
 

 

SPELEN MET…OEDIPUS - SCENE OM VOOR TE BEREIDEN – 12 MEI 2018 
 

Leer alsjeblieft beide karakters zodat je beide rollen kunt spelen 

 
CREON  Oedipus, ik heb niks verkeerds gedaan. Ik wist niet wat hij ging zeggen. Ik heb hem 
  niet gevraagd iets te zeggen.  
 
OEDIPUS En je hebt ook nooit de ambitie gehad om een verkiezing te winnen?  
  
CREON opent zijn mond om 'nee' te zeggen, aarzelt - die fractie van een seconde zegt genoeg.  
  
OEDIPUS Zie je wel. Zie je wel. 
 
CREON  Verdomme, ik wilde dat jij zou winnen.  
  
OEDIPUS Wil-de. Verleden tijd.  
 
CREON  Waarom zou ik me dag in dag uit kapot werken, campagne voeren, slaap tekort ko
  men, jou tegenspreken als je ernaast zit - zoals nu.  Waarom me druk maken over 
  beeldredactie, de ene fotoshoot na de andere met al die vellen papier met die rot
  kop van jou erop? Waarom zou ik me druk maken? Omdat ik wil dat jij wint. Ik heb 
  altijd jouw overwinning gewild….Je luistert niet eens naar me.   
  
OEDIPUS Mijn instinct is om jouw gelul af te kappen. En ik vertrouw mijn instincten meer dan 
  jou.  
 
CREON  Dus je gaat niet luisteren naar wat er echt gebeurd is?  
 
OEDIPUS Wat er echt gebeurd is, is dit: jij wilt niet dat ik het onderzoek naar de dood van  
  Laius heropen.  
 
CREON  Ik had niets te maken met wat hij zei. Niks. 
 
OEDIPUS Jij had de afspraak toch gemaakt? 
 
CREON  Ja, dat weet jij ook, maar daarom ben ik nog niet verantwoordelijk.  
 
OEDIPUS Wel een goed verhaal toch? Ik heb Laius gedood, de nieuwe man heeft gewoon de 
  oude vermoord. Wel raar dat niemand mijn naam heeft genoemd toen Laius stierf. 
  Zevenentwintig jaar geleden. Vreemd dat Teiresias toen mijn naam niet in de hoge 
  hoed heeft gestopt. Bijna alsof, ik weet het niet, ik nu een grotere buit ben opeens, 
  alsof iemand er belang bij heeft om nu - 
 
CREON  Prima. Morgen weet je het. Je zult erachter komen dat ik alleen maar geprobeerd 
  heb je te beschermen - zoals elke dag in de afgelopen twee jaar.  
 
OEDIPUS Jij vindt dus dat dit allemaal aan jou te danken is? 
 



 

 

CREON  Jij bent mij geen dank verschuldigd, vind je? 
 
OEDIPUS Afgezien van een tip over de spelregels zo nu en dan -  
 
CREON  Ja, want aan mijn begrip voor de verkiezingsregels hebben we niets gehad toch?  
  Of dat we bepaalde wetten konden omzeilen omdat we snapten wat erin stond?  
 
OEDIPUS Na vanavond heb ik je niet meer nodig.  
 
CREON  Je hebt mij niet meer nodig? Oedipus, denk er nog eens over na. 
 
OEDIPUS Heb ik gedaan. We zijn klaar. Ik vertel het je zus morgenochtend. Ik laat mij niet van 
  binnenuit ondermijnen.  
 
CREON  Goed. Dan hoef ik niks meer te zeggen  


