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ANTIGONE 
Deur 

JEAN ANOUILH 
 

In Afrikaans vertaal deur Joc. De Bruyn en Fred Engelen 
 
 
 

KREON: 

Wag, ek sal moontlik later van julle 'n verslag wil hê.  Laat my nou alleen met 

haar. 

 

Hoekom het jy probeer om jou broer te begrawe?  Ek het dit verbied.  Jou 

broer was 'n opstandeling en 'n verraaier.  Jy het dit geweet.  Jy het geweet 

wat die straf is wat ek gelas het vir enigeen hoegenaamd wat sou durf om 

hom die laaste eerbewys te skenk? 

 

Jy het seker gedink dat om die dogter van Oedipus te wees, die dogter van 

Oedipus se trots, genoeg is om jou bo die wet te stel? 

 

Jy is die trots van Oedipus.  Ja, werklik, nou dat hy vir my in jou oë herlewe, 

nou glo ek jou.  Jy het geglo ek sal jou laat doodmaak.  Vir jou trots het dit as 

die natuurlikste slotsom voorgekom.  Vir jou vader ook.  Vir julle is niks 

minder genoeg nie as om die Noodlot en die Dood van aangesig tot aangesig 

aan te spreek. 

 

Daardie dae is verby vir Thebe.  Thebe het nou reg op 'n vors sonder 

geskiedenis.  My naam is maar net Kreon.  Ek staan met my twee voete op 

die grond - met minder ambisie as jou vader.  Konings het beter dinge om te 

doen as om tragedie te speel, my dogtertjie. 

 

Dus, luister nou mooi na my!  Jy is Antigone, jy is die dogter van Oedipus - 

goed!  Maar jy is skaars twintig jaar oud, en nie so lank gelede nie sou hierdie 
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hele affêre klaar afgehandel gewees het met droë brood en 'n paar taai 

klappe. 

 

Het jy al na jouself gekyk, my klein mossie?  Jy is veels te maer.  Voer jouself 

liewer 'n bietjie op, sodat jy Haimon 'n fris seun kan gee.  Thebe het meer 

behoefte daaraan as aan jou dood, glo my!  Nou gaan jy dadelik na jou 

kamer toe soos ek vir jou gesê het, en jy hou jou mond.  Ek sal sorg vir die 

swye van daardie mans.  Toe, loop nou!  En moet my tog nie so met jou oë 

probeer verpletter nie.  Ja, ek weet jy dink ek is 'n bars mens, en ek is seker 

glad te plat en alledaags na jou sin.  Maar ek hou tog baie van jou, lelike 

giere en al.  Moenie vergeet nie - dis ek wat jou jou eerste pop persent gegee 

het, nie so lank gelede nie. 

 

Antigone!  Hierdie een is die deur na jou kamer.  Waarheen gaan jy?  Watter 

soort spel speel jy? 

 

Begryp jy nie dat as iemand anders uitvind wat jy probeer aanvang het, ek 

genoodsaak sal wees om jou te laat doodmaak.  As jy nou die swye bewaar, 

as jy die gekheid laat vaar, is daar net 'n kans dat ek jou kan red; maar oor 

vyf minute sal ek dit nie meer hê nie.  Begryp jy dit? 

 

Wil jy werklik hierdie onsinnigheid van vooraf begin?  Wat kan jy uitrig anders 

as om jou vingers aan bloed te skeur en jouself gevange te laat neem? 

 

Wil jy dan so graag doodgaan!  Jy lyk al reeds soos 'n diertjie in 'n val.  Ek wil 

jou red, Antigone.  Luister nou mooi: ek het die slegte rol, akkoord, en jy het 

die goeie.  En dit voel jy.  Maar moenie jou te veel hierop verlaat nie, jou 

klein pesding… as ek die gewone ruwe soort tiran was, sou jou tong al lankal 

uitgeskeur gewees het, jou ledemate op die rad verbrysel en jou liggaam in 'n 

put gewerp.  Maar jy sien 'n iets in my oë wat weifel, jy sien dat ek jou laat 

uitpraat instede van my soldate te roep, en derhalwe matig jy jou aan om my 
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gesag te trotseer, om my aan te val so al wat jy kan.  Waarop stuur jy af, jou 

klein heks? 

 

Jy is iets beters werd.  My seun bemin jou.  Moenie my dwing om ook met jou 

te betaal nie.  Ek het genoeg betaal.  Maar hoor my tog - vir die laaste keer!  

My rol is nie mooi nie, maar dit is my rol, en ek gaan jou laat doodmaak.  Net, 

voordat dit gebeur, wil ek hê jy moet ook seker wees omtrent jou rol.  Weet 

jy waarvoor jy gaan sterf, Antigone?  Weet jy onder aan watter vuige, 

geskiedenis jy vir ewig jou klein, bloedige naam gaan teken? 

 

Die van Eteokles en Poleneikes, die geskiedenis van jou broers.  Nee, jy dink 

jy ken dit, maar jy ken dit nie.  Geeneen in Thebe ken dit nie, behalwe ek.  

Maar ek meen dat jy, ook jy, vanmore, die reg het om dit te weet.  Dis nie 

mooi nie - jy sal sien… 

 

Sê my eers - hoe onthou jy jou broers?  Twee jagmaats, nè, wat seker nie 

veel notisie van jou geneem het nie, wat jou poppe gebreek het en mekaar 

altyd geheime toegefluister het om jou siel uit te trek? 

 

Later het hulle seker ook jou bewondering afgedwing met hulle eerste 

sigarette, hul eerste langbroeke; en toe het hulle saans begin uitgaan, hulle 

lyf grootman gehou; en hulle het glad nie eers meer na jou gekyk nie. 

 

Jy het wel dikwels vir jou ma sien huil, opgelet hoe jou vader hom vererg.  Jy 

het die deure hoor klap as hulle huis toe kom, en hul onbeskofte skaterlag in 

die gange af.  En wanneer hulle by jou verby gaan, stuitig en pronkerig, het 

jy geruik hoe hulle na wyn ruik. 

 

Weet jy wie jou broer was? 

 

'n Breinlose plesierjagter, 'n klein taai ondier sonder siel of hart, 'n klein skurk, 

met net genoeg verstand om vinniger as die ander in sy motor rond te ja, om 
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meer geld as sy maats in die kroeg te verspil.  Eenkeer was ek daarby, toe 

jou vader geweier het om hom 'n groot som geld te gee wat hy by die 

dobbelspel verloor het, het hy spierwit geword, sy vuis teen hom opgelig en 

hom 'n woord toegejou! 

 

Sy smerige vuis vol in jou vader se gesig.  Dit was ellendig om te sien!  Jou 

vader het voor sy skryftafel neergesak, sy hoof in sy hande.  Met beloede 

neus het hy daar gesit en ween, terwyl Poleneikes daar eenkant lag-lag 'n 

sigaret opsteek. 

 

Dit was net na hierdie rusie.  Hy het toe by die Argaiese leer aangesluit.  En 

vanaf die oomblik dat hy in Argos was, het die aanslae op jou vader se lewe 

begin. 

 

Gister het ek Eteokles met 'n groot staatsbegrafnis vereer.  Eteokles, daardie 

toonbeeld van die deug, was geen duit beter as Poleneikes nie!  Dié goeie 

seun het ook gepoog om sy vader te laat vermoor!  Die lojale prins het 

probeer - ja, ook hy - om Thebe aan die hoogste bieder te verkoop. 

 

Toe het ek hulle lyke onder die stapel gesneuweldes laat uitsoek.  Hulle is in 

broederlike omhelsing gevind, waarskynlik vir die eerste keer in hul lewe.  

Hulle was pap, Antigone - onherkenbaar.  Ek het een van die twee lyke laat 

oppik - die een wat die minste verbrysel was - vir my staatsbegrafnis, en 

gelas dat die ander net daar gelaat word waar hy lê, om te vrot.  En ek weet 

nie eens watter een nie… En ek verseker jou dat dit my ook nie kan raak nie. 

 

Wat gaan jy nou maak?  Jy het jou hele lewe voor jou.  Jy het nog net hierdie 

skat, jy wat Antigone is - jou lewe! 

 

---ooOoo--- 

(Teks verkrygbaar by DALRO) 

 


