijk.
Ze waren op weg naar Athene. Misschien was daar de beloofde
plek, of wilde de koning van het land beiden in erbarmen
opnemen. Een koning kon immers een moordenaar van zonde
reinigen. Het tweetal begaf zich traag over de zanderige weg.
De hitte was enorm en Oidipous’ oude voeten brandden in zijn
sandalen. Zijn benen weigerden dienst. Amechtig trok hij licht
aan Antigones arm. “Lieve kind, kunnen we niet ergens gaan
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zitten. We lopen nu al weer vele uren sinds we vanochtend
vertrokken zijn?”
“Vader, nog even. Daar zie ik schaduwrijke bomen en struiken
langs de weg. Wellicht kunnen we daar even rusten.”
De twee liepen traag naar de bossage. Ook Antigone was toe
aan rust. Bovendien was het tijd om te eten. Gelukkig zag het
meisje onder de lommerrijke bomen een steen, die geschikt was
om op te zitten. Behoedzaam liet ze haar vader plaats nemen.
Oidipous, geheel verstijfd van de lange tocht, zakte met moeite
door zijn knieën. Antigone ging naast hem op de grond liggen
en sloot ontspannen haar ogen. In stilte droomde zij van de
vertrekken in de burcht thuis en van het gezelschap van haar
jonge zusje Ismene. Oh, wat had ze die de afgelopen jaren
gemist. Langzaam voelde zij de slaap over zich neerdalen, toen
Oidipous’ stem haar terugriep naar deze wereld. “Kind, weet je
waar we zijn?”
“Vader, waar we precies zijn, weet ik niet. Deze plek lijkt wel
een heiligdom. Ze is vol van wijnranken, olijven en
laurierbomen. In de verte zie ik in ieder geval de trotse muren
van Athene, het doel van onze reis. Daar komt iemand. Wellicht
weet hij meer.”
Er naderde in de verte een man met snelle tred. Hij kwam
doelgericht op hen af en uit zijn driftige passen kon je opmaken
dat hij opgewonden was. Hij riep al van verre: “Wat moet dat
daar? Weg van die steen. Jullie bevinden je op heilige grond.
Die mag niet door mensen betreden worden. Het is een
heiligdom gewijd aan de wraakgodinnen, dochters van de
Nacht en moeder Aarde. Wij durven hen niet met hun eigen
naam aan te spreken, bang dat wij hun boze oog op ons
vestigen, omdat zij boos worden om die naam. Wij noemen hen
de Eumeniden, ofwel de Welgezinden.”
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“Hoor je dat, Antigone!” onderbrak juichend Oidipous de
vreemde, “Dit moet de plaats zijn die Apollo bedoelde. Dit is
het einde van mijn zwerftocht. Hier zal ik blijven. Ook voor jou
betekent deze plaats het einde van je ontberingen. Wees blij,
mijn kind.”
“Vreemde, ik weet niet, wat jij bazelt. Maar een ding weet ik
zeker, dat jij onmiddellijk van dat heiligdom afgaat. Anders
zouden de Eumeniden ons, de bewoners van Kolonos, wel eens
zwaar kunnen straffen wegens zo grote goddeloosheid van jou.
Schiet op! Weg wezen!”
“Vreemdeling, alsjeblieft,” jammerde Oidipous “laat mij hier.
Apollo heeft mij beloofd op de grond van de Welgezinden
eeuwige rust te vinden. Jaag me niet weg. Ik ga er niet vanaf.
Kom me dan maar halen.”
“Wat? Jou eigenhandig van dat heiligdom afhalen? Wil je me
dood hebben? De straf van de Eumeniden zou vreselijk zijn. “
“Ik wil jullie koning spreken. Dat is Theseus, als ik me niet
vergis. Haal hem. Voor hem is het een kleine moeite te komen,
maar geweldige winst kan hij behalen voor zijn stad.”
“Ik ga naar mijn dorp toe en zal het de ouderen berichten. Die
moeten maar zien,wat ze doen.”
De man rende weg, alsof de Eumeniden hem op de hielen zaten.
Oidipous viel vertwijfeld op zijn knieën. Hij hief zijn
handpalmen in gebed naar boven: “Och heer Apollo, eens
beloofde u mij eeuwige rust als ik op het land van de
Welgezinden kwam, voorspoed voor wie mij opnam en dood en
verderf voor wie mij verbannen hadden. De tekens zouden, zo
zei u, de bliksem en donder van Zeus zijn. Heer laat mij nu niet
in de steek. Mogen uw woorden uitkomen. Genoeg heb ik
geboet voor mijn onschuldige schuld. En U, Eumeniden, edele
dochters van de Nacht en de Aarde, wrekers van al wat onrecht
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is, vergunt u het mij op uw grondgebied mijn leven te
beëindigen. Ik heb genoeg geleden.”
“Vader, snel. Verstop u. Daar komt een groep mannen aan. Ze
hebben haast. Ze komen zonder twijfel voor ons.”
Op grote afstand hoorde Antigone de luide, opgewonden
stemmen van de mannen. Flarden van wat ze zeiden drongen
tot haar door: “... een vreemdeling zeker... een bedelaar...
onbekend met het gebied, anders zou hij er niet op te durven
vertoeven... een heiligschenner... Daar heb je het meisje,
waarover Eupatoor ons vertelde. Hé, jij daar. Wat moeten jullie?
Waar is die oude man? Wij willen hem spreken, maar dan moet
hij wel het heiligdom verlaten.”
Aarzelend kwam Oidipous te voorschijn. “Vreemden, ik wil
best het gebied verlaten op voorwaarde, dat jullie mij niets
doen, mij niet aanraken, niet verjagen. Ik ben hier als
vluchteling, als smekeling, die zowel hulp bij de Eumeniden
zoekt als ook bij jullie koning. Jullie weten, dat smekelingen
heilig zijn.”
“Wij zullen jou niets doen, maar kom nu van dat heiligdom af.”
beloofde de leider plechtig “Waarom wil jij per se op dit terrein
van de Eumeniden blijven? Kom, vertel!”
“Goed, vreemden. Hoewel ik me ervoor schaam, zal ik toch
mijn geschiedenis vertellen. Luister...”
Lange tijd later beëindigde Oidipous zijn relaas: “Nu weten
jullie, waarom ik niet van dit heiligdom wil wijken. En als jullie
slim zijn, laten jullie mij. Athene zal er wel bij varen. Of anders,
roept jullie koning.”
Sprakeloos hadden de mannen naar het verhaal geluisterd. Stuk
voor stuk waren het oude kerels en hadden ze al veel
meegemaakt. Aan hoeveel oorlogen hadden zij niet deel
genomen? Hoeveel vrienden en familie hadden zij niet door
ziekte of oorlog verloren? Maar dit sloeg alles. Geen van de
128

mannen had tijdens het vertellen van Oidipous zijn ogen droog
kunnen houden. Ondanks alles vonden ze, dat Oidipous niet
kon blijven “Oidipous, toch moet jij weg. Als wij jou hier laten,
zullen wij getroffen worden door de woede van de
Eumeniden.”
“Wat is dit nou?” protesteerde Oidipous wanhopig “Is dit nu de
stad Athene, die beroemd is om zijn gastvrijheid, om haar
respect voor smekelingen? Goed, de Eumeniden zijn machtig.
Machtiger is echter Zeus, de god, die gasten en smekelingen
beschermt. Hij zal de Eumeniden in toom weten te houden. Als
jullie me echter weg sturen, zal zijn wrok jullie treffen.
Bovendien ben ik niet, zoals jullie vrezen, vloekbrengend.
Integendeel. Hoe dat precies zit, vertel ik alleen als jullie koning
er is.”
De mannen waren beschaamd door Oidipous’ woorden. Zij
lieten hem verder met rust. Overigens was de koning al
gewaarschuwd. Hij zou zeker komen. De mannen werden
gestoord door een kreet van Antigone: Vader, een vrouw in
Thebaanse kleding op een ezel komt dichterbij. Wacht. Het is,
geloof ik... Nee, dat kan niet waar zijn. Ja, Ismene, mijn zuster.
Ismene, hierheen. Hier zijn wij”
Het meisje sprong van de ezel af en rende hals over kop op
Antigone af die haar zusters komst niet rustig afwachtte, maar
op haar beurt naar Ismene rende. De twee meisjes stortten zich
wenend van vreugde in elkaars armen. Lang hielden ze elkaar
omarmd. Met de tranen nog in de ogen leidde Antigone het
jongere zusje naar hun vader. In stilte omarmden ze elkaar. Zo
nu en dan was gesnik te horen. De omstanders raakten
ontroerd. Tijdens de omhelzing vroeg Oidipous: “Meisje, wat
zoek jij helemaal alleen in dit land? Weet je niet, dat het zeer
gevaarlijk is voor jonge meisjes, zoals jij, alleen op reis te zijn?”
“Vader, dat weet ik, maar ik moest naar u toe, u waarschuwen.”
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“Waarschuwen? Waarvoor?”
“Kreon komt eraan. Hij is op zoek naar u. Eteokles heeft hem
gestuurd?“
“Eteokles? Waarom? Ooit hebben ze me als een hond de stad uit
gejaagd. Wat is er aan de hand?”
“Vader, het is verschrikkelijk. Kreon heeft een jaar geleden
afstand van de troon gedaan. Eteokles en Polyneikes zouden om
het jaar regeren. Maar toen Polyneikes na een jaar terugkeerde
naar Thebe, heeft Eteokles, die als eerste geregeerd heeft, hem
weggejaagd. Nu komt Polyneikes terug met een groot leger.
Oorlog dreigt tussen uw beide zoons vader.”
“Zie je! Dank u, goden!” schreeuwde opgewonden de blinde “Ik
wist dat u mij niet verstoten had. U hebt in die dagen naar mijn
gebeden en vervloekingen geluisterd. Nu komen zij uit.”
“Vader, waarom bent u zo blij? Uw eigen zoons zullen
misschien wel met elkaar strijden.”
“Ja, en als het meezit door elkaars hand vallen. Dat verdienen
zij. Eén ding hadden zij voor ogen. Om dat te bereiken hebben
ze hun vader verraden. Opzettelijk. De ergste straf verdienen
ze. Maar vertel. Waarom komt Kreon?”
“Hij zou ooit een orakel gehad hebben, dat dat land
onoverwinnelijk zou zijn, dat u zou opnemen.”
“Dat klopt. Dat zijn Apollo’s woorden. Dus ze willen me terug.
Geven ze me ook alle eer terug?”
“Nee, u mag ergens aan de grenzen van het land wonen.”
“Laat ze dan maar barsten. Alleen aan eigen voordeel denken
ze. Om de macht hebben mijn zoons ruzie gekregen en mij, hun
vader, het land uitgejaagd. Dan moeten ze niet op mij beroep
doen, nu het hun uitkomt. Ik zal niet naar Thebe terugkeren. Ik
zal hier blijven, dat wil zeggen, als ik hier mag blijven. Inwoners
van Kolonos, burgers van Athene, beroemd om jullie
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gastvrijheid. Jullie horen het. Helpt me. Beschermt me tegen
mijn eigen zonen. Athene zal er wel bij varen. Dit land zal
genieten van de zegen van mijn verblijf. Zij, die egoïsten, nooit.”
“Oidipous, maar al te graag helpen wij jou, zeker als jouw
verblijf in het voordeel van Athene is, maar dan moet je wel de
Eumeniden verzoenen, omdat je hun heiligdom ontheiligd hebt.
Luister. Doe het volgende. Schep eerst rein water uit de heilige
bron. Daarna moet je de drie kruiken, die bij die bron staan, met
bloemenkransen omhangen. En hang er de vacht van een pas
geslacht lam om. Keer je daarna naar het oosten. Giet uit de drie
kruiken een plengoffer van water en honing. Giet de laatste
kruik helemaal leeg. Leg over de plaats van het plengoffer drie
keer negen olijftakken. Zeg daarna het volgende gebed
onhoorbaar op: “Ontvang mij in genade, Eumeniden. Weest mij
welgezind en aanvaardt deze gaven.”
Ga dan weg zonder je om te draaien.”
“Ik wil dat alles wel doen, maar ik vrees, dat ik er niet meer toe
in staat ben. Ik ben te moe om dat stuk naar die bron nog af te
leggen. Ik zal mijn jongste dochter Ismene zenden. Zij is nog
jong en onschuldig en kan het heiligdom van de Eumeniden
zeker betreden zonder hun woede te wekken. Ismene, je hebt
het gehoord. Ga in plaats van mij het heiligdom in en voltrek de
voorgeschreven heilige handelingen.”
Het meisje luisterde naar haar vader, ging op weg en volbracht
het offer.
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Offerscène
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XII. KREON ONVERRICHTERZAKE TERUG

Ismene was nog niet van het offer teruggekeerd, of in de verte
verscheen een stofwolk van een paar ruiters. Met enige
opgewondenheid wezen de oude mannen van Kolonos ernaar.
Wie zou dat zijn? De grootte van de groep was te gering voor
rovers. Aan hun vaart te zien hadden ze haast. Toen de mannen
duidelijk zichtbaar waren en goed herkenbaar, gaf Ismene van
schrik een gil en riep: “Vader, verstop u. Het is Kreon. Hij zal u
zeker met geweld meevoeren.”
“Nee, meisje, ik vlucht niet meer. Daar is ook geen reden toe. Ik
ben hier op het gebied van Athene. Ik weet zeker, dat de
Atheners en in ieder geval hun koning Theseus mij tegen
geweld zullen beschermen.”
“Wees gerust” zeiden de grijsaards “niemand zal jou iets doen
tegen onze zin. Bovendien zal het niet meer lang duren, voordat
Theseus komt.”
Inmiddels waren de ruiters vlak voor het groepje tot stilstand
gekomen. De stofwolk, die door de hoeven opgejaagd was,
omhulde hen. Toen het stof was neergedwarreld en iedereen
weer zichtbaar was, sprak Kreon: “Zo, Oidipous, het was niet
gemakkelijk jou te vinden. Maar gelukkig is het me gelukt. Jouw
zoon Eteokles, koning van Thebe, stuurt me. Je moet weten, dat
Eteokles de laatste tijd door zijn geweten gekweld wordt. Hij
vindt, dat hij jou toen niet zo had mogen laten vertrekken.
Daarom wil hij het weer goed maken en nodigt hij je uit terug te
keren naar je vaderland.”
“Stop, Kreon. Houd je leugenachtige tong. Ik ken de precieze
reden van je komst. Geen woord meer spreek ik met je.
Verdwijn. Deze plaats is mijn bestemming.”
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Om zijn woorden te onderstrepen draaide Oidipous zich om en
schuifelde weg.
“Oidipous, wacht. Laat me uitspreken. Wacht!”
Geen reactie van Oidipous volgde. Hij was inmiddels op een
steen gaan zitten. Zijn hoofd was weggedoken tussen zijn
schouders en hij trok zijn mantel over zijn hoofd.
“Jij wilt dus niet meer praten?” schreeuwde Kreon kwaad “Ik
zal je nog wel klein krijgen.”
Direct gaf hij aan zijn twee begeleiders een teken. Deze stoven
op de meisjes, grepen hen en sleurden hen mee. Gemakkelijk
ging dit niet. Met name Antigone trapte, krabde en beet.
Ondanks hun verzet werden ze meegesleurd. De twee dienaren
stegen met de grootste moeite op de paarden en reden weg. Het
geschreeuw van de meisjes ontzette Oidipous. Hij kwam snel
overeind en riep: “Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Antigone!
Ismene!”
“Nu wil je wel praten, Oidipous?” beet Kreon hem toe “Een
beetje laat, vind je ook niet? Aan jou de keus. Jij kunt ze hebben.
Wees gerust. De voorwaarde begrijp je wel.”
“Smerige kinderdief. Kun je wel. Ben jij nu een man? Welke
vent neemt zijn toevlucht tot dat soort middelen?”
“Ik, Oidipous. Het belang is dan ook groot. Denk goed na.”
“Nooit zal ik aan jouw chantage toegeven. Bovendien, jij zult ze
nooit doden, alleen maar naar Thebe meenemen. Doe dat maar.
Mijn einde is toch gekomen.”
“Wat is hier aan de hand? Ik ben weggeroepen van een offer
aan Poseidon. Ik hoop dat daarvoor goede reden was.” klonk
opeens een duistere en zware stem achter hen. De mannen
waren zo door hun ruzie in beslag genomen, dat niemand
Theseus’ komst had bemerkt. Allen draaiden zich om. Kreon
herkende Theseus direct. Ooit hadden ze elkaar ontmoet.
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“Gegroet, Theseus, machtige vorst van het stralende Athene.
Het doet altijd goed bekenden weer te zien, zeker als ze zo
machtig zijn als jij.”
“Gegroet, Kreon. Welkom in mijn land. Vertel de reden van je
komst.”
“Theseus, ik ben niet gekomen om u met een bezoek te vereren,
maar omdat ik deze oude blinde man zocht. Zijn naam is
Oidipous.”
Theseus liet zijn blik over de oude blinde gaan. Dat was dus de
beroemde Oidipous, over wie bij feestmalen door zangers
gezongen werd? Over zijn verleden had hij al veel gehoord.
Hoewel de man door zijn ongeluk getekend was, had hij iets
onbevangens, iets edels, iets dat bewondering en respect
opwekte. “Theseus,” vervolgde Kreon “weet, dat eens Eteokles
de huidige vorst van Thebe zijn vader Oidipous schandelijk
heeft weggejaagd. Niet geheel onbegrijpelijk, omdat Thebe
zwaar werd gestraft met de pest vanwege Oidipous’
aanwezigheid. U weet toch, neem ik aan, dat hij zijn vader... “
Kreon streek met zijn wijsvinger langs zijn keel. “.. en zijn
moeder...” Nu maakte hij een obsceen gebaar. Theseus knikte
bevestigend, maar zei niets. Zijn ogen hield hij gericht op
Oidipous om te zien, hoe die zou reageren. Deze stond als
vastgenageld aan de grond. “Nu zit het zo.” vervolgde Kreon
“Eteokles heeft van zijn gedrag spijt gekregen. Hij beseft, dat het
een misdaad was zijn eigen vader weg te jagen. Hij wil hem
vragen om thuis te komen en daar de laatste jaren van zijn leven
te slijten in vrede en welvaart aan de zijde van zijn zoon.
Eteokles zal hem alles...”
“Leugenaar.” riep Oidipous “Spreek niet verder. Alles leugens
en bedrog. Ik weet de ware reden van je komst. Er dreigt een
oorlog en troonstrijd tussen Eteokles en Polyneikes. En nu
hoopt Eteokles, dat hij zijn broer zal overwinnen, als ik in
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Thebe ben. Het gaat hem niet om mij, maar om de macht. Ook
jullie kennen de godsspraak, dat eeuwige roem en welvaart die
stad wacht, die mij opneemt. Vergeet het maar, stelletje
egoïsten. Hier wil ik blijven. Luister Theseus. Jij zult je zeker
afvragen, waarom ik naar jouw stad ben gekomen. Door een
orakel van Apollo zwerf ik al lang door Griekenland op zoek
naar de plaats, waar de Eumeniden huizen. Daar zou ik
verlossing vinden. U weet als geen ander, dat dit die plek is. Ik
vraag je, Theseus, neem mij op. Sta toe, dat ik hier blijf. Jijzelf en
je land zullen er wel bij varen. Ook dat heeft Apollo beloofd.”
“Oidipous, wees gerust.” antwoordde Theseus zonder na te
hoeven denken “Wie hier als smekeling komt, is veilig. Ik zal
jou niet weg sturen. Niemand zal jou tegen mijn zin meenemen.
Al helemaal niet, omdat jouw aanwezigheid welvaart voor mijn
land betekent, zoals je zegt.” Kreon reageerde direct op deze
woorden van Theseus: “Vereerde Theseus, het is niet mijn
bedoeling de wetten van dit land te overtreden. Verre van dat.
Vol eerbied ben ik voor jou als koning en voor de macht van dit
land. Beter dan een ieder weet ik, dat je de wil van een koning
niet moet negeren. Maar als het moet, dan neem ik Oidipous
persoonlijk met geweld mee. Het is van het grootste belang voor
Thebe. Stuur Oidipous mee. Zo niet, dan voorzie ik de grootste
rampen voor mijn stad. Vele Thebanen zullen zonder enige
schuld sterven in de strijd om de macht van zijn twee zoons. Als
iemand dat moet voorkomen, is Oidipous dat. Hij heeft ze op de
wereld gezet en is verantwoordelijk voor hun gedrag.
Overigens is Polyneikes in het onrecht. Hij eist het koningschap
op en wil de zittende koning Eteokles verdrijven. Met geweld.
Desnoods ten koste van zijn eigen burgers. De landverrader.
Maak je niet medeschuldig aan zo’n bloedbad. Stuur Oidipous
mee. En jij, Oidipous, schaam je. Ik begrijp, dat je kwaad bent op
mij en je zoons en dat jij ons zelf niet wilt helpen, maar wat
hebben je burgers je gedaan. Eens was je hun koning en volgden
zij jou blind. Denk in ieder geval aan hen. Vergeet niet,
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dat ook jouw dochters deel uit maken van die burgers. Ook zij
kunnen getroffen worden door de oorlogsellende.”
“Doortrapte schurk. Je hebt je al verlaagd tot kidnapping en nu
ook tot wrede chantage? Theseus, praat niet verder met die
kerel. Dat is beneden jouw stand. Vlak voor jouw komst heeft
hij mijn twee dochters met geweld en tegen mijn zin naar Thebe
laten afvoeren. En nu dreigt hij mij ermee, dat ook zij gevaar
zullen lopen. Zo hoopt de lafaard mij naar Thebe te lokken. En
Kreon, spreek mij niet van mijn burgers. Het klopt. Zij hebben
mij niets misdaan, maar ze hebben ook niets voor mij gedaan.
Jaren heb ik me voor hen ingezet. Wat was hun dank? Niets.
Toen ik Thebe werd uitgezet door jou en door dat tuig, dat ik
ooit mijn zoons noemde, hebben ze mij niet geholpen. Ik heb jou
wel door. Jij zult alles zeggen en doen om mij naar Thebe te
krijgen. Vergeet het maar. Het is tijd, dat ik aan mijzelf denk. Ik
blijf hier. Theseus biedt mij zijn bescherming.”
Meer zei Oidipous niet. Een intense stilte heerste, die door
Theseus verbroken werd: “Je hebt het gehoord, Kreon. Oidipous
blijft. Je bent voor niets gekomen. Als je verstandig bent, leg jij je
erbij neer. Tegen deze overmacht kun jij niet op. (Theseus wees
naar zijn manschappen.) Sterker, jijzelf zult mijn mannen
wijzen, waarlangs jouw begeleiders Oidipous’ dochters
wegbrengen. (Op een teken van hem gingen zijn mannen om
Kreon staan.) Als jij weigert dit te doen of hen probeert te
misleiden, moet ik je helaas zeggen, dat je de rest van je dagen
in de duisternis van het gevang zult slijten. Aan jou de keuze.”
Korzelig reageerde Kreon: “Goed, Theseus. Een man moet
weten, wanneer hij verslagen is. Ik zal hun de weg tonen.”
Theseus knikte om aan te geven, dat hij vertrouwen in Kreons
woorden had en wendde zich tot Oidipous. “Geëerde gast, voor
het moment zal ik je hier laten. Nu zal ik terugkeren naar het
altaar van Poseidon om het offer, dat ik begonnen was te
voltooien. Later kom ik terug.”
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Hij gaf nog een kort teken aan zijn mannen om te vertrekken.
Zij wilden Kreon bij de ellebogen pakken om hem mee te
nemen. Deze gaf een driftig rukje om duidelijk te maken, dat ze
hem niet moesten aan raken, liep met opgewonden passen naar
zijn paard, sprong erop en gaf het de sporen. Theseus’ mannen
moesten zich reppen om hem te achterhalen.
Theseus zelf was al op weg naar Poseidoons altaar.
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XIII. POLYNEIKES’ SMEEKBEDE

De avond naderde al. De zon was ver over zijn hoogste punt
heen en de schroeiende hitte van de late namiddag begon plaats
te maken voor de heerlijke avondwarmte. Tot dat moment
waren ze gevangenen geweest van de drukkende hitte. Allen
lagen op de grond en sliepen, of keken dromerig in de verte. Nu
de hitte week, voelden ze zich opgeknapt. Sommigen werden
actief, stonden op en scharrelden een beetje rond.
Een van de mannen keek opeens gespannen in de verte.
“Oidipous,” riep hij “daar komt een groepje. Het is Theseus en
volgens mij brengt hij jouw dochters mee.”
Verrast kroop Oidipous overeind en tastend met zijn voeten en
handen liep hij in de richting van het hoefgetrappel. Het duurde
hem te lang. Wat zou hij nu graag zijn meisjes tegen zich
aandrukken. Hij was al bang geweest hen nooit meer in de
armen te sluiten, maar nu zou dat onverwacht toch nog
gebeuren.
Theseus maakte zijn belofte waar. Hij verdiende de zegen, die
Oidipous’ verblijf voor Athene zou inhouden.
“Vader, vader.”, klonk het door de lucht en tegelijkertijd voelde
hij warme kussen tegen zijn wangen en de armen van zijn
dochters om zich heen. Het weerzien was ontroerend. In stilte
liet Oidipous zijn tranen lopen. Hij liet zijn handen over de
hoofden van zijn dochters glijden.
“Oidipous,” klonk Theseus’ stem “ik wil jullie niet storen en ik
ben blij jullie weer bij elkaar te zien en dat jullie gelukkig zijn,
maar toen ik bij Poseidons altaar gekomen was, trof ik daar een
man. Hij vroeg naar jou. Hij zou een verwant van jou zijn. Zijn
naam wilde hij alleen aan jou zeggen. Aan zijn kleren te zien
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was hij geen Thebaan, maar iemand uit Argos. Zegt jou dat
iets?”
“Vader, dat is, denk ik, Polyneikes.” riep Ismene. “Hij heeft
immers zijn toevlucht in Argos gezocht en ik weet, dat zijn leger
nu naar Thebe optrekt. Ook hij kent het orakel.”
“Polyneikes? Ik kan wel raden, wat hij moet. Vervloekt is hij
evenals zijn broer. Van hem verwacht ik niets beters dan van
Eteokles.”
“Wil je dan niet even naar hem luisteren?” sprak Theseus
verbaasd.
“Nee!”
“Het is toch je zoon.”
“Ik was toen ook zijn vader, toen hij me uit Thebe joeg. Nu
zoekt hij me niet, omdat ik zijn vader ben, maar omdat ik hem
voordeel oplever.”
“Ach vader, doe het voor Ismene en mij. U hebt niets te vrezen.
Theseus is erbij. Als Polyneikes slechte bedoelingen heeft, dan
zal dat uit zijn woorden blijken. Hij is toch uw zoon. Ik weet het
wel. Hij heeft zich schandalig gedragen, maar geef hem een
kans. U als vader mag kwaad niet met kwaad vergelden.”
“Antigone, ik waardeer het, dat je voor je broer opkomt. Het is
een zware gunst, die je mij vraagt. Goed, laat hem komen.
Theseus, beloof mij in te grijpen, als hij mij of mijn dochters met
geweld mee wil voeren.”
“Wees daar zeker van, Oidipous. Het is wijs van je jouw zoon
een kans te geven. Ik zal hem laten halen.” Hij gaf een dienaar
de opdracht Polyneikes van het altaar te halen. Het wachten op
Polyneikes duurde lang, althans voor het gevoel. Oidipous
werd merkbaar zenuwachtiger, niet zozeer uit angst, maar
veeleer uit spanning. Hij stelde zich naar buiten toe hard op, dat
wel, maar Antigone en Theseus hadden wel gelijk. Het was
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inderdaad zijn zoon. Van binnen hoopte hij in alle stilte, dat
Polyneikes bijgedraaid was, oprecht in hem geïnteresseerd was.
Zijn vaderhart verlangde naar de liefde van zijn zoon. Hij wist
echter bij voorbaat, dat zijn hoop ijdel was.
Uiteindelijk werd Polyneikes door de dienaar gebracht. Met
ongekende vriendelijkheid begroette hij zijn zusters. Op zich
zou die vriendelijkheid normaal niet vreemd geweest zijn, maar
Polyneikes had zich vroeger nooit zo veel om hen bekommerd.
Hij had vaak, toen zij nog kinderen waren, laten blijken, dat hij
zijn zusters maar een stel domme wichten vond. Hij had hen
getreiterd, als hij kon en verder genegeerd. Daarom klonken zijn
woorden schijnheilig.
“Dag, Ismene. Dag, Antigone. Wat ben ik blij jullie weer eens te
zien. Dat is veel te lang geleden geweest. Hoe vaak heb ik niet
aan jullie gedacht. Kom hier en geef mij een kus.”
Hij wachtte hun reactie niet af, maar stapte op hen af, omarmde
hen, drukte hen stevig tegen zich aan en gaf klappende zoenen
op hun wangen. De beide meisjes stonden verbijsterd. Ze wisten
niet hoe ze moesten reageren. Zij kregen ook geen kans, omdat
Polyneikes zich direct tot zijn vader richtte.
“Vader, ik durf bijna niet naar u te kijken, omdat ik u zo heb
laten vallen. Vooral voel ik nu schaamte, nu ik u zo zie in
lompen, in vieze kleren met gaten. Ik besef het vader. Ik ben
medeschuldig aan uw situatie. Alstublieft, keer u niet van mij
af. Vergeef mij. Ik wist toen niet wat ik deed. Ik was nog te jong.
De macht lonkte en Eteokles bepraatte mij. Hij haalde mij over u
te verstoten. Vader, zeg wat.”
Oidipous had zich stil afgedraaid. Hij hoorde aan Polyneikes’
stem, dat hij niet oprecht meende, wat hij zei. Zijn stem klonk
gemaakt.
“Vader, alstublieft, spreek. Al zegt u maar iets. Antigone,
Ismene, helpt me. Zeg hem zich niet af te wenden.”
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“Vertel zelf maar, waarom je gekomen bent.” reageerde
Antigone.
“Goed, Antigone. Dat zal ik doen. Vader, u hoeft niets te
zeggen, alleen maar te luisteren. Ik ben uit mijn vaderstad
verbannen, terwijl ik recht heb op de troon. Eteokles heeft in
strijd met onze afspraak daar geen afstand van gedaan. Hij heeft
het volk met sluwe woorden zo ver gekregen om hem te
steunen. Mijn schoonvader Adrastos, koning van Argos, steunt
mij. Hij heeft een leger op de been gebracht, dat nu opmarcheert
naar Thebe. Intussen ben ik vooruitgereden naar Athene. Ik had
namelijk gehoord, dat u hier bent. Ik vraag u: neem de toorn, de
vloek weg van mijn hoofd, nu ik wraak wil nemen op mijn
broer, die mij, die u verbande. Want vader, volgens zieners valt
de overwinning hem te beurt, bij wie u zich aansluit. Als u voor
mij kiest, wacht u de terugkeer in het vaderland en een vredige
oude dag temidden van de uwen en dan word ik koning. Zo
niet, dan zullen wij beiden als ballingen ons leven slijten en
afhankelijk van anderen zijn en blijft Eteokles, de schurk,
koning van Thebe om te genieten van zijn macht en weelde,
waarop wij beiden, u en ik, recht hebben. O, als u mijn kant
kiest, vermorzel ik hem en verdrijf ik hem met geweld. Zonder
u red ik dat niet.”
“Schijnheilige! Jij bent geen haar beter dan je broer. Had jij nu
de scepter, jij zou precies hetzelfde doen als hij: je broer
verdrijven en mij laten barsten. Jij en je broer zijn mijn
ondergang. Jullie hebben mij deze ellende bezorgd. Door de
zorg van mijn dochters leef ik nog. Ik wil jullie vader niet zijn.
Ik vervloek je. Nooit zal jij de stad Thebe innemen. Ik wens je
toe, dat je samen met je broer in jullie eigen bloed zullen liggen.
Weg met jou. Val in broedertwist en vel je broer. Zo luidt mijn
vervloeking.”
Bleek keek Polyneikes zijn vader aan. Sprakeloos was hij. Zijn
toekomstbeeld was verbrijzeld. Als een moker hadden
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Oidipous’ woorden hem getroffen. “Ik begrijp, vader,” zei hij
bedeesd “dat ik voor niets gekomen ben. Hoe zal het aflopen
met mij? Uw vloek maakt mij bang. Mij wacht de strijd om
Thebe en als uw woorden kracht hebben, dan zal ik... Antigone,
Ismene, ik weet dat jullie mijn daden in het verleden afkeuren
en misschien ook mijn mars nu op Thebe, maar als ik dadelijk
zal sneuvelen en als jullie dan misschien in Thebe terug zullen
zijn, sta dan niet toe... geef dan niet mijn lijk prijs aan honden en
vogels. Geef mij een begrafenis, zoals het hoort, zodat mijn ziel
in de onderwereld kan afdalen en haar rust zal vinden.”
Antigone antwoordde: “Polyneikes, wat je ook gedaan hebt,
doet, of zult doen, dat beloof ik jou. Luister echter naar mij. Laat
het niet zover komen. Stuur je leger terug naar Argos. Richt
jezelf en je vaderstad Thebe niet te gronde.”
“Dat is onmogelijk. Als ik dat doe, zal nooit meer een leger naar
mij luisteren, omdat ik dan in hun ogen een lafaard ben.
Bovendien wil ik dat ook niet. Ik eis mijn recht op. Ik wijk niet.
Geen denken aan. Ik ga. Zusters, vader, moge Zeus jullie
zegenen. Vaarwel.”
Huilend zag Antigone haar broer vertrekken. Ze besefte, dat ze
hem waarschijnlijk niet meer zou zien. Door de tranen zag ze,
hoe hij verdween, terwijl bij heldere hemel bliksems door de
lucht flitsten en donderslagen door de hemel knalden.
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Hades (heerser over de onderwereld) en de door hem ontvoerde dochter
van Demeter, Persephone. Hij draagt de 'opbrengsten van het veld'
welke een rijke oogst symboliseren.
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XIV. OIDIPOUS’ EINDE

Nog met de tranen in de ogen keek Antigone in de verte, terwijl
haar broer verdwenen was. Door de lucht schoten de bliksems.
“Antigone,” fluisterde Oidipous “mijn einde komt. De bliksem
is het teken. Zeus’ wapen zal mij in de Hades voeren. Theseus,
luister. De bliksems roepen mij. Dadelijk zal ik, een blinde, jou
en ook jullie, mijn geliefde dochters, naar de plaats leiden waar
ik in de aarde zal verdwijnen. Jou, Theseus, moet ik iets in het
geheim vertellen. Zelfs mijn dochters mag ik het niet zeggen.
Houd het geheim. Geef het alleen door aan je erfgenaam. Hij
moet het weer doorgeven aan de zijne. Dan zal Athene veilig
zijn voor Thebe. Het is nu tijd te gaan. Nee, raak me niet aan.
Ikzelf moet op eigen kracht de heilige plaats vinden. De god
Hermes, begeleider van reizigers en van de zielen der doden,
moet mijn gids zijn.”
Na deze woorden draaide Oidipous zich om en liep met zekere
tred het heiligdom in. Theseus en zijn dochters volgden. De
grijsaards van Kolonos bleven achter en wachtten gespannen op
de terugkeer van hun koning en de meisjes. Eerst kwamen
Antigone en Ismene terug. Ze waren asgrauw en wilden niets
zeggen. Het duurde nog even, voordat Theseus terugkeerde.
Aan zijn gezicht was duidelijk te zien, dat hij iets
bovennatuurlijks had meegemaakt. Met enige aarzeling vroeg
een van de oude mannen: “Heer, wilt u ons vertellen, wat er
gebeurd is?”
Theseus’ blik werd langzaam helder, alsof hij uit een slaap
opwaakte en traag sprak hij: “Ik zal vertellen, wat ik mag
zeggen. Het was een wonder. Oidipous liep voorop. Hij leidde
ons, alsof hij alles zag. Toen kwamen wij in het bos bij
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een ravijn. Daar bleef hij staan, knielde en trok zijn kleding uit.
Hij gaf zijn dochters de opdracht water te scheppen om hem te
reinigen en om plengoffers te brengen. Snel kwamen de meisjes
terug. Zij wasten hem en trokken hem schone kleren aan.
Nauwelijks was hij klaar, of er klonk een luid gedonder uit de
aarde. Hij hief zijn hoofd op. Het was zijn tijd. Zijn dochters
stortten zich in zijn armen. Even later klonk het uit de kloof
huiveringwekkend: “Oidipous, kom. Het is je tijd. Talm niet
langer.”
Tot zijn dochters zei hij: “Wat nu gaat gebeuren, mogen jullie
niet zien. Verlaat deze plaats. Het is alleen voor Theseus’ ogen
bestemd.” Dit waren zijn laatste woorden tot zijn dochters.
Huilend liepen ze weg. Hij gaf me geheime instructies. Toen, ja
toen was er een verblindend licht en zag ik... Ik mag het niet
vertellen. Oidipous was afgedaald in de kloof. Nog even heb ik
daar gestaan, gewacht of hij terug zou komen. Vergeefs. Welnu,
Antigone en Ismene, nu jullie vader zijn eindbestemming heeft
gevonden en jullie alleen zijn, bied ik jullie aan in Athene te
blijven. Als jullie willen, zal dit jullie nieuwe vaderland zijn.”

Soldaten in volle uitrusting afgebeeld tijdens de strijd
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“Theseus,” sprak Antigone “ wij stellen het zeer op prijs, maar
Thebe is onze vaderstad. Daar horen wij thuis. Daar zullen onze
broers om de macht strijden. Zij zullen onze hulp nodig hebben.
Sta toe, dat wij naar huis gaan. Misschien kunnen we
broedermoord voorkomen.”
“Goed, Antigone. Ga. Ik zal soldaten meesturen om jullie te
begeleiden.”
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Een gesneuvelde soldaat, zittend voor zijn graf.
Een vaastekening, uitgekrast in witte klei op een zwarte
ondergrond uit 400 vóór Christus
148

XV. DE STRIJD OM THEBE

Aurora, de dageraad, had zich nog maar net boven de einder
verheven en de lage hemel was rozevingerig gekleurd.
Polyneikes had zich de afgelopen nacht laat bij zijn leger
gevoegd. In de vroege morgen werd hij gewekt door het leven
in het kamp. De duizenden soldaten waren uitgelaten, omdat ze
gehoord hadden dat de oppercommandant terug was. De strijd
zou zeker niet meer lang op zich laten wachten. De
manschappen waren vol goede moed en zelfverzekerd. Voor
hen leed het geen twijfel, of zij zouden Thebe innemen. Wie zou
zo’n grote heerschaar kunnen weerstaan? Wie zou niet huiveren
bij het zien van zulke legeraanvoerders? De Thebanen zouden
voor hen geen partij zijn. Trouwens, ze waren extra
gemotiveerd door de aanblik van de stad. De machtige
stadsmuren en de zeven machtige torens deden geweldige
rijkdommen vermoeden. Een ieder wreef zich al in de handen
en rekende zich bij voorbaat al rijk. Weliswaar zouden ze de
stad zelf niet mogen plunderen en ook niet de bevolking tot
slaaf maken, maar Polyneikes zou hen zeker uit dank voor
bewezen diensten overstelpen met gaven. De gespannen
verwachtingen zorgden voor een vrolijke stemming in het
legerkamp. De manschappen bestormden nog liever vandaag
dan morgen Thebe.
Hun leider Polyneikes was anders gestemd. Hij voelde de vloek
van zijn vader als een loden last op zijn schouders. Bovendien
spookte ook de godsspraak door zijn hoofd. Hij wist, dat het
voor hem geen zin had Thebe aan te vallen: Oidipous had zijn
zijde niet gekozen. Toen hij was teruggekomen, had hij
onmiddellijk in het holst van de nacht een geheim onderhoud
gehad met Amfiaraos, die hem had opgedragen Oidipous over
te halen zijn kant te kiezen. “Amfiaraos,” had hij gezegd “mijn
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missie is mislukt. Alles heb ik geprobeerd. Mijn vader weigerde
met mij mee te gaan. Hij is in Athene achtergebleven. Hij heeft
mij zelfs vervloekt. Ik voel, dat het slecht gaat eindigen. Vertel
mij, wat ik moet doen.”
“Polyneikes, je had naar mij moeten luisteren, toen je me kwam
halen. Dan was het nooit zover gekomen. Nu zijn we hier. Naar
huis gaan zonder iets gedaan te hebben is niet meer mogelijk.
Kijk naar het volk. Dat waant zich al overwinnaar. Als je hun
beveelt zonder slag of stoot de aftocht te blazen, zullen zij in
opstand komen en korte metten met je maken. Ook de overige
leiders zullen dit niet accepteren. Overigens als ik het goed
begrepen heb, heeft Oidipous ook niet Eteokles’ zijde gekozen.
Zeg mij, heeft hij alleen jou vervloekt?”
“Ook mijn broer.”
“Laat dat dan een troost zijn. Ook Eteokles zal geen roem en eer
te beurt vallen. En wie weet, nu je vader zich afzijdig houdt,
loopt het misschien toch nog goed af. Maar luister naar mij.
Wacht niet langer met de strijd. Roep de andere leiders
bijeen. Geef ze orders en begin de slag. Ik zal met offers ervoor
zorgen, dat het volk zijn generaals met het volste vertrouwen
zal volgen, voor zover het dat nog niet heeft.”
Onmiddellijk nadat hij wakker geworden was, had hij gehoor
gegeven aan Amfiaraos’ woorden. Hij wachtte nu de komst van
zijn generaals af. Lang duurde dat niet. Ook zij stonden te
popelen de aanval op Thebe te beginnen. De een na de ander
betrad de tent en toen ze eenmaal bijeen waren, sprak
Polyneikes: “Mannen, luister. Het uur van de aanval is
gekomen. De uitslag ligt al van tevoren vast. Wie kan zo’n leger,
dat zo gemotiveerd, gewapend en geoefend is, weerstaan? Wie
zal niet van angst vervuld raken, wanneer hij zulke aanvoerders
als jullie ziet? Hoort mijn plan. Jullie zien dat de muren van
Thebe hoog zijn. Het is onmogelijk die stormenderhand te
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nemen. En als het wel mogelijk is, lijden we grote verliezen. De
zwakke punten echter van de ommuring zijn de zeven poorten.
Een ieder van jullie moet zijn manschappen naar een van die
poorten leiden en die aanvallen. Ik zal de aanval op de
hoofdpoort leiden. Voordat we echter Thebe zullen bestormen,
moeten we eerst kijken, of de goden onze onderneming gunstig
gezind zijn. Verzamelt daarom jullie mannen voor mijn tent.
Amfiaraos moet een brandaltaar klaarzetten en offerdieren laten
komen.”
Het duurde niet lang of het volk was bij de veldheerstent
bijeengestroomd. Opgewonden kreten vulden de lucht en
verrieden hooggespannen verwachtingen:
- Het uur van de aanval is gekomen!
- Gelukkig. We hoeven niet langer te wachten.
- We zullen ze inmaken, die Thebanen.
Voor Polyneikes’ tent had Amfiaraos een klein altaar laten
plaatsen. Een stierkalf stond er angstig loeiend bij. Daarnaast
stond de ziener zelf. Aller ogen waren op de ingang van de
veldheerstent gericht. het duurde het volk te lang. Er klonk
gemor. Zo nu en dan hoorde je geroep om Polyneikes.
Langzaam kreeg het geroep om de vorst de overhand, totdat als
uit één keel POLYNEIKES, POLYNEIKES te horen was. Opeens
werd het doek voor de ingang weggeslagen. Daar stond hij. Zijn
wapens fonkelden in het vroege zonlicht. Het volk begon te
juichen. Een kort gebaar maakte daaraan een einde: “Mannen,
dappere strijders. Het is zover. Weldra kunnen jullie laten zien,
hoe dapper jullie zijn. Jullie zullen niet voor niets strijden. Als
jullie de machtige stad Thebe zullen innemen, zullen jullie mij
tot koning maken. Oneindig zal mijn dank zijn. Grote
rijkdommen zal ik jullie meegeven. Niet alleen met roem en eer,
maar ook met schatten beladen zullen jullie terugkeren naar
jullie vaderland.”
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Geweldig goedkeurend geschreeuw belette Polyneikes verder te
spreken.
“Maar eerst...” trachtte hij tevergeefs het woord weer te nemen
en toen dat niet lukte, hief hij bezwerend zijn handen: “Maar
eerst zullen we de goden raadplegen, of ze ons gunstig gezind
zijn. Want niets geschiedt, of kan de mens doen zonder de
goedkeuring en de wil van de goden.”
Hij knikte naar Amfiaraos. Deze nam een rijk versierd offermes
van een kussen, dat een dienaar plechtig droeg. Twee andere
dienaren knielden snel, grepen het stierkalf bij de poten en
legden het op de rug. Spartelend bood het arme dier tevergeefs
weerstand. Met een snelle en krachtige haal sneed Amfiaraos
het de keel door. Het bloed gutste naar buiten. Even nog maakte
het dier stuiptrekkingen en toen lag het stil. Vakkundig werd
het kalf gevild. De schenkelstukken werden voor de goden eraf
gesneden en in vet gewikkeld. Ook de ingewanden werden met
vet omwikkeld. Plechtig tilde Amfiaraos het op, legde het op
het brandaltaar en ontstak het. Vette, dikke walm steeg zonder
kronkelingen ten hemel.
Opgelucht en met een opgewekte glimlach keek de ziener naar
Polyneikes: “Heer, de goden weigeren het offer niet. Ze
accepteren de vette offerwalm. Ze zegenen onze strijd.”
Direct na deze woorden barstte een oorverdovend kabaal los.
Polyneikes liet het volk een tijd begaan en maande het tenslotte
tot stilte. “Mannen, jullie horen het. De goden staan aan onze
kant. Bereidt jullie voor op de strijd. Eet en drinkt genoeg.
Maakt de wapens gereed. Een ieder moet zich op het vierde uur
van de dag (circa 10.00 uur in de ochtend) bij zijn aanvoerder
melden. Iedere aanvoerder zal zijn troepen naar één van de
zeven poorten leiden. Gaat en strijdt dapper.”
Onder luid geklap en gefluit verdween hij in zijn tent.
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Het was het vierde uur van de dag. De zon stond al hoog aan de
hemel, toen Eteokles geroepen werd: “Eteokles, koning, haast u.
De vijand nadert.” Geen seconde wachtte hij. Hij rende naar de
muur en klom erop. Het was precies, zoals hij verwacht had.
Het leger van de vijand had zich in zeven delen gesplitst en
voor iedere poort stond een grote legermacht. Op iedere poort
waar hij verscheen, hoorde hij van de vijand gejoel. Ze waren zo
dichtbij, dat hij hen goed kon verstaan: “Stelletje slappelingen.
Lafaards. Honden.” Zijn mannen werden boos en reageerden op
hun beurt met scheldwoorden en eisten van hem de strijd. Toen
hij uiteindelijk bij de hoofdpoort gekomen was, zag hij fier voor
de troepen zijn broer op een edel, wit paard gezeten. Lang
keken ze elkaar aan. Ze hadden elkaar herkend. Eteokles zag de
hatelijke grijns op het gezicht van zijn broer, die met zijn
wijsvinger langzaam langs zijn keel streek. De betekenis was
duidelijk. Eteokles had een bang voorgevoel. Dat gebaar van
zijn broer kon best wel eens bewaarheid worden. Zonder te
reageren draaide hij zich om en liep de trap af. Hij begaf zich
naar de raadzaal. Daar hadden zich al zijn aanvoerders, die hij
bij de voorbereidingen had aangewezen, uit eigen beweging
verzameld om de laatste instructies te krijgen.
“Mannen,” opende Eteokles, toen hij op de troon had plaats
genomen, “jullie weten, wat jullie taak is. Een ieder van jullie is
een poort toegewezen. Leidt jullie mannen daarheen. Zorgt voor
de verdediging. Controleert of er voldoende werpstenen zijn en
ook olie om kokend naar beneden te gieten. Weest niet bang. De
muren van Thebe zijn onneembaar en niets gaat boven de moed
van de Thebanen. Bedenkt, dat wij om het behoud van onze
stad, onze vrouwen, kinderen en ouders strijden. Die gedachte
zal ons extra kracht geven. De vijand strijdt ver van huis en
waarom eigenlijk? Om een vreemde heer aan de macht te
helpen. Zij zullen daarom snel ontmoedigd zijn en naar huis
terugverlangen. Gaat nu en doet zoals bevolen.”
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Met ernstige gezichten vertrokken de generaals. Alleen
Eteokles, Kreon en diens zoon Megareus, bleven achter.
“Kreon, ik ben bang voor wat komt. Zal vaders vloek uitkomen?
Zullen Polyneikes en ik elkaar vandaag doden? Stel, dat dat
gebeurt, dan is dat onze eigen schuld. Dat accepteer ik. Maar
wat zal dan met Thebe gebeuren? Zal het toch ingenomen
worden? Kreon, wat denk je?”
“Eteokles, dat weet ik niet. Ik kan niet in de toekomst zien. Het
beste is, dat we Teiresias laten komen. Hij kent de wil van de
goden, ik niet.”
“Goed, Kreon. Luister Megareus, ga en roep de oude Teiresias.
Zeg hem zich te haasten.”
Megareus ijlde weg.
“Kreon, we moeten maatregelen treffen voor het geval, dat ik
sterf. Als ik sneuvel, moet jij weer het koningschap op je nemen.
Gezien je ervaring ben je in deze crisis daarvoor de aangewezen
man. Later, als de rust weergekeerd is, wijs dan een van je twee
zoons tot koning aan.”
“Heer,” riep de wacht, “daar komen Megareus en Teiresias.”
“Gegroet, Teiresias, sneller dan ik gewend ben en gehoopt heb,
verschijn je.”
“Heer, het grote gevaar van de stad laat mijn voeten twee keer
zo snel gaan.
Maar waarmee kan ik u van dienst zijn?”
“Teiresias, Kreon en ik maken ons zorgen om Thebes lot. Kun jij
daarvan meer zeggen?”
“Eteokles, zoals zo vaak, weet ik veel, maar deins ik ervoor
terug het te zeggen.”
“Teiresias, spreek op. Je begrijpt toch wel, dat dit een zaak van
het grootste belang is.”
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Jawel, maar ik weet zeker...”
“Geen smoesjes. Kom op met wat je weet.”
“Goed, Eteokles. Kreon, ik vind het erg, maar je hoort het: ik
word ertoe gedwongen. Thebe is gedoemd ingenomen te
worden, tenzij...”
“Tenzij wat? Teiresias, schiet op!” riep Eteokles.
“Tenzij de jongste afstammeling van Kadmos, Megareus, zich
opoffert.”
“Zich opoffert?” vroeg Kreon bleek “Bedoel je, dat hij vrijwillig
zijn leven moet beëindigen?”
“Ja, Kreon. Als hij zijn leven gegeven heeft, zal Thebe veilig
zijn.”
“Maar waarom? Hij heeft toch niets gedaan?”
“Ooit heeft Kadmos, de stichter van de stad, een slang, die aan
Ares gewijd was, gedood. Nog steeds is Ares, god van de
oorlog, vertoornd op het geslacht van Kadmos en nog steeds
verlangt hij genoegdoening. Dit is Ares’ kans. Als oorlogsgod
kan hij de oorlog beïnvloeden.”
“Nee, ik wil dat niet.” sprak Kreon in wanhoop “Niet Megareus.
Waarom moet hij boeten voor wat Kadmos heeft gedaan? Ik stel
mezelf beschikbaar. Mijn leven is toch zo goed als voorbij. Ook
ik ben een afstammeling van Kadmos. Met mij kan Ares toch
ook genoegen nemen.”
“Helaas, Kreon, hij wil jouw jongste zoon”
“Vader,” sprak Megareus “laat mij beslissen over mijn leven.
Laat mij mijn leven offeren om Thebe te redden. Laat mij dat
doen uit dank voor wat Thebe en haar inwoners voor mij
betekend hebben. Denk aan de onmetelijke roem, die mij na
mijn dood bij het nageslacht te beurt zal vallen. Later zal men
met eerbied en respect over mijn daad vertellen. Misgun mij dat
niet. Trouwens, als u het mij wel misgunt, zal ik zo dadelijk toch
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ten strijde moeten trekken. Wie zegt, dat ik dan niet sneuvel?
Volgens het orakel zal Thebe verliezen, als ik me niet opoffer.
Waarschijnlijk zal ik dan ook sterven. Welke roem zal ik dan
hebben? Geen. Ik zal dan een verliezer zijn. Nee vader,
zelfopoffering zal voor mij het beste zijn.”
“Zoon, je maakt mij enerzijds diep ongelukkig, omdat ik weet
dat ik jou zal verliezen. Aan de andere kant maken jouw
vaderlandsliefde en moed mij zeer trots. Je hebt gelijk. Voor jou
zelf maak je de beste keus, die ik in jouw geval ook zou maken.
Ik zal je niet tegenhouden. Doe, wat je goed dunkt.”
Met vastbesloten tred liep Megareus op zijn vader af, omarmde
hem. Beide mannen keken elkaar lang aan zonder een woord te
zeggen. Tenslotte kuste Megareus zijn vader op de wangen en
sprak: “Voor Thebe, vader.” Na deze woorden begaf hij zich
naar buiten. Kreon en Eteokles volgden hem. Boven op de muur
trok Megareus de aandacht van de Thebanen: “Thebanen,
medeburgers, het is de wil van de goden, dat Thebe alleen
gered wordt, als ik mezelf dood. Hoe zou ik het kunnen
verdragen, dat mijn vaderstad door de vijand ingenomen
wordt, terwijl ik het had kunnen redden. Ziet, burgers, ik breng
het grootste offer, dat een mens kan brengen: mijn leven. Zeus,
aan mijn stad wijd ik mijn leven. Geef het, dat mijn dood de
bloedige god Ares gunstig stemt.”
Even bleef hij nog met de handpalmen naar de hemel
opgeheven omhoog staan kijken. Toen sprong hij naar beneden.
Het volk week geschrokken uiteen. Een doffe dreun. Stilte. Aller
ogen waren gericht op het levenloze lichaam van de dappere
jongeling. Langzaam vormde zich onder zijn hoofd een plas
bloed.
Opeens riep Kreon met gebroken stem: “Ziet mijn zoon. Het
offer van zijn leven verdient het, dat wij in de strijd tot het
uiterste zullen gaan.” Razende bijval klonk van alle kanten. Het
geschreeuw ging snel over in een staccato geroep “OORlog,
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OORlog, OORlog!” Terwijl allen zich verdrongen om zich zo
snel mogelijk bij hun leider te vervoegen, ging Kreon naar het
lichaam van zijn zoon. Hij knielde, deed liefdevol de oogleden
dicht, streelde over zijn gezicht en legde zijn mantel over hem
heen. Hij voelde plots een hand op zijn schouder. Hij keek
achter zich omhoog en keek in de ontroerde ogen van Eteokles.
“Kom, Kreon, ik zal zijn lijk naar het paleis laten brengen. Deze
daad verdient de grootste eer. Hij zal eervol begraven worden.
Laat Haimon, je andere zoon, zijn plaats innemen. We moeten
de muren op. De strijd zal ieder moment beginnen.”
Boven op de muren keek hij uit over de vlakte. Zo ver zijn oog
reikte, zag hij vijanden om de stad. Een beangstigend gezicht.
Opeens hoorde hij geschreeuw in de verte. Het begon zwak,
maar zwol allengs aan en kwam denderend naderbij, zoals een
golf. Een stofwolk verhief zich overal rond Thebe. De aanval
was begonnen. Wapens fonkelden als diamanten in de felle zon.
Duidelijker en duidelijker werden de aanstormende figuren.
Polyneikes had zijn mannen het teken gegeven in looppas op de
poorten af te rennen. Ze hadden de schilden hoog opgeheven.
Vanachter de voorhoede schoten boogschutters wolken pijlen
op de muren af. Geen daarvan trof doel. De meesten vielen voor
de burcht in de grond. Enkele troffen wel de soldaten op de
wallen, maar ketsten op de schilden af. Een werend gebaar van
Eteokles maakte zijn mannen duidelijk, dat zij zich moesten
inhouden. Pas als de vijand dichtbij was, moesten ze schieten en
als de vijand onder aan de wallen was, moesten zij de stenen,
die op de muren verzameld waren, naar beneden gooien en ook
de kokende olie over de vijand heen gieten. Allen stonden te
trappelen van ongeduld. Eindelijk ging Eteokles’ hand omlaag.
Omdat zij hoger stonden, konden ze goed over de schilden heen
mikken en troffen vaak. Tallozen waren de doden onder de
vijand. In de linie vielen vele gaten en ontelbare gesneuvelden
en gewonden bleven achter de aanvalslinie uitgestrekt op de
grond liggen. Degenen, die de muren bereikten, werden
157

bedolven onder lawines zware rotsblokken. Overal klonk het
gekraak van brekende botten en het gekletter van wapens. Nog
vernietigender was de kokende olie, die op de hoofden werd
uitgestort. Gekerm en gezucht van gewonden verhief zich rond
heel Thebe. De leiders van de vijand probeerden hun mannen te
bemoedigen door zelf het goede voorbeeld te geven en in de
bestorming vooraan te zijn, maar ook onder hen vielen
slachtoffers. Reeds was namelijk de geweldige Tydeus de
muren genaderd. Hij liet een ladder tegen de toren plaatsen.
Juichend klom hij als eerste naar boven. Zijn hand lag al op de
rand van de toren en hij riep triomferend “Thebe is van mij.”,
toen de fiere Melanippos van bovenaf zijn zwaard in de keel
van hem stak. Het bloed spoot naar buiten. Tydeus wankelde,
greep zich vast aan een Thebaanse soldaat naast Melanippos en
viel samen met de arme drommel naar beneden. De Thebaan
viel als eerste op de grond, Zijn hoofd knalde tegen de grond en
spleet open. Tydeus viel op hem en met de laatste krachten
sprak hij: “Niemand zal zeggen, dat Tydeus deze wereld
verlaten heeft zonder een vijand met huid en haar verorberd te
hebben!” en tegelijk slurpte hij de inhoud van de schedel op.
Inmiddels had ook al de geweldige Kapaneus een ladder
beklommen en stond nu boven op de toren. De Thebanen, die
wanhopig weerstand boden, had hij al neergemaaid. Doldriest
van zijn succes schreeuwde hij: “Waar blijven jullie Thebanen?
Niemand is in staat mij van deze plek te verdrijven, zelfs niet
Zeus als hij dat zou proberen!” Deze woorden werden hem
noodlottig, want Zeus, de oppergod, getergd door deze
hoogmoedige woorden, greep zijn bliksem en slingerde die van
de Olympos. De vader der goden en mensen trof de verwaten
Kapaneus. Van het ene op het andere moment was de held
veranderd in een levende fakkel. Met een laatste houterig
wieken van zijn armen probeerde hij het vuur uit te slaan, maar
tevergeefs. Verkoold viel zijn lichaam van de muur in het
midden van de aanvallende Argivers. Deze waren hevig
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geschrokken door de grote verliezen en vooral door de dood
van twee zo imposante en belangrijke aanvoerders. Paniek
maakte zich in een keer meester van de duizenden en als een
kudde op hol geslagen paarden gingen ze ervan door. Het was
een schandelijke vlucht, want hun doden lieten ze liggen.
Overwinningsgejuich klonk van de wallen. Dit onverwachte
succes maakte de Thebanen overmoedig. Ook Eteokles werd
meegesleurd door de overwinningsroes en verloor de veiligheid
uit het oog. Hij gaf het bevel de poorten te openen en de vijand
op de vlucht te achtervolgen. Onder het aanheffen van
krijgskreten stroomde het krijgsvolk naar buiten achter de
vluchtenden aan. Deze hadden zich intussen weer gegroepeerd
en in het gelid opgesteld en wachtten de aanval af. De botsing
was hevig. De hemel was vol van de lichtflitsen van de
zwaarden, die heen en weergezwaaid werden. Men trof en
werd getroffen. Het gerochel van mannen die hun laatste adem
uitbliezen was alom te horen en ook hoe zij om hun leven
smeekten of om hun moeder, vrouw of kinderen riepen. De
zoete geur van vergoten bloed hing in de lucht en het zand van
de vlakte was rood gekleurd. Pas het ondergaan van de zon
scheidde de strijdenden. Toen trok een ieder zich terug. Ook de
gewonden en gesneuvelden werden meegenomen. Terug in de
stad en in het kamp werden de verliezen geteld. Deze waren
enorm.
Zowel Eteokles als Polyneikes waren van de aantallen
geschrokken. Als dat zo zou doorgaan, zou de prijs van hun
koningschap te hoog zijn. Het was toch immers een strijd die
alleen hun beiden aanging. Beiden kwamen tegelijkertijd op
hetzelfde idee. Zij zonden tegelijk een bode naar de ander met
hetzelfde voorstel: “Broer, laten we tot bezinning komen en
éénmaal in ons leven een verstandig besluit nemen en aan onze
manschappen denken. Laten we morgen de twist beslechten
door een tweegevecht. Wie van ons de ander doden zal, zal de
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nieuwe koning van Thebe zijn. Dit zal het einde van de oorlog
zijn.”
Met grote gretigheid werd door hen het voorstel geaccepteerd.
Gewacht moest worden tot de volgende ochtend. De vroege
ochtendstralen hadden de broers doen opstaan. Noch Eteokles
noch Polyneikes had geslapen. Het belang van wat komen ging
had hen wakker gehouden. Dat de éne de andere zou doden,
was stuitend, maar er was geen andere oplossing. Vroeg lieten
ze zich de wapens brengen. Nauwkeurig bonden ze zich de
scheenplaten aan. Het zware harnas werd met moeite om de
schouders gelegd. De helm werd boven op het hoofd gezet. Pas
vlak voor de strijd zouden ze die omlaag doen. Het zwaard, dat
de vorige avond zorgvuldig gewet was, werd aangegord.
Tenslotte lieten ze zich een lans aangeven. Eenmaal bewapend
lieten ze hun manschappen bijeenroepen: “Mannen, de dag van
gisteren heeft veel bloed doen vloeien. Waarom? Om de
troonstrijd tussen mij en mijn broer te beslissen. Als we op deze
weg verder zullen gaan, zal nog meer bloed van jullie vloeien,
hoewel jullie niets met onze ruzie te maken hebben. Dat wil ik
jullie niet aandoen. Wij hebben deze troonstrijd veroorzaakt. Wij
moeten haar ook beslechten. Ik heb dan ook gisteren mijn broer
voorgesteld de zaak door een tweegevecht te beslissen. Wie
wint, wordt koning. Ik draag jullie op, als ik sneuvel, de
nederlaag te accepteren. Als ik win, volgen er geen wraakacties.
Wat zeggen jullie?”
Het volk liet zich geen minuut onbetuigd en brulde
instemmend.
“Welnu, volg me naar de vlakte voor de stad.”
Op hetzelfde moment verliet Eteokles de stad en Polyneikes het
kamp. In het midden kwamen ze elkaar tegen. De troepen van
beiden gingen in een halve cirkel zitten. Eteokles gebood
Teiresias en Polyneikes Amfiaraos samen een offer te brengen.
Op een brandaltaar legden zij vlees in vet gewikkeld. De wil der
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goden was niet duidelijk. Ze accepteerden het offer wel, maar
de rook steeg in twee gelijkmatige zuilen, die geleidelijk uit
elkaar gingen, ten hemel. De zieners haalden vertwijfeld
hierdoor, niet begrijpend de schouders op. Afgesproken werd,
dat Kreon de scheidsrechter was. Hij riep de strijders bij zich:
“Eteokles en Polyneikes, jullie kennen allebei de regels?”
Zij knikten.
“Wie wint, wordt koning” voegde Kreon er onnodig aan toe.
Weer een knik.
“Er wordt gevochten, tot de dood erop volgt.”
Opnieuw een zwijgend en instemmend knikken.
“Goed, gaat terug naar jullie troepen en draait jullie om. Als ik
mijn hand laat zakken, beginnen jullie de strijd.”
Met grote stappen liepen ze terug, draaiden zich om en keken
gespannen naar de hand van Kreon. Toen zakte hij.
Onmiddellijk slingerde Polyneikes zijn lans. Hij had gezien, dat
de linkerschouder van Eteokles niet door diens schild bedekt
was. Eteokles zag de trillende lans aankomen en boog op tijd ter
zijde. Zij vloog over zijn schouder en miste hem wel, maar trof
onverwacht een soldaat in het voorhoofd. De punt drong door
de krakende schedel en kwam er van achteren weer uit. De
arme ziel had hem niet eens zien aankomen, omdat hij vlak
achter Eteokles stond. Zonder de dood bespeurd te hebben viel
hij. Niemand bekommerde zich om hem. Een ieder was
opgelucht, dat de koning ongedeerd was. Eteokles’ antwoord
bleef niet lang uit. Even was het onderlichaam van Polyneikes
onbedekt geweest, lang genoeg om het te zien en zijn lans erop
af te slingeren. Ook Polyneikes zag deze van tevoren aankomen
en draaide zich snel half om. Zonder doel te raken beet de mond
van de lans zich vast in de grond. Direct had hij zijn zwaard
getrokken om in een vloeiende beweging het hoofd van zijn
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broer, dat even boven de rand van het schild uitstak van de
romp te scheiden, maar daarbij rekte hij zich zover uit, dat zijn
buik zichtbaar werd en direct stak Eteokles toe. Dwars door de
buik stak hij zijn zwaard en trok het direct terug. Een geweldig
gat gaapte in de zachte buikwand. Met het zwaard nog in de
rechterhand greep Polyneikes met zijn linker naar de wond. Hij
zakte door zijn knieën en zeeg achterover. Triomferend keek
Eteokles nu eens neer op zijn broer, dan weer richtte hij zijn blik
op de omstanders en stak zegevierend het zwaard omhoog:
“Ziet jullie koning. Ik ben de winnaar!” Met grote passen liep hij
op de stervende toe. De Thebanen begonnen te juichen. De
Argivers keken donker. In zijn hoogmoed sprak Eteokles: “Zo
broertje, je dacht mij van de troon te kunnen stoten? Je had
slimmer moeten zijn. Vroeger al was je niet behendiger met de
wapens dan ik. Dus nu ook niet. Nu zal ik voor goed aan onze
rivaliteit een einde maken.”
Verlekkerd keek hij naar zijn zwaard, nam het in beide handen
met de punt naar beneden en tilde het handvat boven zijn
hoofd. Het fonkelend metaal verblindde bijna zijn ogen en met
geweldige vaart stortte hij zich boven op zijn broer, met zo’n
grote vaart, dat hij niet meer kon reageren op het zwaard, dat
zijn broer met zijn laatste krachten met de punt omhoog richtte.
Het zwaard boorde zich dwars door het hart van Eteokles. Die
was onmiddellijk dood. Diens zwaard viel uit zijn handen naast
het hoofd van Polyneikes. Een vage glimlach, die vreugde om
de zege verried, verscheen om de mondhoeken van de
overwinnaar, maar die glimlach verdween snel en maakte
plaats voor een grimas van pijn. Bloed gulpte uit zijn buik over
zijn handen.
Antigone had het hele gevecht vanaf de toren gezien en toen
beide broers gevallen waren, was ze naar beneden gehold, door
de op een kier staande poort geglipt en naar haar twee geliefden
toegesneld. Bij haar broers aangekomen zag ze, dat Polyneikes
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nog in leven was. Inmiddels hadden de Thebanen het lijk van
Eteokles van hem afgetild. Antigone stortte zich huilend op
hem. Met een laatste adem sprak hij tot haar: “Antigone, zorg,
dat ik in vaderlandse bodem begraven wo..” Een korte zucht gaf
zijn dood aan. Het meisje bleef als een mantel om haar broer
geklemd.
Intussen hadden de Argivers voorbarig zich van hun wapenen
ontdaan. Immers Polyneikes had gewonnen. Hij had als eerste
zijn tegenstander gedood. De strijd was voorbij en zij claimden
de overwinning. De Thebanen daarentegen eisten de
overwinning voor zich op, omdat Eteokles de eerste dodelijke
wond had toegebracht. De ruzie liep zo hoog op, dat de
Thebanen die nog gewapend waren zich op de Argivers
stortten. De gevolgen waren verschrikkelijk. Weinigen konden
ontkomen. Van de Argivische leiders bracht niemand het er
levend vanaf. Hippomedoon probeerde nog vertwijfeld door
het goede voorbeeld te geven de wilde vlucht een halt toe te
roepen, maar voordat hij zijn wapens had kunnen grijpen had
de zeer sterke Hyperbios zijn lans al dwars door zijn borst
geslingerd. Een poging om het wapen eruit te trekken mislukte
en langzaam viel Hippomedoon voorover en duwde door zijn
eigen gewicht de lans helemaal door zijn borstkas, zodat zij aan
de achterkant eruit stak. Van wat voor ander lot, hoeveel
eervoller, had de held gedroomd, toen hij Argos verliet.
Eteoklos liet zien daadwerkelijk geen angst te kennen. Hij
weigerde zijn vijanden zijn rug te laten zien. Hoewel
ongewapend, bleef hij trots staan en met zijn blote handen wist
hij nog twee Thebanen te wurgen alvorens zelf te sneuvelen. De
edele Parthenopaios probeerde zich voorzichtig terug te
trekken, terwijl hij bescherming zocht achter zijn schild. Hij zag
niet hoe Periklumenos achter hem een steen zo groot als een
wagenwiel had opgeheven. Hij smeet de steen met
reuzenkracht neer op het ongehelmde hoofd van Parthenopaios.
De steen verbrijzelde de schedel en het bloed golfde over het
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gelaat. De arme bezweek onder het geweldige gewicht en viel
op de grond. Er was geen leven meer in hem. Amfiaraos was de
laatste, die nog over was. Hij had het onheil zien aankomen en
wilde niet nutteloos sterven. Hij had dan ook zijn wagenmenner
de opdracht gegeven de strijdwagen dicht bij het strijdperk te
plaatsen. In de vlucht wist hij de wagen te bereiken. Hij sprong
erop, greep de zweep en legde die over de ruggen van zijn
paarden. Zij hadden geen aansporing nodig, want zelf
verlangden zij er ook al naar zich in draf te strekken. In
vliegende vaart renden ze weg en Amfiaraos zou zeker
heelhuids het strijdperk verlaten hebben en teruggekeerd zijn in
zijn vaderland, als de goden niet anders besloten hadden. Het
was voor de ziener voorbestemd vanwege zijn vrome
levenswandel eeuwig te blijven leven. Terwijl Amfiaraos dacht
aan alle gevaar ontsnapt te zijn, trof een bliksem van Zeus
onverwacht de grond voor de paarden en opende die plaats.
Het paardenspan rende blindelings over de weg die zich voor
hen uitstrekte de gapende, donkere diepte in. Toen sloot de
aarde zich weer. Amfiaraos zou voortaan onsterfelijk aan de
zijde van Hades in de onderwereld leven. Zonder medelijden
werden de andere Argivers op de vlucht neergehouwen. Een
lang spoor van lijken bedekte de weg van Thebe in de richting
van de Peloponnesos. Tot aan de grenzen van de stad
achtervolgden de Thebanen hun vijand. Slechts weinigen
brachten het er levend vanaf.
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De Nike (overwinningsgodin) van Samotrake. Een fraai staaltje
beeldhouwwerk uit de Hellenistische periode (200 vóór Christus). De
godin landt tegen de wind in op de voorplecht van een schip

165

Mythische gevechten op een vaas uit omstreeks 500 voor Christus. Op
de strijdwagen van de winnaar rijdt een Nike mee.
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Een Griekse helm uit het begin van de zesde eeuw voor Christus. De
helm was met leer bekleed aande binnenzijde, aan de achterzijde werd
een lange paardenstaart bevestigd. Het dragen van zo'n helm was geen
pretje: het was warm en de drager voelde zich behoorlijk ‘opgesloten'.
Op de vijand veroverde helmen werden vaak aan de goden geofferd.
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XVI. EEN GODDELOOS VERBOD

In de stad hing een vreemde sfeer. Aan de ene kant waren de
Thebanen blij, dat het gevaar afgeslagen was. Het vijandelijke
leger was verdreven. De schamele resten van het Argivische
leger, die overgebleven waren, hadden zich teruggetrokken
naar Argos. Thebe was nu veilig. Aan de andere kant durfde
niemand uitgelaten de overwinning te vieren, omdat hun
koning Eteokles gesneuveld was. En op wat voor wijze? Door
de hand van zijn eigen broer en dat terwijl het niet nodig was
geweest. Reeds was Polyneikes dodelijk verslagen, toen
Eteokles in zijn hoogmoed zich in zijn eigen ondergang stortte.
Nog nooit had men zoiets tragisch meegemaakt: twee broers
gearmd in de dood, alsof ze eindelijk hun ruzie hadden
bijgelegd en in de onderwereld in vrede met elkaar zouden
leven. Niet alleen deze herinnering weerhield het volk van
wilde feestvreugde, maar ook wat na dat gedenkwaardige
gevecht gebeurd was. De oude Kreon had het koningschap voor
de derde keer op zich genomen. Onmiddellijk nadat de
Argivers verdreven waren, had hij het volk bijeen geroepen om
het van zijn besluit op de hoogte te brengen. Het volk dromde
in stilte samen voor de Kadmeia, de burcht. Toen Kreon boven
op de muren verscheen, schrokken zijn onderdanen van zijn
uiterlijk. Hoe anders was hij dan voorheen. Hij maakte de
indruk in korte tijd twintig jaren ouder te zijn geworden.
Verbitterd en met vreugdeloze ogen keek hij omlaag. Geen
wonder. Het recente verlies van zijn jongste zoon, die voor de
stad vrijwillig de dood was ingegaan, lag nog vers in zijn
geheugen. Moeizaam hief hij zijn handen ten teken, dat hij ging
spreken: “Burgers, Thebanen, de stad is veilig. Dat wel, maar
wat heeft het velen van ons gekost? Laten we de helden
herdenken, die voor de stad, voor jullie hun leven gegeven
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hebben, het grootst mogelijke offer. Zij verdienen het eeuwig
voort te leven in onze herinnering en in die van ons nageslacht
als voorbeeld van ware moed en vaderlandsliefde. Daarom
moeten we hen eren met een grote begrafenis. Vooral de
koning, Eteokles, die voor ons aller heil gestorven is, verdient
eeuwige eer. De vijanden daarentegen, die gesneuveld zijn,
moeten buiten voor de stad blijven liggen als prooi voor honden
en vogels. Zij zullen een waarschuwing zijn voor een ieder, die
ooit Thebe kwaad wil doen. Met name verbied ik het een ieder
van jullie de landverrader Polyneikes te bejammeren en met een
graf te eren. Juist hem mag zo’n eer niet ten deel vallen.
Wachten zullen rond zijn lijk opgesteld worden om ieder
eerbetoon te voorkomen, totdat zijn gebeente ontbloot van het
vlees in de zon ligt te bleken. Zijn ziel verdient het niet na een
begrafenis af te dalen in de Hades en dezelfde voorrechten te
genieten als zijn broer. Wie mijn bevel overtreedt, zal gestraft
worden met de dood. Want wie de vijand van het land helpt, is
een landverrader.”
Na deze woorden liet Kreon lange tijd zijn ogen over de massa
dwalen, terwijl hij van tijd tot tijd telkens iemand van zijn
onderdanen strak aankeek om duidelijk te maken dat hij
meende wat hij zei. Er heerste totaal stilzwijgen. Geen woord.
Geen beweging. Hij draaide zich langzaam om en liep gebogen
de burcht in. Zijn tred was traag en vermoeid. Langzaam
sleepte hij zijn voeten over de stenen van de gang naar de
troonzaal. Daar wachtte hem een tweede onaangenaam
optreden. Hij was ervan overtuigd, dat de Thebanen hem
zouden gehoorzamen. Niemand van hen zou het wagen zijn
verbod te negeren. Minder zeker was hij van zijn twee nichten,
Antigone en Ismene. Het was te verwachten dat zij het toch
zouden proberen hun broer te begraven, omdat ze dat als
zusterplicht zouden zien. Vooral Antigone zag hij daartoe in
staat. Zij was een dwars en eigenzinnig meisje, dat haar eigen
ideeën had van wat juist en goed was. Ze had in het verleden
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trouwens al getoond bijzonder trouw te zijn aan haar familie.
Oidipous had zij ook in ballingschap begeleid, totdat hij in de
aarde verdwenen was. Verder had Ismene uiteindelijk ook de
kant van haar vader gekozen, maar nooit zou zij uit zichzelf in
opstand komen tegen zijn wil. Nee, het was Antigone, die hij
vooral in de gaten moest houden. Toen hij de zaal naderde,
duwden de wachten de beide vleugeldeuren open. Langzaam
werd het vertrek zichtbaar. In het midden zag hij twee in zwart
geklede vrouwengestalten. Zonder hen aan te kijken liep hij
naar zijn troon, waarin hij zich liet zakken. Nu pas nam hij hen
in ogenschouw. Hij schrok van hun uiterlijk. Zij waren duidelijk
in rouw. Ze hadden zich haren uit het hoofd gerukt, zodat het
resterende haar er rafelig uitzag en de hoofdhuid rood bebloed
was. De wangen waren opengekrabd, de ogen rood van het
huilen; zij lagen diep in de kassen en waren omrand met zwarte
wallen. “Ik zie, dat jullie rouwen. Naar ik aanneem om Eteokles,
die voor jullie gestorven is. Die ander verdient jullie verdriet
niet. Ik zal maar met de deur in huis vallen. Jullie hebben, denk
ik, gehoord wat ik tegen het volk gezegd heb: Eteokles wordt
eervol begraven; zijn vervloekte broer zal geen graf krijgen.
Duidelijk is waarom. Ik heb jullie beiden laten komen om dit
zelf tegen jullie te zeggen, opdat er geen misverstand mogelijk
is. Nee, Antigone, geen woord. Er is geen discussie mogelijk.
Bereidt de begrafenis van Eteokles voor. Wachters, brengt hen
weg.”
Overdonderd door de barse houding van hun oom lieten de
meisjes zich door de wachters wegvoeren. Buiten de troonzaal
keken ze elkaar verbijsterd aan.
“Zusterlief,” begon Antigone ”We hebben al, geloof ik, alle
ellende meegemaakt, die mogelijk is. Tenminste, dat dacht ik.
Alles wat ons lief was hebben we verloren: onze ouders en het
ergste, onze beide broers op één dag door elkaars hand. En nu
dit. Ik mag mijn eigen broer niet eens begraven. Gedwongen
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moet ik de wetten van de goden overtreden en mag ik mijn
broers ziel niet aan Hades toevertrouwen. Niemand kan dat van
mij verlangen. Ook Kreon niet. Ismene, luister. Kreon kan
zeggen, wat hij wil, maar ik begraaf Polyneikes. Help me.”
“Antigone, ben jij wel goed wijs? Weet je wat het betekent, als
wij gepakt worden? De dood. Mijn broer is dood. Ik kan daar
niets meer aan doen, hoewel ik dat graag zou willen, want ook
ik houd van hem, maar ik ben er nog niet aan toe te sterven en
dat zal gebeuren als we gepakt worden. Bovendien zijn wij
maar vrouwen, niet in staat ons tegen mannen te verzetten. Dat
is altijd een verloren strijd. Lieve zuster, wees verstandig. Zie er
vanaf.”
“Jouw antwoord verbaast mij niet echt. Altijd al ben je
volgzaam geweest en je hebt vrijwel nooit een eigen mening
gehad. Goed. Jij helpt mij niet. Toch zal ik niet afzien van mijn
plan. Ik zal mijn zusterplicht nakomen.”
“Antigone, als je wilt doorgaan met je hopeloze plan, zwijg dan.
Praat er met niemand over. Ik zal het ook niet doen.”
“Wat? Integendeel. Laat iedereen het weten. Ik schaam me er
niet voor. Trots zal ik erop zijn.”
Antigone liep nu kordaat weg van haar zuster. Ismene bleef
ontredderd achter.

Vaasschildering waarop Antigone voor koning Kreon wordt gebracht
(omstreeks 300 vóór Christus).
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Een wijnvat dat meegegeven werd in het graf uit ongeveer 700 vóór
Christus in de geometrische stijl. De ondergrond is rood, de tekening
zwart.
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XVII. BETRAPT

De volgende dag gonsde de stad van bedrijvigheid. De
begrafenis van Eteokles werd met volle inzet van alle burgers
voorbereid. Op het plein van de stad werd een enorme
brandstapel opgericht. Van alle kanten brachten burgers
dodengaven variërend van bloemen tot dieren en wapens.
Niemand liet zich onbetuigd. Een ieder deed zijn best te laten
zien, hoezeer hij de gesneuvelde koning bemind had. Niemand
bemerkte, hoe aarzelend een soldaat van Kreon de stadsmuren
binnenkwam. Hij leek niet te weten wat hij wilde doen.
Herhaalde malen hield hij halt en staarde hij peinzend naar de
grond; dan draaide hij zich om alsof hij op zijn schreden terug
wilde keren, maar bedacht zich weer en zette zijn weg langzaam
voort, naar de burcht. Daar sloop hij als een schim naar binnen
en vroeg bij de koning toegelaten te worden. Met kloppend hart
stond hij voor de deuren van de troonzaal. Zijn borst ging met
horten en stoten op en neer. Alles leek te draaien. Zo dadelijk
kwam het uur U. Hoe zou Kreon reageren? Kreons bevel was zo
duidelijk geweest. De koning had hem, Nikanoor, en zijn
makkers opdracht gegeven ervoor te zorgen, dat niemand
Polyneikes’ lijk zou begraven. De nacht hadden ze op enige
afstand van de dode doorgebracht, omdat de stank van het
rottend lichaam ondraaglijk was. Geen van hen had geslapen.
Allen hadden zij aan een kampvuur gezeten en elkaar sterke
verhalen verteld. Goed, ze hadden de dode niet de hele tijd in
de gaten gehouden. Maar wie zou dit zware verbod van de
koning nu overtreden? Wie zou het durven de dode te
begraven? Toch was het gebeurd. De zon was al op, toen een
van hen schertsend opstond: “Kom, laat ik eens kijken, hoe het
met onze Polyneikes gaat, of hij er weer helemaal klaar voor is
de hele dag lekker in het zonnetje te liggen.” Terwijl de anderen
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nog lachten, sloeg hij opeens een kreet. “Bij Zeus. Het is niet
mogelijk. Hoe kan dat? Wee ons!” Direct was Nikanoor met de
anderen opgesprongen en op hem afgerend. Ze geloofden hun
ogen niet. Polyneikes was begraven. Alle riten voor een
begrafenis waren uitgevoerd. Zijn ogen waren gesloten; een
munt was voor de overtocht in zijn mond gelegd; zand was
over zijn lichaam gestrooid en op de grond waren de sporen
van een plengoffer te zien; als dodengeschenk lag er een
afgknipte lok zwarte haren.
“Wij zijn verloren. Als Kreon dat hoort, straft hij ons met de
dood. Laten we het geheim houden en het zand van Polyneikes
verwijderen.”
“Nee.” zei een ander “Hij zal er zeker achter komen. We moeten
eerlijk zijn. Een van ons moet het gebeurde aan hem vertellen.
Wie gaat? Wie wil?”
Niemand wilde uit zichzelf deze onheilstijding berichten. Allen
keken quasi nonchalant de andere kant uit. Ze begrepen dat er
een oplossing bedacht moest worden. Het werd strootjes
trekken. Wie het kortste zou trekken moest naar Kreon gaan.
Hij, Nikanoor, was zoals altijd natuurlijk de ongelukkige. Hier
stond hij dan om de gevaarlijkste taak van zijn leven te
verrichten.
Sneller dan gehoopt gingen de deuren open. De wacht wenkte
hem. Kreon stond in rouwkleding midden in de zaal. “Wat is er,
Nikanoor?” snauwde de vorst de soldaat toe. “Ik hoop, dat het
geen wissewasje is, waarom je me nu komt storen. Je weet toch
wat voor dag het is? Vandaag wordt Eteokles, de redder des
vaderlands, de laatste eer bewezen. Ik ben bezig met de
voorbereidingen. Je komst is zeer ongelukkig.”
De rillingen liepen Nikanoor over de rug. Ook dat nog. Hij had
er niet aangedacht. Zo in beslag genomen was hij door wat
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gebeurd was. Het was inderdaad de begrafenisdag van
Eteokles.
“Heer,” begon hij schuchter “geloof me, als het niet dringend
was, zou ik niet gekomen zijn. Liever was ik helemaal niet
gekomen. Wie brengt graag een slecht bericht? Niemand toch?
Onderweg hiernaartoe zei ik telkens tegen mijzelf: “Nikanoor,
jongen, wat doe je? Kreon zal het je niet in dank afnemen.”
Verschillende keren heb ik me omgedraaid om terug te gaan,
maar...”
“Klets niet, kerel. Ter zake! Of anders zul je het bezuren.”
“Goed, heer. Kreon, u moet weten, dat wij er niets aan kunnen
doen. We hebben heus wel opgelet. Geen van ons heeft
geslapen. In tegendeel, wij zijn allen aan het kampvuur wakker
gebleven, dichtbij de dode. En toch... ondanks alles... is de
dode...”
“Wat is er met Polyneikes gebeurd? Spreek op.”
“De dode is een beetje begraven.”
“Een beetje begraven?”
“Ja, ziet u. Iemand heeft er een beetje zand opgegooid. Het lijk is
nog te zien. Niet echt begraven dus. Meer voor de vorm.”
“Wat? Ondanks mijn verbod? Wie heeft dat gedaan?”
“Dat weten wij niet. De dader hebben wij niet gezien.”
“Stelletje nietsnutten. De ergste straf verdienen jullie. Luister.
Ga terug. Ontbloot het lijk. Maak in de stad bekend, dat de dode
opgegraven is. Dan zal de dader het zeker nog een keer
proberen, maar nu zorgen jullie ervoor, dat jullie hem grijpen.
Zo niet, dan worden jullie levend begraven. Waar wacht je nog
op? Weg.”
“Kreon, ik ben al weg. We zullen doen, wat u beveelt. Wees
ervan overtuigd, dat we de schurk krijgen. Dank u, heer.”
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Sneller dan de wind was Nikanoor verdwenen. Kreon was
korzelig. Wie had dat bevel van hem durven trotseren, en dat
nog wel juist op deze dag, waarop Eteokles begraven werd. Hij
ging verder met zijn voorbereidingen. In volle wapenrusting
zou hij zijn neef begraven. Dat verdiende hij. Hoewel Eteokles
de oorzaak van de oorlog was geweest, was hij toch ook in de
strijd voor zijn vaderland gestorven. Zijn laatste heldhaftige
krijgsdaad had ervoor gezorgd, dat Thebe vrij bleef en de vijand
met grote verliezen afgeslagen was.
Zorgvuldig deed Kreon de gouden scheenbeschermers aan.
Twee slaven tilden met moeite het gouden pantser op en lieten
het steunend van de inspanning over zijn hoofd omlaag zakken.
Het geweldige gewicht drukte zwaar op zijn schouders. Op zijn
hoofd plaatste hij een kroon. Diensters bevestigden aan zijn
schouders een lange purperen mantel. Tenslotte pakte hij een
gouden scepter, het teken van de koninklijke waardigheid. Het
was tijd te gaan. Hij schreed naar buiten. Op de hof stond een
baar met de dode erop. Hij lag daar in vol ornaat, gewassen en
geolied, glanzend in de zon. Het was, alsof hij sliep. Niets wees
erop, dat hij dood was. Om de baar stonden vrouwen te
rouwen. Dichtbij het hoofdeinde stonden Antigone en Ismene
naar elkaar toegekeerd stil te huilen. Toen Kreon eraan kwam,
week men. Vier dienaren pakten de baar en liepen daarmee
statig voor de koning en zijn gevolg uit. Voor de poort van de
burcht stond een treurende menigte. Overal werd er gehuild.
Waar de stoet voortschreed, ging de menigte uiteen. De mensen
verspreidden zich rond het marktplein. In het midden was een
hoge brandstapel opgericht. Kreon en zijn gevolg namen plaats
op een voor de gelegenheid gebouwd podium. Daarna gaf hij
een teken. De dienaren plaatsten de baar boven op de
brandstapel. Tegelijkertijd ging een priesteres naar een altaar.
Daarbovenop tilden twee dienaren een stierkalfje. Een derde gaf
de priesteres een offermes, waarop in zilver, goud en blauwe
edelsteen een scène van de leeuwenjacht was ingelegd. Onder
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het altaar bij de hals van het kalf stond een kruik. Onder
begeleiding van het spel van een fluitspeler keelde de priesteres
het kalfje. Het bloed stroomde uit de keel in de kruik. In het
begin spartelde het dier nog en daardoor gutste het bloed naar
buiten, maar na een poosje lag het stil. De laatste druppels
druppelden in de kruik. De priesteres tilde het vat op en liep
ermee naar een heiligdommetje en goot het bloed in een ketel en
sprak daarbij heilige gebeden uit tot Hades, de god van de
onderwereld, dat hij de ziel van de dode in genade zou
ontvangen. Toen het gebed ten einde was, bleef het lang stil.
Kreon knikte naar vier dienaren met toortsen. Zij liepen toen
plechtig naar de brandstapel en staken aan verschillende zijden
de droge takken in brand. Het vuur klom snel omhoog. Binnen
de kortste keren lekten de vlammen langs het lijk. Tenslotte
sloegen de vlammen hoog boven het lijk uit, zodat het aan het
zicht onttrokken werd. Een zuil van zwarte walm steeg ten
hemel en het plein vulde zich met stank van brandend
mensenvlees. Na enige tijd klonk een luid gekraak en zakte de
hoge brandstapel in. Een wolk van as en vuur stoof hoog de
lucht in. Uiteindelijk werden de vlammen lager en lag er op de
grond nog slechts een smeulende zwarte hoop. De plechtigheid
was nog niet voorbij. Kreon liet het vuur doven en de resten van
Eteokles verzamelen in een gouden urn. Daarna keerde ieder in
droefheid huiswaarts. De lucht was zwaar betrokken. Zwarte
wolken hingen de hele dag boven het land. Tegen de avond
brak een zware regenbui los. Het leek, alsof Zeus uit droefenis
de wereld in een grauwe sluier gewikkeld had en zijn tranen de
vrije loop liet. Die dag zou de zon niet meer terugkeren.
“Heer! Heer!” De ochtend was jong. Het vroege licht drong nog
maar net de ramen binnen. In het fletse licht leek de troonzaal
een stilleven. In de stralen dwarrelden ontelbare stofjes. “Heer!
Heer!” klonk het nog eens. In de stilte klonken opgewonden
mannenvoeten begeleid door het gekletter van wapens. In de
deuropening van de zaal verscheen Nikanoor, geheel anders
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dan gisteren, toen hij na Kreons strenge woorden afdroop, blij
dat hij het er levend vanaf had gebracht. Zijn ogen straalden
opgewonden. Hij trok een meisje mee. Ruw sleurde hij haar aan
haar armen voort. Haar handen waren geboeid. Het gezicht was
verborgen achter een zwarte sluier. Ook haar kleren waren
zwart. Zij was duidelijk in rouw. Nikanoor hoefde niet lang te
wachten. Kreon was door het geschreeuw wakker geschrokken.
Vanuit een diepe slaap zat hij opeens rechtop in zijn bed. Eerst
keek hij verdwaasd in het rond. Toen drong het tot hem door,
dat hij geroepen werd. “Zo vroeg?” vroeg hij zich af “Het moet
wel erg dringend zijn. Anders zou men wel wachten, totdat ik
wakker was.” Hij sprong uit bed, schoot zijn mantel aan en
repte zich naar de zaal. Verbaasd zag hij Nikanoor. “Wat? Jij
hier? Je moet wel een goede reden hebben om mij zo vroeg uit
mijn bed te halen, zeker na die boodschap van gisteren?”
“Kreon, als ik eerlijk ben, dacht ik gisteren hier nooit meer terug
te zullen keren. Te zeer heb ik mijn leven lief. Maar onverwacht
hadden wij geluk. Want vanochtend - de zon was nog maar net
boven de horizon verschenen - werd onze aandacht getrokken
door een zacht geweeklaag. Eerst begrepen we niet,
waarvandaan het kwam. Binnen de kortste keren echter wisten
we het. Van het lijk van Polyneikes. Wij slopen in die richting.
Maakten geen geluid. Van boven van de heuvel zagen wij, hoe
een jonge vrouw hem aan het begraven was. Zij strooide aarde
over het lijk en bracht plengoffers. Toen grepen we haar. Wat
waren wij blij. Nu wilde iedereen met haar naar u toe. Maar ik
eiste dat op, omdat ik ook het slechte bericht had gebracht. Hier
is zij. Als u het mij vraagt, heeft ze Polyneikes ook de eerste keer
begraven.”
“Wie is het?”
“Dat weet ik niet. Het plezier dat te ontdekken wilden wij u niet
ontnemen.”
Kreon knikte met een zeker genoegen.
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“Goed gesproken, Nikanoor. Wel, laten we eens kijken. He, jij
daar, wie je ook bent. Haal die sluier van je hoofd, opdat we je
goed kunnen bekijken en weten, wie je bent.”
Zonder een moment te aarzelen haalde de vrouw de sluier voor
haar gezicht weg. Ontzetting maakte zich van Kreon meester.
Even wist hij niet wat hij moest doen. Dit hoefde toch niet
bekend te worden bij de burgers? Hij zou de aanwezigen
bevelen hun mond te houden. Bang als zij voor de koninklijke
wraak zouden zijn, zouden ze zeker niets zeggen. Aan de
andere kant was hij altijd een oprecht bestuurder geweest.
Nooit had hij verschil, tussen de ene en de andere burger
gemaakt. Nooit had hij zich laten omkopen. Ook nu zou hij
eerlijk blijven, een man van eer, een voorbeeld voor allen.
“Antigone,... ik weet niet, wat ik moet zeggen. Is het waar? Heb
jij Polyneikes begraven? Hoewel ik het verboden heb?”
“Ja, Kreon.”
“Je weet, wat de straf is?”
“Ja, die is mij duidelijk. Natuurlijk.”
“En dan toch...?”
“Ja.”
“Jij hebt de wetten van je koning durven trotseren? Jij, een
vrouw?”
“Ja, Kreon. Jij verbood het dan wel, maar andere wetten bevalen
mij mijn broer te begraven.”
“Andere wetten? Welke dan?”
“Die van de goden! De wetten, Kreon, van de goden zijn
eeuwig. Zij zullen altijd blijven gelden, nog lang nadat jij bent
gestorven en jouw wetten vergeten zijn. Bovendien, laten we
eerlijk zijn. Hoe lang duurt het leven op aarde en hoelang in de
onderwereld? Langer zal ik na mijn dood bij de ziel van mijn
broer verkeren dan hier bij u. De doden in de onderwereld, mijn
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broer en mijn ouders, ja ook Hades zullen mijn daad waarderen
en zij eisen die ook. Vreselijk zou ik het gevonden hebben, als
de zoon van mijn moeder, mijn broer, onbegraven voor de
muren lag, als hij daar zou liggen te rotten, of verscheurd zou
worden door honden en vogels. Vroeg of laat sterf ik toch. Dan
liever nu, maar wel eervol.”
“Antigone, hang niet de harde, onbuigzame dame uit. Geloof
niet, dat ik dat bewonder. Ik zal jou precies, zoals een vreemde
behandelen. Ik heb gezegd, dat een ieder, die dit zou doen, met
de dood bestraft zou worden. Ook al ben je mijn nicht, dan toch
spaar ik je niet. Geen mens, geen man en zeker geen vrouw, die
het bevel van de koning negeert, verdient het te leven. Zo’n
persoon is tot het ergste in staat.”
“Kreon, denk maar niet, dat ik verwacht of hoop, dat jij mij
anders behandelt dan anderen. Ook niet zal ik je om vergiffenis
smeken, want ik weet, dat ik juist gehandeld heb. Niet ik heb
fout gehandeld. Jij bent het, die het bij het verkeerde eind heeft.
Als ik jou was, zou ik me niet om mij, maar om jezelf druk
maken. Nog korte tijd heb jij te leven en kun je met jezelf
tevreden zijn en genieten van de bewondering van je burgers.
Daarna wacht jou een eeuwig leven in de onderwereld. Dan
zullen de schimmen der doden en de goden van de
onderwereld hun oordeel over jou uitspreken. In hun ogen,
geloof me, bega je een onrecht. Zij zullen je veroordelen.”
“Brutaal nest, durf jij mij, een respectabel grijsaard, je oom, je
koning te bekritiseren, te bedreigen? Van wie heb jij die onzin?
Zeker niet alleen van jezelf. Was het Ismene? Dan zal ook zij
gestraft worden.”
“Laat haar, Kreon. Zij staat hier buiten. U kent haar. Zij is te laf
voor moedige daden. Ze hangt te veel aan haar leven. Alleen
mij valt de eer te beurt van deze daad. Slechts mij moet u
straffen. Dood mij. Bedenk echter wel, dat hij, die zijn
verwanten doodt, door de wraakgodinnen, de Erinyen,
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achtervolgd zal worden. Zij zullen u weten te vinden en tot
waanzin drijven.”
“Nee, Antigone, ik zal jou niet eigenhandig doden. Ik zal jou
opsluiten in een onderaardse grot met voldoende eten en
drinken om de eerste tijd te blijven leven. Wachters, brengt dat
schepsel weg.”

Een bronzen beeld van Zeus die zijn bliksem slingert (en dat beloofde
niet veel goeds), uit 450 vóór Christus
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XVIII. HET EINDE

Kreon was in het mannenvertrek alleen achtergebleven. Hij was
zelfvoldaan, omdat hij zijn been stijf gehouden had. Hij had niet
toegegeven. Zijn burgers zouden zeggen: “Zie, die Kreon. Hij is
voor zijn eigen familie precies zo als voor vreemden. Geen
vriendjespolitiek.” Toch was hij ook bedroefd en had hij een
onheilspellend gevoel. Vooral door Antigone’s laatste woorden.
Had zij gelijk? Zouden de Erinyen dit zo maar toelaten? Hij zou
immers op den duur de oorzaak van haar dood zijn. Eens
zouden het eten en het drinken opraken en zou zij sterven. Wat
zou trouwens haar straf in de stad los maken? Haimon. O nee,
Haimon. Zijn zoon. Dat was hij vergeten. Hoe zou hij reageren?
Zijn eigen zoon was verloofd met Antigone. Hoe moest hij het
hem vertellen?”
Hij was nog in gedachten verzonken, toen Haimon verwilderd
binnenstormde. “Vader!” klonk het. Kreon keek in de richting
waarvandaan de kreet kwam. Daar stond zijn zoon, buiten
adem, het gezicht rood aangelopen, bezweet, de haren op het
voorhoofd geplakt.
“Vader, wat is dat voor onzin, die ik hoor. U zou mijn
verloofde, de lieve Antigone, ter dood hebben veroordeeld? U
zou haar hebben laten opsluiten in een onderaardse kerker?
Waarom? Wat heeft ze misdaan? Zij heeft toch zeker niemand
vermoord?”
“Haimon, lieve jongen. Bedaar. Iedere traan, die je om haar laat,
is voor niets. Zij verdient dat niet! Nee, ze heeft niet gemoord.
Erger is haar misdaad. Zij heeft een bevel van mij genegeerd en
is derhalve een landverraadster. Dus verdient ze de dood.”
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“Een landverraadster? Waar hebt u het over? Heeft zij de stad
aan de vijand verraden? Welk zo belangrijk bevel van u heeft ze
overtreden?”
“Haimon, ze heeft, hoewel ik het verboden had, de aartsvijand
van Thebe, Polyneikes, begraven!”
“Polyneikes? Is dat een zonde? Dat is toch haar broer? Wat had
u anders verwacht? Dat is haar plicht. Dat verlangen de goden
van haar. Ook ik zou dat doen.”
“Jongen, je weet niet wat je zegt. Je bent nu verblind door het
verdriet om het verlies van je verloofde. Heus, het is beter zo.
Zo’n vrouw als Antigone is bikkelhard. Zij zou je geen liefde
kunnen schenken. Zij weet niet wat dat is.”
“Vader, hoe weet u dat? Hoe kunt u dat zeggen? In ieder geval
zou ik geen trouwere en toegewijdere vrouw dan haar kunnen
krijgen. Zij zou mij altijd blijven steunen. Beseft u wat u gedaan
hebt? U hebt mij in het ongeluk gestort. Zonder haar wil ik niet
leven. Vertel op. Waar is ze.”
“Haimon, het is het beste, dat je dat niet weet. Vraag er niet
naar.”
“Vader, alstublieft. Geef me in ieder geval de kans afscheid van
haar te nemen. Dat gunt u mij toch wel?”
“Goed, als je dat per se wilt. Je weet waar de tombe van
Kadmos is?”
“Ja.”
“Ook, dat daar een onderaardse grot is?”
“Ja.”
“Daar is... Haimon, wacht, jongen. Ik ga met je mee.”
Haimon luisterde al niet meer. Voordat Kreon zijn zin had
kunnen afmaken, was Haimon er al vandoor. Een onbehaaglijk
gevoel bekroop Kreon. Hij raakte in paniek en snauwde:
183

“Wachters, komt. Begeleidt mij naar de gevangenis van
Antigone,”
Kreon gunde zich geen tijd meer eerst paarden in te laten
spannen om op een wagen naar de grot te gaan. Hij voelde, dat
hij daarvoor geen tijd meer had. Geweldige angst bekroop hem.
Het was alsof een ijzeren band om zijn borst lag, alsof zijn hart
bevroor. Kreon liep de zaal uit. Hij versnelde zijn tred, rende de
burcht uit. Zo snel als hij kon, holde hij struikelend over zijn
eigen benen door de vlakte. Hij was al dichtbij de plek, waar
Antigone... Wat was dat? Een gil. Nog een gil. “Haimons stem.”
dacht hij “Absoluut zijn stem. Haimon is toch niet...?”
Hij bereikte zijn doel. Niemand te zien. De ingang open. Naar
binnen. Duisternis. Een gestalte. Dank zij de goden. Daar stond
hij. Ongedeerd. Tranen van geluk stroomden over Kreons
gelaat. Zijn oudste zoon nog in leven. Wat was dat. Wat hield hij
vast? Zag hij het goed? Een sjaal aan het plafond en daaraan een
bleek gezicht. Opengesperde ogen, tong naar buiten. Bij Hades,
nee. Antigone. Dood! Had zich opgehangen. Uit het veld
geslagen zakte hij tegen de wand. “Haimon, jongen,” zuchtte
hij, “ het spijt me zo. Jongen, vergeef mij.”
“Vader, wat zeur je?”, reageerde Haimon verbitterd, “U hebt
uw zin. Wees geen huichelaar. De LANDVERRAADSTER is
DOOD. Haar verdiende straf. Toch? Moordenaar!”
Voordat Kreon wist wat er gebeurde, zag hij hoe zijn zoon met
getrokken zwaard op hem afstormde. Nog maar net kon hij het
wapen ontwijken. Haimon schoot hem voorbij, draaide zich om,
keek naar het zwaard, nog een keer naar zijn vader en stak het
wapen dwars door zijn borst. Wankelend liep hij naar zijn
geliefde. Hij sloeg zijn armen om haar heen. Bloed siepelde uit
zijn mond langs zijn kin. Machteloos zakte hij door zijn knieën.
Langzaam opende hij zijn lippen. Een zacht “Antigone!” volgde.
Een zucht. Doffe ogen. Doodse stilte. Kreon durfde zich niet te
bewegen, bang dat het ritselen van zijn kleren, het schuifelen
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van zijn voeten deze haast heilige stilte zou doorbreken en dat
hetgeen hij zag waarheid zou blijken, dat namelijk zijn nog
enige levende zoon Haimon dood was. Het kon niet waar zijn.
Het moest een droom zijn. Zijn zoon, die zojuist nog jong en
krachtig was, nu slap en dood? Nota bene hijzelf, de vader, was
de oorzaak. Stil bad hij tot Zeus, dat het einde van zijn leven
zou komen. Genoeg ellende had hij gezien, meegemaakt, ja ook
veroorzaakt. Kon het nog erger? Tenslotte liep hij langzaam
naar zijn zoon. Liefdevol maakte hij zijn armen, die nog
krampachtig om Antigone heengeslagen waren, los en liet hij
Haimon zachtjes achterover op de grond zakken. Haast strelend
sloot hij de ogen van de jongen en veegde hij met een doek het
dunne straaltje bloed van de kin af. Hij kon het niet langer
aanzien, nam zijn mantel van zijn schouder en legde die over
Haimon heen, zodat ook het gezicht bedekt was. Met moeite
richtte hij zich op en wankelde naar buiten. De soldaten, die
hem begeleid hadden, waren vol ontzag bij de ingang blijven
staan. Toen hij naderde, deden ze eerbiedig een stap achteruit
en bogen zij het hoofd. Even bleef hij bij hen staan en fluisterde
haast onhoorbaar: “Breng hem naar de burcht.”
Hij liep zonder begeleiding terug naar de stad. De mensen
keken hem vreemd aan. De koning zagen ze normaal nooit
zonder wachten. Men verbaasde zich erover, hoe bleek hij eruit
zag en waarom hij niets zei en niet teruggroette. Hoe dichter hij
bij de burcht kwam, des te zwaarder werden zijn benen. Nog
trager ging hij. Nu wachtte hem een van de zwaarst denkbare
opgaven: hoe moest hij het zijn vrouw vertellen. dat ook hun
tweede zoon gestorven was en dat hij, de vader, de oorzaak
was? Hij betrad de burcht. De hal leek eindeloos. De trap
omhoog naar het vrouwenvertrek telde veel, te veel treden.
Toen hij die beklommen had en op de bovenste tree halt hield,
ging zijn hart van binnen wild tekeer en piepend zoog hij met
moeite lucht naar binnen. Met moeite hield hij zich staande aan
de balustrade. Daar was de deur. Hoe zwaar ging die open. Een
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kier. Daar stond zij. Hij zag, dat zij van hem schrok. “Kreon,”
klonk haar stem bevend, “waarom kom je in het
vrouwenvertrek? Waarom ben je zo bleek? Ben je ziek? Wat is
er? Zeg ‘t!”
“Liefste, Eurydike, vergeef ‘t me. Ik heb het niet gewild.”
“Wat?”
“Onze lieve zoon Haimon,..”
“Wat is er met hem. Bij Hera. Zeg het dan toch.”
“Haimon is niet meer..”
“NEE!!! “
Eurydike was ineengestort. Ineengedoken. Armen en benen
tegen haar lichaam. Slechts luide snikken waren nog te horen.
Kreon liep uit medelijden op haar af, wilde haar troosten en
raakte haar zacht aan. “Lieve vrouw, heus, ik kon er niets aan
doen. Hij heeft zich het leven genomen, omdat zijn bruid zich
verhangen had, Antigone. Dat verdriet kon hij niet aan.”
“Antigone ook al?”, klonk het benepen, “Maar waarom?”
“Antigone had mijn verbod Polyneikes te begraven genegeerd.
Dus moest ik wel... Zie je. Ik had geen keus... Zij dwong mij
ertoe haar op te sluiten, in een onderaards graf. Toen Haimon
dat hoorde, is hij direct naar haar toegerend. Het was te laat. Ze
had zich al opgehangen om een erger dood te voorkomen. En
hij, onze zoon, werd gek van verdriet. Eerst wilde hij mij doden.
Toen stak hij het zwaard...”
“Nee! Kreon, zeg, dat het niet waar is. Je liegt.”
“Helaas, lieve Eurydike. Het is waar.”
“Noem mij niet meer jouw lieve Eurydike. Je hebt de dood van
mijn zoon op je geweten. Heb jij nou je zin? Tiran. Moordenaar.
O Hades, dit is te veel. Ik verafschuw het daglicht. Hoe verlang
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ik bij mijn twee zoons in de onderwereld te zijn. Ik zal sterven
zoals Haimon.”
Ondertussen was ze naar de wacht bij de deur gelopen en
geheel onverwacht trok ze het zwaard uit diens schede. Kreon
schrok: “Eurydike, denk na. Doe het niet. Er is geen weg terug!”
“Nou en? Wat heeft het leven nog te bieden. Wat mij het liefste
was, is weg, dood. Bovendien ben ik te oud voor nieuwe
kinderen. Van jou zou ik ze trouwens helemaal niet meer willen
hebben. Vervloekt zij deze buik, die twee zonen voortbracht
voor hun ongeluk.”
Ze drukte de punt van het zwaard tegen haar buik. Eerst zacht.
Toen een harde duw. Haar kleed kleurde direct rood. Het bloed
stroomde over haar handen, die om het gevest van het zwaard
zaten geklemd. Met een van pijn vertrokken gezicht zette zij
zich langzaam neer. Ze bleef schuin tegen de muur zitten.
Roerloos staarden de ogen in de verte. Haar leven was voorbij.
Kreon had de handen voor de ogen geslagen. Dit vreselijke
schouwspel wilde hij niet zien. Voor het eerst, dat hij zich kon
herinneren, voelde hij zich verlaten. Dood waren ze allemaal:
zijn zwager, zijn zuster, zijn neven en zijn nicht, zijn zoons, op
wie hij zo trots was geweest en tenslotte zijn vrouw van wie hij
zijn hele leven gehouden had. Alleen Ismene leefde nog. Wat
had hij gedaan? Hoe verblind was hij geweest? Hoe had hij het
lot geholpen. Hij zag het nu duidelijk. Hij was een speelbal van
de goden geweest. Zij hadden hem gebruikt om het vervloekte
geslacht van Oidipous te gronde te richten en daarbij was hij de
fout ingegaan. Hij had zich boven de goden en hun wetten
geplaatst. Hij had zich schuldig aan overmoed gemaakt en had
als mens zijn plaats in de wereld niet gekend. De goden straffen
overmoed altijd. Daar is geen ontkomen aan.
“Weg, weg, weg.” alleen hieraan dacht hij. “Wachters, komt,
brengt mij weg van deze vervloekte plaats.”
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De wachten snelden toe, ondersteunden hem en brachten hem,
een gebroken man, naar de troonzaal.
Kreon bleef tot aan zijn dood koning van Thebe.
Van het huis van Oidipous is nimmer meer gehoord.
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XIX Vragen bij Door het lot vervloekt.
Maak zo’n samenvatting van het boek, dat je de volgende
vragen kunt beantwoorden.

Hoofdstuk I. Laios raadpleegt Apollo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wie was Laios en wie zijn vrouw?
Wat betekent Boiotië?
Welke problemen hadden Laios en zijn vrouw?
Hoe komt Laios bij koning Pelops?
Welke domme daad begaat Pelops aan diens hof?
Hoe reageert Pelops?
Wat is de stad van Pallas Athene?
Wat maakt het mogelijk voor Laios terug te keren
naar Thebe?
9. Wat hebben Laios en zijn vrouw besloten om aan hun
probleem te doen?
10. Welk antwoord krijgt Laios van Apollo?
11. Wat besluiten daarop Laios en zijn gade?
12. Wat gebeurt er toch en hoe lost het koninklijke paar
dit op?
Hoofdstuk II. Oidipous verlaat Korinthe.
1.
2.
3.
4.
5.

Waar speelt zich dit hoofdstuk af?
Wie is de koningszoon en wie de koning?
Hoe is de koning aan zijn zoon gekomen?
Hoe heeft de prins zijn naam gekregen?
Wat hoort Oidipous tijdens een maal van zijn
vrienden?
6. Wat is volgens Polybos belangrijk voor een mens?
7. Waarom verloot Oidipous de burcht van Polybos?
8. Wie bezoekt Oidipous en waarom keert hij niet naar
Korinthe terug?
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Hoofdstuk III. Koning van Thebe.
1. Wat is de Sfinx?
2. Hoe luidde haar raadsel?
3. Wat is volgens de ziener Teiresias de reden, dat de
Sfinx Thebe kwelt?
4. Wat adviseert Teiresias aan Laios?
5. Wie loopt Laios op zijn reis naar Thebe tegen het lijf
en wat gebeurt er dan?
6. Wat besluit Oidipous nadien?
7. Waarom gaat Oidipous naar Thebe?
8. Wat presteert hij daar?
9. Hoe wordt hij koning en trouwt hij met Iokaste?
Hoofdstuk IV. Blind voor de waarheid.
1. Wat is sinds Oidipous’ eerste succes te Thebe
gebeurd?
2. Waarom wordt volgens Teiresias Thebe geteisterd?
Hoofdstuk V. De ogen geopend.
1. Wie is uiteindelijk de oorzaak van alle ellende?
2. Wie zegt dat voor het eerst en hoe krijgt Oidipous het
definitieve bewijs?
3. Hoe reageerden Oidipous en Iokaste op deze
ontdekking?
Hoofdstuk VI. Verstoten.
1. De reactie van Oidipous’ kinderen is voor Oidipous
teleurstellend. Wat doen ze?
2. Wie is de enige uitzondering? Wat doet zij?
3. Wie is intussen de koning geworden?
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Hoofdstuk VII. Kreon staat de macht af.
1. Wanneer staat Kreon de macht af?
2. Wie wordt koning en welke afspraak wordt gemaakt?
Hoofdstuk VIII. Polyneikes in Argos.
1. Wat doet Polyneikes tijdens het koningschap van
Eteokles in Argos?
2. Wat krijgt hij in Argos?
3. Waarom is dit voor hem nuttig?
Hoofdstuk IX. Polyneikes eist de macht op.
1. Hoe ontstaat er oorlog tussen de 2 broers?
2. Welke voorwaarde stelt de ziener Amfiaraos aan
Polyneikes om met hem op te rukken tegen Thebe?
Hoofdstuk X. Voorbereidingen te Thebe.
1. Waarom stuurt Eteokles Kreon op zoek naar
Oidipous?
Hoofdstuk XI. Oidipous te Kolonos.
1. Waar zijn intussen Antigone en Oidipous
terechtgekomen?
2. Waarom wil Oidipous daar blijven?
3. Wie belooft Oidipous te beschermen en waarom?
Hoofdstuk XII. Kreon keert onverrichterzake terug.
1. Hoe reageert Oidipous op Kreons verzoek?
2. Hoe loopt de ontmoeting tussen Oidipous en Kreon
af?
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Hoofdstuk XIV. Oidipous’ einde.
1. Beschrijf Oidipous’ einde.
2. Wat gebeurt er met Antigone?
Hoofdstuk XV. De strijd om Thebe.
1. Deze oorlog wordt ook wel de Tocht van de Zeven
tegen Thebe genoemd. Leg dat uit.
2. Wat voor opvallende beslissing nemen de broers in
deze oorlog en waarom?
3. Hoe loopt de oorlog af?
Hoofdstuk XVI. Een goddeloos verbod.
1.
2.
3.
4.

Wie wordt weer koning?
Voor de hoeveelste keer wordt hij koning?
Hoe stelt hij zich op tegenover de dode broers?
Waarom wil Antigone zich niet houden aan Kreons
bevel?

Hoofdstuk XVII. Betrapt.
1. Wat doet Antigone tegen Kreons wet?
2.Welk oordeel velt Kreon over Antigone?

Hoofdstuk XVIII. Het einde.
1. Kreons vonnis over Antigone treft Kreon ook
persoonlijk. Hoe?
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Sjaak van Hal is leraar klassieke talen aan het
Op die manier komen de originele teksten, die
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