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1. Men zou van oordeel kunnen zijn, dat het weinig zinvol en 
zelfs onnodig is te spreken over eenheid, zin en andere aspecten 
van een kunstwerk, dat als een exempel van zijn genre, als de 
Griekse tragedie bij uitstek, door de eeuwen heen bewonderd is. 
De eenheid - men kan menen dat hieraan niet te twijfelen valt, 
wanneer men als lezer of als toeschouwer zich heeft laten meeslepen 
door het samenspel van woord en schouwspel dat van begin tot 
eind de hoorder in zijn greep houdt. Er zijn evenwel punten, waar 
de eenheid verbroken schijnt te worden, als men bepaalde inter
pretaties volgt. Men moet zich dus afvragen, wanneer men onder 
de indruk van het geheel de eenheid als veronderstelling aanneemt, 
met welke middelen zij tot stand komt, op welke gebieden der 
tragedie in haar geheel men haar dient na te speuren. Hierbij kan 
men niet voorbijgaan aan de problematiek, die zich bij de beschou
wing van ieder kunstwerk voordoet, doch op het gebied van het 
drama wel zeer in het bijzonder - de vragen naar de relaties tussen 
wat gebeurt, gezegd wordt (of soms ook verzwegen), zichtbaar 
wordt gemaakt tot wat de reactie van de hoorder, lezer, toeschouwer 
op dit alles is (en in dit geval geweest is, of moet en kan geweest 
zijn). 

Bij een Griekse tragedie is in dit verband van groot gewicht de 
verhouding tussen traditie en bewerking van de dichter van deze 
stof in dit stuk, en wel in tweeërlei zin. In de eerste plaats dient 
men zich de vraag te stellen, in hoeverre de gedramatiseerde stof 
traditioneel is en in hoeverre de dichter heeft gewijzigd (meestal 
zijn we niet in staat hier met zekerheid te oordelen), in de tweede 
plaats kan men zich afvragen, in hoeverre de bouw van deze 
tragedie in het bijzonder aan haar speciaal eigen is. De twee vragen 
hangen samen, hebben hun betekenis voor de problematiek van 
eenheid en zin en zijn relevant ten aanzien van de te veronderstellen 
reacties van het publiek. 

Van groot belang zijn voorts de in de loop van het stuk weer
kerende motieven in woord- en beeldgebruik, al of niet in variatie, 
herhaald optreden van een saillant detail uit wat t.a.v. de hande
ling zelf verleden is. Hoe nauw is verder de samenhang der koor
liederen met de handeling der scènes, waarvan ze a.h.w. de caesuren 
zijn, hoe hun onderlinge samenhang, in metrische en andere 
opzichten 1 Hoe functioneren zij precies, in hun verschillend aspect 
als stem der bij de dramahandeling betrokken gemeenschap, als 
reflector van wat in het drama geschiedt, als toonaangever voor 
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de stemming die gewekt moet worden, accentuerend, contrasterend, 
concluderend 1 

En hoe is het gesteld met de consequentie der acties en reacties 
van de dominerende figuur 1 Het is evident dat Oedipus' bijna 
voortdurende aanwezigheid op het toneel (in dit opzicht zijn 
vergelijkbare voorbeelden in de Griekse tragedie niet overtalrijk, 
al ontbreken ze niet) tot de indruk van eenheid en geslotenheid 
bijdraagt, maar geldt deze indruk ook voor het karakter van de 
protagonist zelf, of liever, is het karakter kennelijk als eenheid 
geconcipieerd 1 

Ten slotte, hoe staat het met de eenheid of consequentie van 
de uitgebeelde handeling - ja, welke is eigenlijk deze handeling1 
Het heeft te meer zin deze en dergelijke vragen betreffende de 
Oedipus Tyrannus te stellen, omdat er wellicht geen Griekse tragedie 
is, waarvan de factuur zozeer als vanzelfsprekend wordt beschouwd, 
juist doordat de gangbare voorstelling, het normatieve beeld zelfs 
dat men zich van de Griekse tragedie vormt, voor een zeer groot 
gedeelte berust op de Oedipus Tyrannus en op de grote rol die 
deze speelt in Aristoteles' Ar8 Poëtica. Hiermee wil geenszins 
gezegd zijn dat er iets verkeerds of betreurenswaardigs in zou 
schuilen dat literairhistorisch deze voorstelling zich op die wijze 
heeft voltrokken. Het kan best zijn dat de Oedipus terecht a.h.w. 
het Parthenon onder de tragedies is voor het cultuurhistorisch 
bewustzijn, maar des te groter is dan ook de kans dat men vergeet 
zich te verwonderen over wat zich in haar afspeelt en vooral over 
het hoe hiervan, over de middelen die worden aangewend, juist 
ten gevolge van de vanzelfsprekende bewondering en de benÄ:r/~~.-

Het spreekt wel vanzelf dat het hier gezegde slechts een pro
gramma is en dat het in deze mededeling niet mogelijk zal zijn 
alle punten hiervan gelijkelijk uit te werken. 

2. Bedacht moet worden dat de twee gruwelijke feiten die 
Oedipus' uitzonderlijk tragisch lot vormen (de moord op de vader, 
de verbintenis met de moeder) als handelingen buiten de handeling 
van deze tragedie vallen. Als de tragedie begint is Oedipus, zonder 
dat hij of iemand an!iers dat weet, behalve de ziener Teiresias - die 
alles weet - en de enige overlevende ooggetuige van de doodslag 
(maar die weet waarschijnlijk niet dat Oedipus Laius' zoon is), 
degene die vele jaren tevoren koning Laius, zijn vader gedood 
heeft, en als oplosser van het raadsel van de Sphinx, diens vrouw, 
zijn moeder, locaste heeft gehuwd en koning van Thebe is geworden. 
Uitgangspunt van de handeling is de J.o,p,ór;, de pestilentie, die 
de stad Thebe treft in mens, dier, en gewas (de vondst is mogelijk 
van Sophocles zelf) en het gebod van de op Oedipus' last geraad-
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pleegde Apollo om de bezoedeling, waardoor deze Mtp.óÇ het land 
teistert, uit te bannen, d.w.z. de nooit gevonden moordenaar(s) 
van Laius te zoeken en te straffen. De handeling nu van de tragedie 
zelf bestaat uit het zoeken van de moordenaar(s), dat in het verloop 
va.n het stuk overgaat in het zoeken naar de identiteit van Oedipus 
en uitloopt in de onthulling daarvan en in de zelfmoord van locaste 
en de zelfblinding van Oedipus. Degene die dit zoeken verricht 
is Oedipus zelf. Nu dringt zich, eigenlijk direct al bij de aanvang 
van het stuk, het volgende probleem op. Moeten wij aannemen, 
dat, naar de intentie van de dichter, de toeschouwer van meet a.f 
aan, wanneer in de proloog de machtige, geëerde koning, die inder
tijd de stad van de Sphinx heeft gered, zijn om redding uit de 
nood smekend volk tegemoettreedt en vol energie en zelfvertrouwen 
en medelijden die redding toezegt - moeten wij aannemen dat de 
toeschouwer van meet af aan geacht wordt zich bewust te zijn, 
dat deze koninklijke en vaderlijke gestalte in werkelijkheid de 
bezoedelaar is van de stad, dat achter deze schijn een gruwelijke 
werkelijkheid schuilgaat 1 Dit stelt aan de orde het belang van de 
bij het publiek bestaande kennis van de stof der tragedie voor 
ons begrip van de tragedie. Nu zijn wij er niet erg goed van op de 
hoogte, hoe de gangbare voorstelling van de Oedipus-geschiedenis 
vóór de opvoering van Sophocles' tragedie (waarvan de datering 
niet door externe gegevens vaststaat) bij het Atheense publiek 
was. Sophocles' voorstelling van zaken heeft ongetwijfeld zoveel 
indruk gemaakt, dat zij later (en tot op heden toe) als de normale 
geldt (ondanks de soms zeer belangrijke verschillen, die Euripides' 
versies in tragedies handelend over het Labdaciden-huis, zijn 
Oedipus, zijn Phoenissae, zijn Antigone, vertoonden) en wij moeten 
ons ervoor hoeden de vulgata na Sophocles, die op hem berust, 
gelijk te stellen met wat vóór hem gangbaar was. We weten niet 
eens of we van een algemeen gangbare voorstelling vóór hem kunnen 
spreken. We weten weinig van de epische gedichten, waarin Oedipus
stof behandeld werd, noch met zekerheid aan welk van deze 
Sophocles zijn stof ontleende. Maar toch kunnen we wel vast
stellen dat de mythe (of sage), waarin de motieven van de te 
vondeling gelegde koningszoon, de onbewuste moordenaar van de 
eigen vader, die onwetend zijn eigen moeder huwde, gecombineerd 
waren met dat van de raadseloplosser, die de Sphinx versloeg, en 
zich gehecht hadden aan de figuur Oedipus, koning van Thebe, 
reeds lang bestond en we constateren dat de feiten van Aeschylus' 
trilogie Laius-Oedipus-Zeven tegen Thebe in hoofdzaak overeen
stemmen met de gegevens van Sophocles' Oedipus, al zijn er 
belangrijke verschillen in detail en al is de interpretatie van Oedipus' 
tragiek bij Aeschylus ongetwijfeld anders gericht geweest. Wanneer 
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dus een Atheens publiek bij de eerste opvoering van Sophocles' 
Oedipus voor zich verschijnen zag een koninklijke gestalte, die in 
vs. 8 zichzelf voorstelt met de woorden "ik die heet Oedipus, 
roemrucht in aller ogen", dan kan het niet anders of dit publiek 
associeerde daarmee onmiddellijk: "de moordenaar van zijn vader", 
"de echtgenoot van zijn moeder" en zeker ook "de triumphator 
over de Sphinx". Deze relatie is niet helemaal dezelfde als degene 
die bestaat tussen het bewustzijn van de lezer of de toeschouwer 
van een drama, dat hij reeds kent, al zijn er belangrijke punten 
van overeenkomst. Anderzijds zal de bekendheid met de voor
naamste gegevens van de gedramatiseerde stof de hoorder niet 
beletten in spanning te geraken ten aanzien van het verloop van 
het drama, mits de presentatie dramatisch effectief is. Hij zal 
zich immers tot op zekere hoogte identificeren met de protagonist, 
meeleven, meevoelen, met hem hopen en vrezen. Dit is te gemakke
lijker te begrijpen, als men bedenkt, dat dit onze ervaring is bij 
alle ons reeds bekende toneelstukken of romans, die wij ondergaan. 
Ook wanneer de dramaturg, anders dan Sophocles pleegt te doen, 
in een b.v. door een godheid uitgesproken proloog, het verloop 
van de tragedie aankondigt - zoals Euripides b.v. doet bij monde 
van Aphrodite bij de aanvang van de Hippolytus - dan nog 
ontstaat deze spanning om het wel en wee der dramatis personae 
in het bewustzijn van de toeschouwer. (Deze gespannenheid, 
waaraan geen toeschouwer, die zich openstelt voor dat wat zich 
voor zijn ogen afspeelt, zich kan onttrekken en die voortkomt uit de 
wortels, uit het wezen zelf van de toneelkunst, is natuurlijk wel 
te onderscheiden van de gespannen benieuwdheid waarmee de 
meer sophisticated toeschouwer de methoden zal volgen, waarmee 
de dichter voor zijn dramatisering van in het algemeen bekende 
stof te werk zal gaan). 

Nu zou men, in abstracto, kunnen denken, dat deze bekendheid 
van het publiek met de stof der tragedie, wel in hogere of mindere 
mate voor alle Griekse tragedies verondersteld moet worden (ook 
al zegt Aristoteles daarover iets, dat in een andere richting kan 
wijzen - Ènel "al 't'à yvwf!Lp,a aUyOLÇ yvwf!Lp,á Ècnw A.P. 1451 b 26 - : 
men moet daar echter tegenover stellen de klacht van Antiphanes 
fr. 191 K.: de tragediekunst is wel gelukkig, want als men maar 
de naam van Oedipus of Alcmeon noemt, dan is het publiek al 
op de hoogte en hoeft niet verder te worden ingelicht), maar dat 
de dichter met deze bekendheid in de uitwerking van zijn stof 
geen rekening houdt en dat wij bij de beoordeling van het drama 
deze factor buiten spel moeten houden, ja zelfs dat wij, als we dat 
niet zouden doen, aan de geslotenheid van het kunstwerk op 
zichzelf te kort doen door een factor, die buiten de tekst zelf zou 
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liggen, in de beoordeling en zelfs de interpretatie van het geheel 
te gaan betrekken. Evenwel, zowel in het geval van vele andere 
tragedies als zeer in het bijzonder in dat van de Oedipus TyrannU8, 
verzet zich tegen zulk een gedachte het optreden van het ver
schijnsel dat men pleegt aan te duiden met de term dramatische 
ironie. Wat daaronder verstaan moet worden, is bij mijn weten 
tot dusverre niet beter omschreven dan door Dr. Annie Dekker in 
haar recente dissertatie Ironie in de Odyssee (pp. 21, 2): "Dra
matische ironie is een toespeling op een door een zijns-oordeel 
vastgestelde stand van zaken, die het niet bestaan van die stand 
van zaken vooronderstelt. Bij deze ironie wordt de uiting steeds 
gedaan door iemand die zelf de werkelijke stand van zaken (de 
inhoud van de ironie) niet kent .... Zij komt voor in literaire 
werken, wanneer een personage opvallend blijk geeft van een door 
hemzelf niet besefte onbekendheid met een voor de handeling van 
dat werk relevante stand van zaken, die wel bekend is aan het 
publiek en eventueel aan een of meerdere personages." 

Dat men van toespeling en daarmee van 'ironie' kan spreken, 
moet zo begrepen worden dat het de dichter is die zijn personage 
dergelijke uitingen laat doen. "De uiting van de onwetende moet 
een zekere opvallendheid bezitten, wil er van dramatische ironie 
sprake kunnen zijn: immers indien zij niet opvallend genoeg is, 
gaat de zinspeling verloren". "De stand van zaken waarop gezin
speeld wordt is aan het publiek bekend hetzij uit bronnen buiten 
het kunstwerk, b.v. mythologische of andere traditie (- voor een 
stuk als de Perzen van Aeschylus kan men eenvoudig poneren het 
aan het publiek welbekende verloop der historische feiten -), 
hetzij uit mededelingen die eerder in het werk zijn gedaan (- b.v. 
in een proloog uitgesproken door een godheid, zoals in Euripides' 
HippolytU8 -), hetzij uit beide." 

Welnu, het is welbekend, dat in de tekst van de Oedipus TyrannU8, 
uiteraard tot aan de uiteindelijke onthulling, een soort netwerk 
van dramatische ironieën uitgespreid ligt, in die mate, dat men 
zich als het ware gedwongen voelt het hele handelingsverloop onder 
het opzicht van de dramatische ironie te beschouwen. Ter verdui
delijking laat ik hier enkele voorbeelden volgen: 

(1) Oedipus antwoordt de priester, die namens de smekelingen 
Oedipus' steun gesmeekt heeft voor de door de ).otpó~, de ver
nietigende epidemie, getroffen stad (58-64): "Beklagenswaardige 
kinderen, wat gij verlangt, is mij welbekend. Want ik weet goed 
dat gij allen 'krank zijt' (voaûre, 'lijdt', 'in nood verkeert'), doch 
al lijdt gij (voaoVvre~), er is er geen van U die in gelijke mate lijdt 
(voaei) als ik. Want Uw smart gaat slechts een mens op zichzelf 
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aan, doch mijn ziel zucht om de stad en mij en U tesamen." Zoals 
zo dikwijls in het geval van dramatische ironie, men zou in het 
Frans kunnen annoteren: "il ne croyait pas si bien dire". De 
woorden "al lijdt gij, er is er geen van U die in gelijke mate lijdt 
als ik" hebben naast de volkomen redelijke contextuele betekenis 
(die trouwens in de volgende zin geadstrueerd wordt) bovendien, 
onbedoeld door Oedipus, bedoeld door de dichter en door hun 
bijzondere formulering verstaanbaar voor de aandachtige hoorder, 
de zin dat Oedipus, de bezoedelde, bij uitstek drager en bron van de 
vóaoç is, of liever deze woorden wijzen daarheen. 

(2) Creon, teruggekeerd uit Delphi, deelt mede, dat Apollo ertoe 
aanspoort de bezoedeling van het land ontstaan door het vergoten 
bloed (van Laius) te delgen. Aan Oedipus, die van niets weet, 
moet hij uitleggen dat het de moord op zijn voorganger Laius 
betreft: "Eens heerste Laius over dit land". Oed.: "Ik weet dat 
van horen zeggen; want ik zág hem nooit" (105). 

De toevoeging valt onmiddellijk op door de flagrante strijdigheid 
met de werkelijkheid. Hij heeft immers, onbewust, oog in oog 
gestaan met Laius, toen hij hem doodde. De woorden, niet on
natuurlijk na 'ik weet dat van horen zeggen', gezien de Griekse 
neiging tot antithesen, springen toch ook voldoende uit de context 
doordat ze iets nadrukkelijker zijn dan deze op zichzelf vergt. 

(3) Oedipus verklaart vol energie alles in het werk te zullen 
stellen Phoebus' opdracht uit te voeren. Hij adstrueert dit (137 
sqq.) "Want niet ter wille van een verre connectie, maar van 
mijzelf zal ik deze smet verstrooien. Want wie het ook was die 
Laius doodde zal wellicht met net zo'n aanslag ook op mij wraak 
willen uitoefenen". Degene ter wille van wie hij de moordenaar 
zal straffen is juist geen verre connectie van hem (de dichter laat 
Oedipus dubbelzinnig formuleren) en inderdaad zal Laius' moorde
naar (Oedipus) later wraak oefenen aan Oedipus (de woorden zijn 
wederom subtiel gekozen en hebben kennelijk naar de bedoeling 
van de dichter een dubbele bodem). 

(4) Oedipus kondigt zijn maatregelen tegen de gezochte moor
denaar(s) van Laius aan (219 sq.): "ik zal dit edict uitvaardigen, 
terwijl ik vreemd ben aan dit verhaal, vreemd ben aan wat is 
gedaan". De grote nadruk waarmee hij verklaart 'erbuiten te staan' 
accentueert zeer opvallend het contrast tussen de uiting en de 
werkelijkheid. 

Men kan met goed recht zeggen dat het dramatisch-ironisch 
karakter aan de hele lange rede van Oedipus' edict eigen is, want 
a.lles wat hij zegt is in werkelijkheid tegen hemzelf gericht en 
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wat hij de moordenaar toedreigt zal aan hemzelf worden voltrokken. 
En het is de dichter er niet om te doen dit karakter te verdoezelen, 
integendeel. 

(5) Want behalve al het andere dat men hier kan citeren, 
verklaart Oedipus, na gezegd te hebben, dat ook als de god het niet 
gelast had, Laius gewroken moest worden (258 sqq.) "daar ik zijn 
heerschappij bezit, die hij eertijds bezat, bezit zijn bed en vrouw 
met hem gemeenschappelijk, en wij van haar beiden kinderen 
zouden hebben, als hij niet ongelukkig was geweest in zijn nage
slacht ... , zal ik terwille van hem, als gold het mijn eigen vader, 
strijden en alles in het werk stellen de moordenaar te grijpen, 
terwille van (Laius) Labdacus' zoon, de zoon van Polydorus die 
van Cadmus stamt, wiens vader was Agenor ... ". Wat hier in 
een nadrukkelijke irrealis wordt gezegd ("en wij van haar beiden 
kinderen zouden hebben, als ... niet"), waarvan de voorwaarde 
("als hij niet ongelukkig was geweest in zijn nageslacht") op andere 
wijze werkelijkheid is dan Oedipus bedoelt (de Griekse formulering 
is dubbelzinnig), is precies de werkelijkheid en hetzelfde geldt 
voor het zinslid met "alsof" ("als gold het mijn eigen vader") en 
in de reeks van Laius' voorouders spreekt Oedipus onbewust de 
namen van zijn eigen voorgeslacht uit. 

Ofschoon de term dramatische ironie modern is (hij stamt van 
Thirlwall 1)), is het verschijnsel aan de antieke kritiek niet ontgaan, 
zoals o.m. blijkt uit een scholion op deze plaats; maar de daar 
uitgesproken opinie blijft m.i. aan de oppervlakte en lijkt gedeel
telijk onjuist: "zulke overwegingen (motat) houden zich niet aan 
de verhevenheid (-roiJ aep,voiJ) maar wekken wel de affecten van het 
publiek; Euripides maakt er dan ook een excessief gebruik van, 
Sophocles beroert ze slechts in geringe mate om de affecten van 
het publiek te wekken". Het eigenaardige is, dat er in de ons 
bekende Euripides bij mijn weten geen enkel dermate zich aan 
de aandacht opdringend voorbeeld van "dramatische ironie" bestaat 
als dit. 

(6) De koorleider heeft opgemerkt dat indertijd verteld werd 
dat Laius werd vermoord door een aantal reizigers. Oedipus ant
woordt: "Dat heb ik ook gehoord; maar niemand ziet de oog
getuige (TOv iMvr')" 293. Een voorbeeld soortgelijk aan het tweede 
dat ik aanhaalde. De ooggetuige bij uitnemendheid is de dader 
en die staat levensgroot zichtbaar voor iedereen, Oedipus. De 
bedoeling van Oedipus' woorden wordt door de koorleider, blijkens 

1) C. Thirlwall, On the irony of Sophocles, Philological Museum 2, 1833, 
483-537. 
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diens antwoord zo uitgelegd, dat met TOV lMn' zowel de dader 
als de ooggetuige, die geen dader was, wordt aangeduid. Juist 
de onduidelijkheid maakt Oedipus' woorden opvallend. En gesteld 
dat hij geacht moet worden te bedoelen: "niemand ziet degeen 
die gezien heeft dat Laius door reizigers werd gedood", ook dan 
op zichzelf hebben deze woorden een dubbele bodem. Immers 
niet alleen ziet niemand die man, maar het is ook onmogelijk die 
te zien: immers in werkelijkheid is Laius niet door een aantal 
reizigers gedood. 

(7) In de scène met Teiresias verwijt Oedipus de ziener, dat 
deze indertijd, toen de Sphinx Thebe bedreigde, geen verlossend 
woord sprak en beroemt er zich op dat hij, Oedipus, van buiten 
gekomen, over de Sphinx triumpheerde (396, 7): dU' éyw po).Wv, I 
Ó PTJlJèv BllJwc; OllJlltovC;, ëltaVC1á VLV" "maar ik, (van buiten) gekomen 
de van niets wetende Oedipus, ik deed haar ophouden, ik trof 
het raadsel door mijn inzicht, zonder het van vogeltekens te hebben 
geleerd". Op het eerste gehoor betekent Ó pTJöèv BléJWc; niet meer 
dan: "ik die van niets wist", maar daar in het voorafgaande door 
Teiresias aan Oedipus diens verblinding is voorgehouden, kan 
men er net zo goed in horen: "ik Oedipus, die (naar Uw oordeel) 
van niets weet". Maar dan laat de dichter Oedipus ongewild de 
verschrikkelijke werkelijkheid van zijn eigen onwetendheid uit
spreken in een formulering die door Oedipus in tegengestelde zin 
bedoeld is. Het effect wordt waarschijnlijk versterkt door het 
etymologiserende spel met de naam (eléJwc; OllJlltOVc;) , dat men in 
een vertaling niet kan laten horen. Deze voorbeelden kunnen met 
vele vermeerderd worden, maar zij zijn, meen ik, voldoende om 
te demonstreren, dat het de dichter er geenszins om te doen is, 
de hoorder of toeschouwer alleen in die zin met de protagonist 
te doen meeleven, dat hij het handelingsverloop uitsluitend vanuit 
de onwetendheid van deze ervaart. Veeleer lijkt het er soms meer 
op, dat de waan en begoocheling van Oedipus door de dramatische 
ironieën dermate geaccentueerd worden, dat de toehoorder belet 
wordt in Oedipus' illusies en delusies ten volle te delen, dat de 
toehoorder zich telkens bewust wordt van de kloof tussen de 
verschrikkelijke werkelijkheid en de onwetendheid, van waaruit de 
protagonist spreekt en handelt (en niet deze alleen, want Iocaste 
is even onwetend en onwetend is Creon en het koor en de burgers 
van Thebe, die het vertegenwoordigt). Men moet er zich voor 
hoeden, naar mijn overtuiging, deze dramatische ironieën, in 
Oedipus' mond gelegd, op geheel andere wijze te interpreteren, nl. 
aIs een soort van Fehlleistungen van een man, die zich onbewust 
schuldig voelt aan alles, waaraan hij in werkelijkheid ook, zij het 
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onopzettelijk en onbewust, schuldig is. Het is in strijd met de 
hele uitbeelding van de Oedipus-figuur en maakt nonsens van 
Oedipus' handelen in de tragedie. Wat Oedipus zegt, is ook nergens 
Fehlleistung sensu stricto, want alle uitingen, die als dramatische 
ironie kunnen worden opgevat, hebben een volkomen redelijke zin 
binnen de context, waarin ze staan. Evenmin moet men denken 
da.t locaste, wanneer zij aan Oedipus het uiterlijk van Laius 
beschrijft en daaraan toevoegt "hij verschilde niet veel van Uw 
gestalte" (vs. 743) (een dramatische ironie die aan geen toeschouwer 
kan ontgaan) reeds intuïtief iets van de waarheid geacht moet 
worden te bevroeden. Neen, dit soort uitingen (en de eventueel 
ermee verbonden handelingen) zijn een middel van de dichter om 
bij de toehoorder het bewustzijn van de werkelijkheid achter de 
schijn van Oedipus' grote en glanzende gestalte levendig te houden. 
Zij heffen de spanning om het hoe der handeling niet op, doch zij 
verdiepen het besef van de nietigheid van het menselijk weten en 
streven, al wordt dat "hoe" anderzijds hevig mede-beleefd door de 
wijze waarop Oedipus wordt uitgebeeld in woord en daad. 

Zij voorkomen mede ook dat de handeling op zichzelf niet meer 
zou zijn dan de boeiende dramatisering van het achterhalen van 
vroeger bedreven gruweldaden. 

Wel moet betreffende de dramatische ironie nog het volgende 
worden opgemerkt. 

Haar aanwending, zoals gezegd, speculeert op kennis vooraf van 
de stof bij de toehoorder. In hoeverre is dit feit in strijd te achten 
met wat men kan aanduiden als: de autonomie van het kunstwerk 1 
Het is een vraag, die de Grieken van Sophocles' tijd niet verontrust 
zal hebben en de hedendaagse dichter die een tragedie over b.v. 
Thomas Morus of Willem de Zwijger schrijft zal waarschijnlijk van 
te voren bekendheid veronderstellen bij zijn publiek van het 
tragisch einde van deze helden en daarmee rekening houden bij 
de effecten van zijn tekst en handeling. Maar ook wanneer men 
zich houdt aan de tekst van het kunstwerk op zichzelf en even 
afziet van de voorkennis bij het publiek, dan zal men moeten zeggen, 
dat de dramatische ironieën hun volle waarde behouden achteraf, 
als men het kunstwerk in zijn geheel heeft leren kennen. Want 
binnen het kunstwerk zelf lopen zij vooruit op wat als werkelijkheid 
onthuld zal worden en wel verre van aan de eenheid en autonomie 
ervan te kort te doen zijn zij daarvan gewichtige elementen, evenals 
metaphoren die hun volle betekenis pas krijgen door hun latere 
gevarieerde herhaling, als in de muziek motieven, wier ontplooiing 
verderop hun gewicht achteraf pas doet blijken. 

Men kan dan tevens opmerken dat de tweevoudige wijze, waarop 
de handeling van de tragedie ervaren wordt, juist bij uitstek voor 
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deze, die zelf immers de onthulling van de werkelijkheid en de 
ontmaskering van een schijnen en een wanen is, geëigend is en het 
waarlijk tragisch handelen van een mens, wiens verleden daden 
onherroepelijk zijn, op de meest wezenlijke wijze doet meebeleven. 

3. Het is nu evenwel, in verband met het voorafgaande, hoog 
nodig een en ander te zeggen over het verloop der handeling zelf, 
de consequentie in de uitbeelding der voornaamste figuur en de 
verdeling van de spanning der dramatische actie over de scènes, 
dit alles in samenhang met de figuren waarmee de protagonist 
geconfronteerd wordt. Het merkwaardige is nl. dat zal blijken 
dat Oedipus' handelen en beoordeling van zijn eigen situatie eigenlijk 
niet anders kunnen zijn dan ze zijn, gegeven zijn persoon en de 
omstandigheden, en dat hij met ijzeren consequentie verkeerde 
conclusies trekt, die hij wel moet trekken, omdat de erkenning der 
werkelijkheid voor hem voorlopig menselijk onmogelijk is. Dit alles 
gevoegd bij het feit dat Oedipus zich kennen doet als een groot en 
nobel mens, als een held inderdaad (hetgeen dan voor de hoorder 
of lezer tegen de achtergrond staat van de gruwelijke werkelijkheid 
van zijn dubbele bezoedeling - en laat ons niet zo hypocriet zijn 
te ontkennen dat ook wij - hoe onschuldig Oedipus ook is - het 
gruwelijke ervan meevoelen, al erkennen wij niet de 'besmettelijk
heid' ervan, evenmin als Euripides' Theseus -), dit alles schept 
voor de hoorder die ervaring van tragische werkelijkheid, geeft 
hem dat gevoel van directe aanraking met het fundamenteel 
bedreigde en riskante van het menselijk bestaan met een intensiteit 
als slechts zelden, zelfs in de Griekse tragedie voorkomt. 

In de proloog (lste scène) treedt Oedipus als een vader voor 
de smekelingen van zijn volk, die zijn hulp inroepen voor de nood 
waarin de stad verkeert: hun vertrouwen berust op Oedipus' 
heldendom en inzicht die hen destijds verlosten van de Sphinx. 
Alles wil Oedipus doen om de stad te redden: de enige genezing 
(ra<1w 68, een der talrijke medische metaphoren die op natuurlijke 
wijze de handeling van het stuk in een bijzonder licht plaatsen), 
de enige genezing, die hij heeft gevonden, is de raadpleging van 
het Delphisch orakel en vol ongeduld kijkt hij uit naar de terugkomst 
van zijn zwager Creon. De 2de scène van de proloog brengt Creon 
met Apollo's antwoord en met het hem eigen zelfvertrouwen 
verklaart Oedipus dat hij de indertijd door het optreden van de 
Sphinx duister gebleven moord van Laius zal ophelderen (132 "Wel, 
van de aanvang af zal ik dit alles weer aan het licht brengen" 
fPavw: fPaivetv, een sleutelwoord van de tragedie. Inderdaad, wat 
hij in dit vers aankondigt, zal hij tot het bittere eind volbrengen). 
De dichter heeft er zorg voor gedragen dat in Oedipus' gesprek 
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met Creon drie elementen naa.r voren worden gebra.cht, die van 
groot gewicht blijken voor de uitwerking der handeling: van Laius' 
gevolg was één overlevende thuis gekomen. Deze man had verklaard 
dat een troep rovers Laius had gedood. Waarop Oedipus opmerkt: 
"hoe zou die rover, als er niet van hier uit met geld gewerkt was, 
zulk een drieste daad gewaagd hebben". De alleenheerser ver
moedt onmiddellijk de samenzwering. (cf. 118-125). 

Volgt na de Parodos van het koor het eerste epeisodion, zoals 
de Proloog verdeeld in twee scènes. In de eerste vaardigt Oedipus 
tot het volk zijn edict uit, dat dienen moet de moordenaar(s) van 
Laius te grijpen en zo de stad van de epidemie te bevrijden. In de 
tweede scène treedt de blinde Teiresias op, ontboden door Oedipus 
op raad van Creon: van hem wordt nadere verklaring van Apollo's 
orakel verwacht. Men moet zich hierbij goed bewust zijn, dat 
Teiresias (naar de bedoeling van de dichter) inderdaad als ziener 
alles weet. Hij wenst echter eerst geen bescheid te geven. Deze 
voor Oedipus onbegrijpelijke onwil ontketent de woede van de 
koning en hij beschuldigt Teiresias ervan de moordaanslag op 
Laius te hebben beraamd. Deze beschuldiging, die in de loop van 
het twistgesprek verbonden wordt met de aantijging dat Creon 
en Teiresias nu tegen Oedipus samenspannen, is aanleiding voor 
Teiresias te verklaren dat Oedipus de moordenaar van Laius is 
en verder, in woorden die voor degene die zich de werkelijke 
toedracht van alles bewust is duidelijk genoeg zijn, maar voor 
Oedipus raadseltaal blijven, te kennen te geven dat hij met zijn 
moeder gehuwd is. Nu moet men goed beseffen, dat deze aantijgingen 
voor de koning, die zich de redder van zijn land weet en zich de 
zoon acht van Polybus en Merope van Corinthe, monsterachtig 
zijn. Liever nog: de mens die zich onschuldig voelt aan dergelijke 
daden, zal eer alles geloven dan juist dit. De indruk die de hoorder 
van de Teiresias-scène in haar geheel meedraagt is analoog aan 
de bij hem voortdurende strijdigheid in zijn affecten die ontstaat 
door zijn medeleven met de protagonist en zijn kennis van de 
werkelijkheid, waaraan de dramatische ironie hem telkens herinnert. 

Hier hoort hij bij monde van de prophètès de waarheid, die 
hij ondanks de orakeltaal waarin deze gedeeltelijk gehuld is, zonder 
veel moeite begrijpen kan, omdat hij haar kent. Daartegenover 
hoort hij de koning die tegenover deze onthulling der werkelijkheid 
niet anders kan staan dan hij doet: hij verwerpt deze werkelijkheid 
te goeder trouwen absoluut, omdat zij voor hem absurd is en zijn 
existentie vernietigt. De hoorder zal, tegen beter weten in, hopen 
dat de ziener onwaarheid spreekt, omdat hij meeleeft met Oedipus. 
Hij zal te meer hiertoe geneigd zijn, omdat Oedipus zich beroept 
op zijn triumph over de Sphinx, waartegen Teiresias geen steun 
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had geboden en voorts omdat Teiresias niet minder dan Oed.ipus 
zelf ten prooi is aan menselijke drift. Hij zal, ondanks Oed.ipus' 
drift, in deze de held en redder van de stad blijven zien. Want 
wanneer Teiresias, doelend op Oed.ipus' overwinning over de 
Sphinx gezegd heeft: "dat geluk (TVX17) nu juist heeft U te gronde 
gericht", antwoordt hij: "doch als ik deze stad <daarmee> gered 
heb, bekommer ik me daarom niet" (442, 3). Vanuit de praemisse, 
dat Teiresias' woorden onwaar zijn, zijn Oedipus' haastige conclusies 
dat Creon en Teiresias verantwoordelijk zijn voor de moord op 
Laius en nu samenspannen tegen Oed.ipus de conclusies, waartoe 
een alleenheerser in de positie van Oed.ipus, juist naar het beeld 
dat de Griek zich van de alleenheerser maakt, natuurlijkerwijze 
komt. De verdenking tegen Creon is, dramato-technisch, voorbereid 
door Oed.ipus' opmerking in de proloog en doordat hij Teiresias 
op Creon's raad ontboden heeft. Anderzijds, de hoorder zal d.iep 
onder de indruk zijn van Teiresias' rede aan het slot van de scène, 
waarin deze alles wat gebeuren gaat met Oedipus voorspelt en 
nog meer van de contrastwerking van de blinde, wetende ziener 
tegenover de ziende, verblinde koning (die blind zal zijn als hij ziet), 
d.ie de kern van het tragisch gebeuren symboliseert. We kunnen 
ons hierbij afvragen of de zelfblinding van Oed.ipus vóór de Oedipus 
TyrannU8 reeds in die mate een vast bestanddeel was van de 
voorstelling d.ie men zich van Oedipus' geschiedenis vormde, dat 
de toehoorder zich in de loop van het drama van deze afloop 
reeds bewust was (we weten niet of zij in de epische overlevering 
vast lag; wel kwam zij voor in de Oedipus-trilogie van Aeschylus, 
doch Euripides heeft althans in zijn Oedipus een andere versie 
gevolgd of bedacht, fr. 541 N2=schol. Eur. Plwen. 61). Vast staat 
dat in de Teiresiasscène in zeer sterke mate op de zelfblinding 
vooruit wordt gewezen: zien en blind zijn behoren tot de meest 
essentiële thematiek van het drama.-

Dat we met deze interpretatie van de Teiresiasscène niet ver 
bezijden de bedoelingen van de d.ichter kunnen zijn, leert ons het 
volgende koorlied. Het koor blijkt nl. door Teiresias' onthullingen 
wel geschokt, maar blijft Oedipus vertrouwen, omdat hij destijds 
de stad redde van de Sphinx; het woord van een ziener hoeft niet 
waar te zijn. 

Het koor reageert eigenlijk alleen op de aantijging, dat Oed.ipus 
Laius zou hebben gedood, niet op de rest: dit impliceert dat wie 
de werkelijkheid niet weet, Teiresias' verklaringen niet kan begrij
pen, laat staan aanvaarden. Het koor is volstrekt overtuigd van 
Oed.ipus' Corinthische herkomst: hij is voor hen de zoon van Poly
bus, (koning van Corinthe). Merkwaard.igerwijze blijkt dat uit het 
volgende. Het koor verklaart zich in verwarring door Teiresias' 
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woorden: "want ik heb nooit gehoord van een twist tussen Polybus' 
zoon en de Labdaciden" (i.e. Laius 489 sq.). Nu is tot dusverre in de 
tragedie Oedipus nergens aangeduid als Polybus' zoon. Pas drie
honderd verzen later horen we dat uit Oedipus' eigen mond in zijn 
grote scène met locaste. We moeten wel aannemen dat deze voor
stelling van zaken, met deze naam voor de pleegvader, voor 
Sophocles en zijn publiek zeer vast lag in de overlevering; anders 
zijn de woorden voor de toehoorder onbegrijpelijk.2) (Maar als dat 
zo is, dan hebben we hier met een dramatische ironie te doen, 
gelegd in de mond van het koor; overigens wordt hiermee de later 
in het stuk gewichtig wordende naam van Polybus geïntroduceerd.) 

Het daarna volgende zeer omvangrijke tweede epeisodion 
brengt eerst een confrontatie van Creon, die zich van schuld 
komt vrijpleiten, met Oedipus, het verschijnen van locaste 
(voorbereid in de dialoog Creon-Oedipus), die gesteund door het 
koor in een bewogen lyrische scène aan de twist een eind maakt en 
de scène tussen locaste en Oedipus, die halverwege het drama valt 
en het keerpunt in de handeling markeert. Het paradoxale effect 
van de scène met Creon in contrast met dat van de Teiresias-scène 
is wel dit, dat, terwijl Oedipus in zijn onwetendheid hier staat 
tegenover een mens, die in tegenstelling tot Teiresias, evenmin de 
werkelijkheid weet, de toehoorder hier gefrappeerd wordt door 
het ongelijk van de koning tegenover de redelijke man van kleiner 
formaat, die slechts één ding weet: dat hij onschuldig is en bereid 
is zichzelf te vervloeken, als dit niet waar zou zijn. Daarbij dient 
bedacht te worden dat volgens Oedipus' impliciete redenering 
Creon schuldig moet zijn, omdat dit de verklaring is van Teiresias' 
leugens en dat Creon's onschuld Teiresias' woorden waarmaakt, 
omdat deze anders niet verklaarbaar zijn. De indruk die de hoorder 
krijgt van Oedipus' ongelijk tegenover Creon wordt versterkt 
doordat de dichter in deze scène insisteert op het alleenheersers
karakter van Oedipus. Dit ligt natuurlijk geheel in de lijn van 
Oedipus' haastige conclusie tot een samenzwering tegen Laius en 
tegen zichzelf en behoort tot de portrettering van de centrale 
figuur. - Ofschoon overtuigd van Creon's schuld, laat hij hem gaan, 
maar voegt het daarom smekende koor toe: "weet wel dat, als ge 
dat verlangt, gij voor mij zoekt de dood of ballingschap uit dit 
land ... " "Laat hij dan gaan, al moet ik sterven of eerloos met 
geweld uit dit land worden weggestoten." 

Deze scène met Creon, waarvan de onontbeerlijkheid wel eens 
betwijfeld is, demonstreert hoever de heerser, door zijn eigen deduc-

2) Inderdaad geldt als pleegvader van Oedipus steeds Polybus, hetzij 
koning van Corinthe, hetzij van Sicyon, hetzij van Anthedon, hetzij van 
Plata.ea.e. Dat Sophocles de pleegmoeder Merope noemt is uitzonderlijk. 
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ties kan gaan tot de conclusie dat hijzelf de schuldige is - deze 
absurditeit wijst hij af, vasthoudend aan Creon's schuld. Hij is 
niet bereid tot het erkennen van Creon's onschuld, omdat deze 
erkenning zijn eigen veroordeling inhoudt (althans naar zijn eigen 
redenering), en omdat hij zich van geen kwaad bewust is. Maar hij 
is rijp voor het éne detail in wat locaste zal gaan zeggen, dat heel 
zijn zelfverzekerdheid aan het wankelen zal brengen. 

locaste immers wil Oedipus aantonen, dat waarzeggerskunst 
niets waard is en dat hij zich dus van Teiresias' woorden niets 
hoeft aan te trekken. Zij vertelt dat Laius eens van Phoebus' 
dienaren de voorspelling kreeg dat hij gedood zou worden door 
het kind dat van hem en locaste zou worden geboren. Maar Laius 
werd door vreemde rovers op een driesprong gedood; z'n zoon 
was nog geen drie dagen oud met doorboorde voeten weggeworpen 
in het gebergte. 

De driesprong herinnert Oedipus eraan hoe hij destijds uit 
Delphi terugkerend een man en diens gevolg doodde. Men moet 
zich hier herinneren, dat in de proloog Creon heeft verteld dat 
rovers Laius doodden, dat één man van het gevolg terugkwam 
en alleen wist te vertellen dat Laius door een schare rovers was 
gedood. (Creon : één man, die niets wist te zeggen van wat hij 
had gezien, behalve één ding. Oed.: wat was dat: één ding kan 
maken dat men veel kan vinden, als wij slechts een gering begin 
van hoop in handen krijgen. Creon: Hij zei, dat rovers hem ont
moetten en in overmacht hem doodden). Wanneer locaste's be
schrijving van Laius en zijn gevolg overeenstemt met Oedipus' 
herinnering aan de man met gevolg die hij doodde (die hij allen 
doodde, zegt hij later) vraagt hij locaste wie dit vertelde en op 
haar antwoord dat het de ene geredde was en dat deze op eigen 
verzoek sindsdien op het land leeft, wil hij die ontbieden.3) Maar 
eerst doet hij haar het verhaal van zijn leven, dat hij in Corinthe 
opgroeide als zoon van Polybus en Merope, dat bij een drinkgelag 
iemand zei dat hij een onecht kind was, dat hij naar Delphi trok 
om bescheid over zijn afkomst, dat hij het orakel kreeg dat hij zijn 
vader zou doden en met z'n moeder zou huwen en hoe hij Corinthe 
ontwijkend het gewelddadig avontuur op de driesprong beleefde. 

Volkomen overtuigd nog dat hij de zoon van Polybus en Merope 
is, roept hij uit: als deze man die ik doodde Laius was, wie is er 
dan rampzaliger dan ik (want hij is dan het object van de door hem 
zelf uitgesproken vervloeking in zijn edict) die, verbannen uit 
Thebe evenmin naar mijn ouders kan gaan. Ook dit een lange 

8) Het valt op dat de dichter Oedipus voorbij laat zien aan het detail 
der "doorboorde voeten". M.i. is dit meer dan een dramato·technische 
greep: het is zeer ware psychologie. 
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passage beheerst door de meest feroce dramatische ironie. Het 
effect hiervan zal echter anders zijn dan in de eerste helft van de 
tragedie. 

Want de angst heeft zich van Oedipus zelf meester gemaakt 
(men leeft dus met Oedipus' angst mee, terwijl men de werkelijk
heid weet) en ook doordat deze scène zich afspeelt in de vertrouwe
lijkheid van man en vrouw zal de hoorder heviger meeleven met 
Oedipus en niet slechts zich bewust zijn van de gaping tussen 
schijn en werkelijkheid ma.a.r meer nog door het direct a.a.ngrijpende 
van de tegenstelling tussen illusie en onafwendbaarheid geschokt 
zijn. In deze scène immers worden bij monde van Iocaste en 
Oedipus zelf de twee orakels weergegeven wa.a.ruit, indien ze ernstig 
worden genomen en als inderdaad Oedipus Laius vermoord heeft, 
de werkelijkheid zonder moeite kan worden afgelezen: de zoon 
van Laius en Iocaste zal Laius vermoorden, Oedipus zal zijn 
vader vermoorden: als Oedipus Laius heeft gedood, is hij Laius' 
(en Ioca.ste's) zoon. 

Ma.a.r Oedipus heeft één grond om te hopen dat hij Laius niet 
heeft gedood. Want de overlevende sprak van rovers: en nooit 
zal één gelijk kunnen zijn a.a.n velen. (Het spel met de ene en de 
velen, voorbereid en voortgezet in proloog en eerste epeisodion, 
het motief ook van het éne, dat veel verklaren kan "als wij slechts 
een gering begin van hoop in handen krijgen", het motief ook 
van de "gelijkstelling" zijn in deze passage ineengewerkt 842-847.) 
En Iocaste sterkt hem in deze hoop : de getuige zal dat niet kunnen 
herroepen. En doet hij dat , ,dan nog zal hij niet kunnen tonen dat 
de moord op Laius is geschied zoals het moest, want Loxias zeide 
dat hij sterven moest door de hand van mijn kind. Doch dit rampza
lig wezen deed dat niet, doch kwam tevoren om." Zodat men nu 
noch later om waarzegkunst hoeft te geven. - Doch Oedipus wil 
dat de overlevende getuige ontboden wordt. 

Het is duidelijk dat de vraag waarom de handeling tot dusverre 
gedraaid heeft: "wie is (of zijn) de moordenaar(s) van Laius" 
zich hier toespitst tot de vraag: "is Oedipus de moordenaar van 
Laius?" Daarnaast: de vraag "komen orakels uit", die door Ioca.ste 
ontkend wordt, maar die voor het koor alles overheersend blijkt 
te zijn. De komst van de ooggetuige is in het vooruitzicht gesteld 
en de toehoorder zal hem in het volgend epeisodion verwachten. 
Men zal zich ook bewust zijn van Oedipus' heroïsche vastberaden
heid deze man te willen horen; het zoeken om uitkomst voor de 
stad gaat voort, ook nu zijn eigen existentie op het spel blijkt te 
staan. Na het befaamde tweede stasimon, waarbij ik iets uitvoeriger 
zal stilst&a.n aan het eind van mijn beschouwingen (het koor uit 
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zijn verontrusting over de nieuwe situatie en over locaste's ver
werping der orakels) volgt niet de scène die men verwacht. 

Een bode uit Corinthe komt berichten dat Polybus is gestorven. 
Voor locaste (en voor Oedipus) is dit bevestiging ervan dat orakels 
niet gelden. (De andere conclusie: dan is dus Oedipus niet Polybus' 
zoon, komt bij hen niet op.) Maar nog blijft Oedipus vrezen 
voor de tweede helft van het hem gegeven orakel, ofschoon 
locaste hem toevoegt: "gij, blijf geen vrees koesteren voor 
het huwelijk met Uw moeder: want vele mensen deelden het 
bed van hun moeder, zij het slechts in droom. Doch hij voor 
wie dit niets betekent, draagt het gemakkelijkst z'n leven" 
980-983 (men hoort hoe tot dicht voor de catastrofe de dra
matische ironie met het wreedste effect wordt toegepast). De 
Corinthische bode wil Oedipus bevrijden van zijn vrees (zoals 
locaste in de voorafgaande scène) en onthult dat Oedipus niet de 
zoon van Polybus en Merope was; de bode kent zijn identiteit niet, 
maar had hem destijds als pasgeboren kind met doorboorde voeten 
in het Cithaerongebergte van een herder van Laius gekregen. Deze 
herder blijkt dezelfde man te zijn, die de overlevende is van Laius' 
gevolg. Voor locaste is nu alles duidelijk, zij waarschuwt, tevergeefs, 
Oedipus niet verder te gaan met het onderzoek en gaat na een 
weeroep heen. Doch Oedipus blijft blind tegenover de zo voor het 
grijpen gebrachte waarheid. Hoe moeten wij dat interpreteren 1 
Het is m.i. onvoldoende te zeggen, dat het de dichter er om te 
doen is zijn subtiele opzet af te wikkelen door de tot het laatste 
opgespaarde confrontatie met de overlevende van Laius' gevolg. 
Op dramato-technisch niveau kan men daarmee volstaan. Maar 
de zin moet zijn, dat de mens tot het laatste toe terugdeinst voor 
de afgrond van zijn verschrikkelijke werkelijkheid. Dit wat betreft 
Oedipus' blindheid tegenover wat vrijwel evident is. Maar deze 
gaat gepaard met de consequente drang te willen weten (de vraag 
naar de moordenaar van Laius is nu de vraag naar zijn eigen 
identiteit geworden). 

De dichter laat hem als in trance de woorden uitspreken: "ik 
mij achtend Fortuna's kind, van haar de geefster van goede gaven, 
zal niet onteerd worden". Men herinnere zich Teiresias' woord 
over Oedipus' TIJm (442). De rede waarin deze woorden staan is 
de climax van Oedipus' verblinding en tevens de bevestiging van 
zijn persoonlijkheid. (1076-1085, spec. 1080, 1). 

De dichter laat in het volgend koorlied het koor delen in Oedipus' 
delusie en veronderstellen dat Fortuna's zoon wellicht de zoon 
is van een godheid en een nymph. Het sterk dansend karakter 
van het koor en de extravagance van de blij geuite veronder
stellingen bereiden de catastrofe voor, d.w.z. de uiteindelijke ont-
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hulling door de herder van Laius in de volgende scène, door het 
zeer schrille contrast en stellen dit koorlied zelf in absolute tegen
stelling tot het stasimon na de catastrofe, een tegenstelling als 
tussen een scherzo en een treurzang. Maar dat niet alleen: voor 
de hoorder, die de afloop wist en zijn weten in de voorafgaande 
scène bevestigd heeft gevoeld, is dit koorlied een dans over een 
afgrond, zijn glans een vals en sinister schijnsel: is niet hier ook de 
dramatische ironie tot haar uiterste grens gebracht, als gezongen 
wordt dat de Cithaeron morgen vreugdedansen zal beleven daar 
zij de weldoenster was van Oedipus en er gebeden wordt dat dit 
aan Apollo moge behagen en Apollo genoemd wordt als één der 
goden die Oedipus' vader kunnen zijn 1 

In het zeer korte epeisodion dat volgt vindt de catastrofe in 
de meest geconcentreerde vorm plaats door het gesprek met Laius' 
dienaar, waarop het indrukwekkende koorlied ZW y81leat PeOTW'V het 
vergaan van Oedipus' glorie tot het diepste ongeluk bezingt. 

Zij voor wie de zin dezer tragedie uitsluitend is de demonstratie 
daarvan dat menselijk geluk niet meer dan een kortstondige schijn 
kan zijn ("welk mens draagt meer weg van het geluk dan slechts 
zoveel als de schijn ervan om daarna ten ondergang te neigen") 
kunnen zich op dit lied beroepen. En zij doen dit terecht, maar het 
is toch slechts een deel van de waarheid. In de eerste plaats gaat 
het niet slechts om deze schijn, maar ook om de schijn van menselijk 
weten tegenover de door de goden gestelde werkelijkheid. In de 
tweede plaats volgt op dit koorlied nog de Exodos (1/5 van de 
hele tragedie), waarin weliswaar bovenal de door zijn lot zwaar 
geslagen en door de eigen hand geblinde koning als een exempel 
ten tonele wordt gevoerd, waarin het contrast met de proloog 
pathetisch gemarkeerd wordt in de scène van de blinde met zijn 
dochters, waarin hij vernederd staat tegenover de bezonnen Creon, 
doch waarin ook, ondanks al het klagen en de uitingen van wanhoop, 
zijn geestkracht niet als gebroken wordt uitgebeeld. Maar in de 
derde plaats moet niet vergeten worden dat het Oedipus zelf is 
die het onderzoek naar Laius' moordenaar, het vinden waarvan de 
redding van de stad betekent, tot het einde toe verricht en wil 
verrichten. Het koor smeekt tot de goden in de parodos: "als ge 
ooit rampspoedvlam uit de weg (bnoma'V) hebt geruimd, komt ons 
dan ook nu te hulp" (166). Oedipus smeekt het koor in de Exodos: 
"voert mij heen uit de weg (bn6nwv), de zeer verderfelijke" (1340). 

4. Het is zowel in verband met het eerste als met het derde 
punt dat mij nog een korte beschouwing rest, te wijden aan het 
koorlied dat staat tussen de scène met Iocaste en die met de Bode 
uit Corinthe. Hier volgt een 'filologische vertaling': 
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C1Tf!. a 

Och moge het lot met mij zijn als ik met mij draag 
de vrome reinheid in alle woorden en daden, 
waarvoor gesteld zijn wetten op verheven voet, 
eens in de hemelse aether gebaard, waarvan Olympus 
alleen vader is en niet bracht hen 
sterflijke natuur van mensen voort, 
niet zal hen ooit vergetelheid 
doen slapen (werkeloos): 
een grote god werkt in hen, die geen verouderen kent. 

antistr. a 

Overmoed wekt de tyran; overmoed, als deze 
van veel overladen is klakkeloos, 
wat niet terechtertijd en niet ten zegen is, 
bestijgt de hoogste top en tuimelt dan 
in steile afgrond van het noodlot, 
waar haar voeten nutteloos zijn. 
Doch moge, zo bid ik, de schone worsteling 
voor de stad de godheid nooit onderbreken (ongedaan maken). 
Nooit zal ik ophouden de godheid als beschermer te houden. 

stro IJ 
Maar als er een met euvelmoed in daden of woord 
zijn weg gaat, voor Dikè onbewust en zonder eerbied 
voor der goden zetels, 
moge hem dan een boos lot grijpen 
wegens zijn rampzalige hoogmoed, 
als hij niet zijn winst zal winnen volgens het recht 
noch zich van goddeloze daden zal weerhouden 
of zich aan wat niet aangeroerd mag worden zal vergrijpen 

[in verdwazing. 
Welke mens zal dan nog, onder zulke omstandigheden, 
er zich van weerhouden met hartstocht af te weren 

[de schichten 
die zijn ziel wonden 1 Want als zulke handelingen in ere 
staan, wat moet ik dan de reidans beoefenen (dansen in de rei)1 

antistr. IJ 
Niet meer zal ik dan naar de onaangetaste navel 
der aarde gaan in verering, en niet naar de tempel in Abae, 
niet naar Olympia, 
als dit niet uit zal komen 
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met de hand aanwijsbaar voor a.lle stervelingen. 
Doch, 0 machtige, als gij terecht zo heet, 
Zeus, albeheerser, laat het niet ontgaan 
aan U en Uw eeuwig onsterfelijke heerschappij. 
Want reeds doen zij de orakelspreuken over Laius 
<van weleer) te niet (ze gaan te gronde) en nergens ziet 
men Apollo in ere staan. 
Verloren gaat de religie. 

De voorafgaande scène heeft het koor geschokt. Het eerste 
stasimon, komend na de scène met Teiresias, bewaarde een even
wicht tussen de geestelijke verwarring veroorzaakt door de woorden 
van de ziener en hun vertrouwen in Oedipus. Maar nu hebben zij, 
uit Oedipus' eigen mond, gehoord van de mogelijkheid dat Oedipus 
Laius' moordenaar is en zij waren getuige van Iocaste's (relatief) 
ongeloof in profetieën en orakels. Wat het koor vreest kan men 
als volgt omschrijven: zou Oedipus inderdaad Laius' moordenaar 
zijn en zou hij Iocaste volgen in haar ongeloof in orakels, dan 
zouden de goddelijke ongeschreven wetten ophouden zijn bewind 
te bepalen, of liever: dan zou dat betekenen dat hij zich aan die 
wetten niet zou storen. Zijn hybris zou zich ontwikkelen tot ty
rannie, wetteloosheid en ongeloof. Hij zou er zich niet om bekom
meren Apollo's bevel te gehoorzamen om Laius' moordenaar te 
straffen en de stad zou te gronde gaan (zoals zij nu bezig is te 
gronde te gaan door de pest). Maar hier zoals elders in Sophocles' 
koorliederen, mist het koor, ofschoon het overigens in sterke mate 
opgaat in de implicaties van de dramatische situatie, een zeer 
belangrijk punt: de koorleden hebben niet werkelijk begrip voor 
de morele grootheid van de protagonist. Voor zover het van Oedipus 
afhangt, bestaat er geen gevaar dat hij het onderzoek naar Laius' 
moordenaar zal staken en zijn eigen ondergang zal vermijden ten 
koste van de redding der stad. Oedipus' verlangen om Laius' 
dienaar te zien en zijn verdere koppige wil om zijn eigen identiteit 
te onthullen komen neer op de vervulling van Apollo's bevel; 
want ze vloeien voort uit de jacht op Laius' moordenaar. 

Daarom komt het me voor dat zowel die interpreten, die in 
dit stasimon een persoonlijke 'commentaar' van de dichter zien 
hetzij op de dramatische situatie van zijn stuk, hetzij op zekere 
tendenties van de tijd, waarin hij leeft, als degenen die de uitingen 
van het koor beschouwen als de echo van datgene wat de "con
servatieve bourgeoisie" (wie dat dan mogen zijn) van Sophocles' 
tijd zou hebben gedacht (aan welke beschouwingswijze de per
soonlijke opvattingen van de dichter dan geheel vreemd zouden 
zijn) - het komt me voor dat deze twee categorieën van interpreten 
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in gelijke graad ongelijk hebben. De zang is volkomen relevant 
in de dramatische situatie van deze tragedie en wat het koor 
zingt is geheel 'in character'. En het is de dichter die aan dit koor 
die overweldigende sublimiteit verleent die voortvloeit uit zijn 
eigen geest: want als werkelijk een wereld zou ontstaan, een gemeen
schap, waarin el,qj "(!ár:uno'/! eij'/! (locaste's woord 979) als het 
verkieslijkst werd beschouwd, dan zou naar alle waarschijnlijkheid 
zijn persoonlijke commentaar van dien aard zijn. Maar de figuur 
van Oedipus, die ons in de Oedipus Tyrannus getoond wordt, is 
er niet een door wie zulk een wereld zou kunnen ontstaan: integen
deel de wereld wordt van betekenisloosheid gered door Oedipus' 
heroïek. 

In tegenstelling tot wat men dikwijls geuit vindt, is het gehele 
koorlied tot in details relevant voor de dramatische situatie van 
de tragedie op het moment waarop het koor hier zijn lied aanheft. 
Het is volstrekt onnodig, en zelfs geheel verkeerd, voor het lied 
het karakter te veronderstellen van een soort parabasis.4) 

Drie dingen voornamelijk zijn het, zo meen ik, die, op ver
schillende wijze, een aanvaardbare interpretatie van dit lied dikwijls 
in de weg hebben gestaan: 1 ° het verzuimen om, langs de weg 
van "close reading" de tekst in de eerste plaats te willen begrijpen 
in zijn contextueel verband. De oorzaak hiervan ligt ten dele daarin, 
dat de verhevenheid en de gespannen hartstochtelijkheid van het 
lied inderdaad op sommige plaatsen de grenzen van dit contextueel 
verband te buiten lijken te gaan. 2° het misverstand dat hierin 
bestaat, dat men gemeend heeft dat de dichter zou bedoelen dat 
Oedipus inderdaad een exemplum is van iJfJ(!LÇ die gestraft moet 
worden. Zelfs het koor bedoelt dat niet. Slechts de vrees daarvoor 
ligt aan hun woorden ten grondslag, terwijl inderdaad van locaste 
moet worden gezegd, dat zij de grenzen van de aan mensen gestelde 
maat overschrijdt; waaraan ik toevoeg dat locaste daarmee geens
zins, als gestalte, door Sophocles als een verwerpelijke figuur 
gedacht is (dit om misverstanden te voorkomen). 3°. De tegenzin 
om aan te nemen, dat voor Sophocles de kosmos ineenstort, als 
de orakels niet uitkomen (vd. de idee dat dit slechts de bigotte 
opvattingen zou spiegelen van bekrompen Atheners). Of ook het 
triomphantelijke gevoel van hen, die juist in Sophocles zelf gaarne 
de bigotte dichter zien, die in dit koorlied zijn persoonlijke mening 
uitspreekt, hetgeen dan weer strijdig is met zijn uitbeelding van 
Oedipus' gestalte. 

Doch bezien wij de inhoud van de hele tragedie. Dat Oedipus, 

4) Of a.llerlei toespelingen te horen op contemporaine personen en 
gebeurtenissen. 
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persoonlijk geheel zonder schuld, de twee gruweldaden heeft 
gepleegd, is objectief de werkelijkheid. Deze gruweldaden, ongedelgd, 
impliceren de ondergang van de stad. De gruweldaad, onverschillig 
of deze willens en wetens of onbewust bedreven is, betekent een 
verstoring van het evenwicht in de kosmos, waardoor de gemeen
schap wordt aangetast; delging betekent herstel van dat evenwicht 
en redding der gemeenschap. De orakels, komend van de goden, 
handhavers van het evenwicht in de kosmos, de ót'Kf], zijn expressie 
van het noodwendige van wat geschied is en geschiedt. De tragiek 
ligt hierin besloten dat het grote en heldhaftige en scherpzinnige 
individu zijn eigen identiteit pas vindt ten koste van zijn onder
gang, doch met behoud van zijn waarde (cro" àTtp,aaO~aop,aL), 
terwijl hij daarmee de stad redt. De ware aard van het mens 
zijn (dit is de message van de Oedipus) ligt in die verbinding van 
heldhaftige grootheid en uiteindelijk besef van menselijke nietig
heid. De kosmos en de samenleving blijven bewaard door de 
tragische situatie van de mens. Tragiek is inherent aan het leven 
zelf, wil het zin hebben. Maar daarvoor moeten de orakels uit
komen. Tragedies zijn slechts mogelijk als dit wordt erkend. 

Dit is het ongeveer, dat in de Oedipus ligt en zeer in het bijzonder 
tot uitdrukking wordt gebracht in dit koorlied. Men kan een 
levensbeschouwing van deze aard verwerpen, men kan er 'recht
vaardigheid der goden' in ethische zin in missen, men misse erin 
een equivalent van 'genade' - men kan er niet mee volstaan dit 
levensgevoel gelijk te stellen met archaïsche bigotterie. 

En men kan niet zeggen dat dit koorlied een breuk betekent 
in de eenheid van conceptie van deze tragedie en in strijd komt 
met een andere 'zingeving' die men aan de tragedie zou kunnen 
opdringen. Integendeel. 

Van de talrijke hier niet aangevoerde vragen waarvoor deze tra
gedie met haar doorzichtige structuur, haar hechtgeweven verband 
ons stelt, wil ik er één noemen: bestaat er een door de dichter 
bedoelde relatie tussen Oedipus de triumphator over de Sphinx 
door het oplossen van het raadsel, waarvan het antwoord luidt: 
"de mens" en Oedipus die niet weet welk mens hijzelf is en als een 
blinde de aanwijzingen over zijn eigen identiteit over het hoofd ziet 1 
Ik durf deze vraag niet bevestigend, noch ontkennend te beant
woorden. De grote subtiliteit waarmee de dichter de antithesen 
schijn en wezen, weten en waan in deze tragedie tegen elkaar 
uitspeelt doet mij overhellen naar een bevestigend antwoord. Zo 
gezien kan het spel beschouwd worden als een gruwelijke exem
plificatie van het ')"I'wO, aeav-r:6'l1.-

Maar waarom het mij bovenal te doen was, is te laten zien, 
dat de dramatische ironie in de Oedipus een bijna overheersend 
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structuurelement van de tragedie is, waarvan het gewicht zowel 
door de eigen aard van deze stof bepaald wordt alsook in de sterkste 
mate de richting bepaalt, waarin eenheid en zin van de handeling 
begrepen moeten worden. Dit wordt welhaast bewezen doordat de 
dramatische ironie in haar allersterkste vorm optreedt vlak voor 
de uiteindelijke catastrophe. "Ik mijzelfbeschouwend als TvX'Y/'s kind, 
van TvX'Y/ met de goede gaven, zal niet onteerd worden" (met het 
aansluitend voorlaatste koorlied). 
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