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Arion

Vannacht droomde ik dat ik in Troje was. Ik liep omhoog naar de tem-
pel van Athene die de overwinning brengt – maar de overwinning 
voor wie? – en ik zag Kassandra met offers voor de godin. In mijn 
droom wist ze mijn naam. ‘Arion?’ vroeg ze. ‘Arion, ben je meege-
gaan met Aeneas?’ Ik aarzelde met mijn antwoord en werd wakker in 
een andere tijd en een andere stad.
 Tijd is een vloedgolf die alles wegspoelt, het nu en het vroeger. Daar 
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komt iedereen die wel eens nadenkt vroeg of laat achter. Ik ben van 
voor de oorlog. Tegenwoordig, want er zijn te veel oorlogen als je het 
mij vraagt, moet ik erbij zeggen voor wélke oorlog. De Trojaanse oor-
log! De grootste oorlog ooit om de mooiste vrouw ooit. Die oorlog.
 Tegenwoordig moet ik er ook bij zeggen dat die mooiste vrouw He-
lena was, want schoonheid vergaat snel, lelijkheid trouwens net zo 
goed. Helena was getrouwd met de koning van Sparta en ze werd 
door een gast in haar huis geschaakt, door Paris. Hij voerde haar in 
zijn schip met witte zeilen naar Ilios, de vesting van het land Troje 
waar zijn vader regeerde.
 Helena verveelde zich in Sparta en prins Paris was een zwierige 
jongen. Dan wil de liefde wel toeslaan.
 De bedrogen echtgenoot, rijke Menelaos, brulde om zijn nog rijkere 
broer Agamemnon van Mykene, dat stijf stond van het goud, en Aga-
memnon trommelde al zijn bondgenoten op.
 Een rijk man heeft veel bondgenoten: duizend Griekse schepen zet-
ten koers naar Ilios.
 Ach, Ilios. Er was nergens en nooit een stad als Ilios. Wanneer ik 
mijn ogen dichtdoe loop ik weer door de brede straten, bewonder ik de 
weergaloze paarden van prins Hektor op het plein bij de stallen van 
het paleis, beklim ik de muren gebouwd door de god van de zee zelf: 
Poseidon, die hier Neptunus heet. Maar daarover later.
 Ik groeide op in een oorlog, de oorlog van Troje, en daar droom ik 
over, daar zing ik over.
 Helden bezing ik en strijd, want oorlog en wapengekletter zijn za-
ken die heldendom kweken. En ik zing over verliezers, over ons dus, 
de verslagen Trojanen die nog konden vluchten voor de plunderende 
en brandstichtende overwinnaars.
 Wij gingen mee op reis met Aineas – die voor mij nu al zo lang Ae-
neas heet dat ik hem nooit meer bij een andere naam noem –, mee om 
een nieuw Troje te stichten met een stad zoals ons verloren Ilios.
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1

Kijk. Er zijn grote zangers, goede zangers en zangers die het 
goed doen bij een groot publiek. Dat zijn misschien niet de bes-
te maar ze worden het meest gevraagd. Nu ik zo oud geworden 
ben dat ik de waarheid onder ogen durf te zien wil ik er wel voor 
uitkomen dat ik bij de laatste groep hoorde. Mijn vader was een 
goed zanger en mijn broer Kadmilos had een groot zanger kun-
nen worden als hij was blijven leven. Hij verdronk in de Ska-
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mander. Toen had mijn vader alleen mij nog over. Ik was van 
jongs af aan bestemd voor het leger, niet omdat ik daar aanleg 
voor had, niet omdat mijn hart daarnaar uitging, nee, omdat 
mijn vader mijn stem niet goed genoeg vond voor het hoogste 
lied. Met de dood van mijn broer veranderde alles, een koning 
kan nog sterven zonder opvolger, een zanger niet. Mijn broer 
lag koud op zijn baar, of mijn moeder haalde me uit de oefen-
zaal voor boogschutters.
 ‘Arion, thuiskomen,’ riep ze. ‘Je moet zanger worden.’
 Mijn vrienden lieten hun wapentuig vallen van het lachen.
 ‘Arion moet zanger worden, hi ha ho!’ zongen ze.
 Ik deed of ik het een ramp vond. ‘Ik ben soldaat. Ik wil vech-
ten tegen de Grieken,’ protesteerde ik met een niet van echt te 
onderscheiden snik in mijn stem. In werkelijkheid dankte ik alle 
goden tegelijk. Ik ben altijd een lafaard geweest en geen held zo-
als mijn naam wil doen geloven. Arion. De manmoedige! Maar 
om uit het leger te blijven moest je geneesheer, ziener, of zanger 
zijn. De toekomst was voor mij zwart als de onderwereld, bloed 
kon ik niet zien, wapengekletter kon ik niet horen. Als klein kind 
zei ik al tegen iedereen dat ik zanger wilde worden en daar bleef 
ik bij toen ik opgroeide met het geraas van de oorlog daar buiten 
de beschermende muren. Ik paste ervoor te sterven op het veld 
van eer, ik stelde me voor in mijn vaders voetsporen te treden 
en gaf mezelf een redelijke kans op succes. Goed, mijn stem was 
niet fluwelig en ik sloeg de snaar wel eens mis, aan de andere 
kant kon ik verhalen verzinnen en vertellen als de beste. Maar: 
‘Niet genoeg voor een zanger,’ oordeelde mijn vader. ‘Je hebt de 
stem niet.’
 Zijn stem deed vorstinnen en slavinnen smelten, een bekend 
feit in Ilios, wat zeg ik, in heel Troje, maar was een stem alleen 
zaligmakend voor een zanger?
 ‘Grootvader had ook de stem niet,’ verdedigde ik mezelf. ‘Dat 
zei hij zelf. En toch praten ze nog steeds over hem. De woorden 
gleden als druppels honing van zijn tong, dat zeggen ze en niks 
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over zijn stem. Hij kon iets zo vertellen dat je het nooit meer ver-
gat, dat zeggen ze, dat zeggen ze nog altijd.’
 Het was niet slim van mij in een discussie met mijn vader over 
zijn vader te beginnen. Ik wist immers dat grootvader tot zijn 
dood toe net zo veel aan te merken had op mijn vader als mijn 
vader op mij. Maar ik kon het niet laten, en ik deed het op een 
beslissend moment in mijn leven, toen ik oud genoeg was om 
een bestemming te kiezen en in de leer te gaan. Mijn vader werd 
kwaad en hij bracht me nog dezelfde dag naar de opleiding voor 
jonge boogschutters in de hoge burcht waar de oefenzalen wa-
ren. Daar bleef ik, doodsbenauwd voor het moment dat ik mee 
zou moeten naar het slagveld. Ik droomde van de dag dat de 
trommel voor mij zou slaan en dat waren bloedstollende dro-
men. Gelukkig kwamen ze niet uit. Mijn broer verdronk en ik 
werd alsnog opgeleid tot zanger. Toen er niets anders op zat, was 
geen moeite mijn vader te veel om mij te leren wat hij wist. Er 
waren kostbare maanden verloren gegaan met speerwerpen en 
boogschieten, en een zanger moet beginnen zodra hij kan pra-
ten.
 ‘We zullen zien hoe ver we komen,’ zuchtte mijn vader.
 Allereerst moest ik de oude heldenzangen woord voor woord 
uit het hoofd leren. Ze waren vooral lang. Van de kortste nam 
het voordragen een dag in beslag, van de langste wel twee tot vijf 
dagen. Toevallig kende ik er hele stukken van uit mijn hoofd. Ik 
had ze tot vervelens toe moeten aanhoren als Kadmilos ze her-
haalde en herhaalde en herhaalde. De arme jongen had dan wel 
de stem maar niet het geheugen, en ik viel elke nacht in slaap 
op de cadans van versregels die hij onrustig woelend in ons bed 
opdreunde. Ik weet bijna zeker dat hij zijn zoete stemgeluid ver-
vloekte en een gruwelijke afkeer had van wat ik zo begeerde.
 Mijn vader was verrast door het tempo waarin ik de helden-
dichten in mijn hoofd prentte. ‘Je hebt in ieder geval het geheu-
gen,’ zei hij. ‘Had je nu ook mijn stem maar gehad!’
 Meer zat er wat betreft lof van zijn kant niet in. Ik was al-
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lang blij, deed wat hij van me eiste en zorgde ervoor dat ik niets 
wegliet of aanvulde, hij zou dat niet hebben gewaardeerd. Ie-
mand met mijn stem paste bescheidenheid. Eigen inbreng zou 
op overmoed, wat zeg ik, op hoogmoed hebben gewezen. Soms 
drongen er geweldige versregels tot aan de haag van mijn tan-
den, maar ik slikte ze in en gaf de woorden geen vleugels. Mijn 
vader bleef heer en meester. Hij was de zanger van Troje, de lie-
veling van de muze. Als hij door de straten liep, fluisterden voor-
bijgangers zijn naam en bogen vorsten voor hem vanuit hun wa-
gen.
 Voorlopig was ik te gelukkig om mijn wil door te drukken. Ik 
sliep zonder dromen, hoefde niet de oorlog in en zou niet sneu-
velen op het veld van eer.
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2

Toen de oorlog begon was ik nog bitter klein. Er kwamen sche-
pen uit de mist, vertelde mijn broer, die tien jaar ouder was en 
alles wist. Veel schepen. Duizend schepen.
 ‘Waarom?’ vroeg ik.
 ‘Om Helena van het paleis.’
 ‘Waarom?’
 ‘Prins Paris heeft haar gestolen.’
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 ‘Waarom?’
 ‘Ze is mooi.’
 ‘Waarom?’
 Dat vroeg ik zelfs nog toen ik groter werd.
 ‘Waarom is Helena mooi?’
 ‘Dat zie je!’
 Dat zag ik niet, hoe goed ik ook keek als ze over de muren liep. 
Helena was een groot mens, een moeder. Waarom bleven er dui-
zend schepen op het strand liggen en waarom vochten de Grie-
ken en Trojanen om een vrouw die nooit lachte?
 ‘Waarom?’
 ‘Omdat ze mooi is,’ hield mijn broer vol.
 Hij stierf niet door de oorlog en misschien ook weer wel. Wie 
zal het zeggen? Ze vonden hem in de Skamander met de lier in 
zijn armen gekneld en een zak stenen aan zijn gordel. Mijn va-
der wilde nog geloven dat een Griek dat had geflikt, maar gezien 
de tijdrovende knopen in de gordel leek het mij sterk dat iemand 
op zo’n omslachtige manier een eind had willen maken aan het 
leven van een ongewapende muzikant. Daar komt nog bij dat ik 
als enige wist hoe vaak hij in de nacht had liggen huilen.
 ‘Waarom huil je zo, Kadmilos?’
 ‘Nergens om.’
 Dat ‘nergens’ sloeg, dacht ik dan, op de oorlog, de gevech-
ten, het gekrijs in de verte, de dode helden die onder een man-
tel de stad in werden gedragen, de klaagzangen van de vrouwen 
op de muur. Dat allemaal was het nergens van Kadmilos. Mijn 
vader kon zijn ogen en oren ervoor sluiten, hij verschanste zich 
in de heldendichten van lang geleden, mijn moeder kon haar 
hart luchten door mee te jammeren met de vrouwen, maar mijn 
broer huilde mij uit mijn slaap en zijn angst sloeg over op mij. 
Kadmilos was altijd bang. Voor alles, en het meest van alles voor 
doodgaan. Als hij zijn vinger sneed aan een grashalm dacht hij 
dat hij doodbloedde, als zijn neus verstopt zat dat hij zou stik-
ken. Hij was zo bang om dood te gaan dat hij geen leven had. De 
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Skamander stak zijn verraderlijke armen naar hem uit en Kad-
milos gaf zich over. Einde van een lange doodsangst.
 De lier die ik van hem erfde had nogal geleden van het wa-
ter maar paste daardoor bij mijn stem, we vormden een grim-
mig paar. Ik zong en speelde van vroeg tot laat en ik was ge-
lukkig. Onverhoopt mocht ik worden wat ik wou zijn. Zan-
ger. Ik zou heldendichten zingen bij de verzopen lier van mijn 
broer.
 Maar waar en wanneer? Mijn vader liet me niet optreden. 
Nooit. Kadmilos mocht al met hem mee toen hij amper een lier 
kon tillen. ‘Zingen met papa.’ En ik moest thuisblijven!
 ‘Waarom?’
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 ‘Je bent er niet klaar voor.’
 ‘Waarom?’
 ‘Zeur niet, Arion.’
 Soms was hij ziek, misselijk, schor als een zeekraai, en nog 
weerde hij mijn hulp af.
 Hij schaamt zich voor me, dacht ik. Die gedachte had mij 
moedeloos kunnen stemmen als ik meer op mijn broer had gele-
ken, maar mij gaf tegenslag strijdlust. Was ik zanger? Kende ik de 
woorden? Had ik het geheugen? Nou dan! Maar de enige voor 
wie ik kon zingen was ons buurmeisje Polydora. Haar grootmoe-
der liet me tot vervelens toe op het kind passen. Je kon de oude 
Beroë moeilijk iets weigeren, want ze had niemand om op terug 
te vallen. Haar enige zoon was de heldendood gestorven in het 
derde jaar van de oorlog en de moeder van Polydora stierf een 
halfjaar later in het kraambed. Mijn moeder had een zwak voor 
de vinnige Beroë en de even vinnige kleuter, ik niet. Beroë kwam 
altijd later dan ze had beloofd en Polydora kneep me.
 ‘Laat dat, Polydora!’
 Dan klom ze bij mij op schoot en riep: ‘Zingen! Zingen! Zin-
gen!’
 Tot ik voor haar zong.

 Op de dag dat ik geboren ben
 is de Griek, is de Griek geland.
 En ik tuur vanaf de vestingmuur
 naar de Griek, naar de Griek op ’t strand.

 Op de dag dat ik geboren ben
 kwamen duizend schepen aan.
 En de Griek die is van boord gegaan
 en vocht met de Trojaan.

 In het jaar dat ik geboren ben
 had de Griek, had de Griek een vloot.
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 De Trojaan steekt duizend schepen aan
 en de Griek en de Griek is?... Dood!

Bij dat ‘dood’ liet ik haar een eindje van mijn schoot vallen. 
‘Meer! Meer!’ kraaide Polydora dan. Ik zong het opnieuw en 
als het me de keel uit hing liet ik de oude zangen horen die ik 
had geleerd en de nieuwe zangen die ik had verzonnen. Het pro-
bleem was dat Polydora alles prachtig vond, kinderliedjes, hel-
denzangen, lijsten van namen. Al begreep ze er geen woord van, 
ze vond het prachtig. Dat schoot niet op, ik had een echt publiek 
nodig.
 Ik ging naar de boogschutters van mijn lichting. Ze waren 
bezig de nieuwe leerlingen op te leiden. Hoe langer de oorlog 
duurde hoe jonger de rekruten werden.
 Troje had de Spartaanse legeropvoeding overgenomen toen 
allerlei bondgenoten niet kwamen opdagen en er gebrek kwam 
aan manschappen, er liepen nu al ukken rond van zes jaar. Mijn 
vrienden dromden om me heen zodra ze me zagen.
 ‘Arion, jongen! Kom je terug?’
 ‘Zal niet gaan.’
 ‘Kom je doen dan?’
 ‘Voor jullie zingen?’
 ‘Arion, je kán niet zingen.’
 ‘Wie zegt dat!’
 ‘Je eigen vader.’
 Nu hoorde ik het eens van een ander. Dat kwam aan, maar ik 
liet me niet uit het veld slaan. Ik hield vol. Mijn vrienden had-
den geen geld om een echte zanger te huren en de avonden wa-
ren lang. Wat hadden ze te verliezen? Nou vooruit dan, ze zou-
den naar me luisteren.
 ‘Op je eigen risico. Niet klagen als je een beker naar je kop 
krijgt. Vanavond kan niet, kom morgenavond na de training.’
 De nacht voor het optreden lag ik te woelen als Kadmilos. 
En toen het zover was en ik de eerste toon aansloeg, trilde ik er-
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ger dan de snaar. De jongens, aangevuld door de oudere boog-
schutters, waren lacherig en lawaaiig, de klanken van de arme 
lier verdronken in het tumult.
 Maar mijn stem, scherp als hij was, had een volume waar nie-
mand boven uitkwam. Ik begon met het altijd geliefde fragment 
van Perseus bij de Grijzen, de drie gruwelijke zusters die samen 
één oog en één tand deelden en aasden op het bloed van jonge 
helden om daar zelf jong van te worden – ik zeg het er maar bij 
want ik merk dat de oude mythen niet meer algemeen bekend 
zijn zoals toen.



 As is grijs en de zee is grijs op een mistige morgen,
 grijzer dan stof en grijzer dan ijzer zijn de drie Grijzen.

Bij elk grijs schoot mijn stem raspend uit. Het werd stil, alle ge-
zichten waren naar me toegekeerd. Ze luisterden, mijn altijd zo 
luidruchtige maten, ze luisterden, ze huiverden, en toen het stuk 
uit was, juichten ze. Overmoedig door het succes waagde ik het 
erop een lied te zingen dat ik zelf had gemaakt. Een lied over het 
lange beleg van Troje, over de helden die iedereen van naam en 
vaak van gezicht kende, dode helden en nog levende helden. En 
dat, dat vonden de jongens nog mooier. Mijn lied! Ze drongen 
om me heen, sloegen me op mijn schouders.
 ‘Kom je morgen weer, Arion?’
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 Ja graag. Alleen moesten ze niet rondbazuinen dat ik voor ze 
optrad.
 ‘Als mijn vader het hoort kunnen jullie het vergeten!’
 Natuurlijk kwam het uit en mijn vader loeide buiten zichzelf 
van woede: ‘Ik had het je verboden!’
 ‘Hoezo verboden?’ loeide ik terug. ‘Jij wilt zelf dat ik zan-
ger word. Of niet soms? Dan moet ik toch niet alleen versre-
gels uit mijn kop leren, dan moet ik ze toch ook zingen voor 
een publiek! Een zanger heeft mensen nodig die naar hem luis-
teren anders is hij geen zanger. En jij neemt me niet mee, nee 
dat doe je niet. Je pompt me vol woorden, woorden, woorden, 
maar je geeft me niet de kans om een echte zanger te worden. 
Nooit!’
 Mijn vader beheerste zich met moeite. ‘Dat komt... je bent 
zo anders dan je broer,’ zei hij. ‘Je stem is ongeschikt voor het 
heldenlied, niet welluidend, niet vol, te dof in de lage tonen, te 
schor in de hoge, en ik kan mijn oren daar niet voor sluiten, Ari-
on. Maar er wordt over je gepraat en nu wil de koningin je ho-
ren.’
 ‘De koningin? Koningin Hekuba?’ Ik kon het niet geloven. 
‘Mag ik met je mee naar het paleis? Echt waar?’
 ‘Niet met mij,’ zei mijn vader met afgewend gezicht. ‘De uit-
nodiging is voor jou alleen.’
 Triomf, trots, voldoening, geluk, wat voelde ik niet op dat 
moment!
 ‘Een grote eer,’ zei mijn vader. Hij keek me nog steeds niet 
aan.
 Terwijl hij daar stond en iets onnodigs verschikte aan zijn kle-
ren, drong het tot me door dat ik, de beginneling met de onge-
schikte stem, en niet hij, de zoetgevooisde zanger van Troje, was 
uitgenodigd om te zingen voor koningin Hekuba, en ik begreep 
wat dit voor mijn vader moest betekenen. Hij had opgetreden 
in de huizen van prinsen en vorsten, maar nooit – en grootvader 
wel – in het paleis van Priamos en Hekuba.
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 ‘Je gaat toch mee? Ik durf niet in mijn eentje!’ loog ik.
 ‘Onzin,’ zei mijn vader zonder op of om te zien. ‘Jij durft alles. 
Dat is het juist.’
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De burcht van koning Priamos lag hoog in de stad; ik hijgde 
toen ik bij de poorten kwam. Om op adem te komen wachtte ik 
in de schaduw en zag van dichtbij gasten voorbijkomen in kle-
ren waarbij mijn nieuwe mantel – nieuw gemaakt door de oude 
mantel te keren – lelijk afstak, maar toen ik eenmaal was binnen-
gelaten viel wat ik gezien had in het niet bij de adembenemende 
schittering van het paleis zelf. Het leek of de zon of de maan van 
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de wanden scheen, of de zuilen omhangen waren met sterren, 
de zetels versierd met juwelen.
 Mijn ogen waren niet groot genoeg om alles in zich op te ne-
men. Was de kleding van de gasten al verblindend, die van ko-
ningin Hekuba, van koning Priamos en hun familie had ik niet 
kunnen beschrijven, de stoffen en sieraden niet kunnen benoe-
men. Er waren vast woorden voor, maar die kende ik niet. Daar 
stond ik met mijn lier op de drempel van de zaal, lamgeslagen 
door de pracht om me heen, stijf van de zenuwen, benauwd van 
de rook rond een walmende vuurschaal naast de poort. Ik pro-
beerde mijn ene voet voor de andere te zetten, struikelde over 
mijn eigen benen.
 Niemand leek mijn gestuntel te merken, niemand lette op 
mij, ik was onzichtbaar als een van de huisslaven. Maar daar-
door zag ik wel Helena van heel dichtbij. Ze kwam van een bui-
tengalerij en liep met haar slavinnen rakelings langs mij heen 
naar de brede trappen opzij van de ingang. Met opgeheven 
hoofd schreed de oorzaak van zoveel leed en ellende omhoog 
naar haar vertrekken, onverstoord en zonder haast, of er niet 
van alle kanten tersluiks blikken op haar werden geworpen, en 
ik kreeg moed door de aanblik van Helena. Voor mooi had ik 
misschien weinig gevoel, voor lef des te meer.
 De grond werd weer vast onder mijn voeten, de woorden 
vielen op hun plaats. Durfde ik minder dan een Helena van 
Sparta? Ik durfde alles. Onvervaard stapte ik naar voren. Ik, 
Arion de zanger. Was ik uitgenodigd of niet? Met een flinke 
slag liet ik de lier opklinken en ik begon na het verplichte aan-
roepen van de Muze, dochter van Zeus – iedere welopgeleide 
zanger weet hoe het hoort – met een gloednieuw lied over Ilios. 
Zo! Ik zong over de laatste roemrijke daden van aanvoerder 
Hektor, lijfelijk aanwezig aan de rechterkant van de koning, en 
over het Gerucht, dat de laatste dagen op snelle voeten rond-
ging door de stad. De god Apollon had het Griekse legerkamp 
getroffen met ziektebrengende pijlen. Onder de aanwezigen 
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waren er die dat nog niet eens hadden gehoord, zo nieuw was 
mijn lied!

 Eerst schoot Apollon op snelle honden en muilezels, daarna
 raakte hij mensen, en zelfs op dit ogenblik kunnen we van de
 muur af zonder ophouden vuur zien van brandstapels voor de
 doden die in het tiende jaar van de oorlog bezweken
 aan een ziekte die hun de heldendood heeft ontnomen.

Er hing een vreemde stilte in de aan het begin nog rumoerige 
eetzaal. De gasten hadden hun hoofd in mijn richting gedraaid, 
staarden me met grote ogen aan.
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 Dit was nog eens wat anders dan de strijd van de Honderd-
handigen en de Titanen uit het begin van de tijden!
 Al was oorlog natuurlijk nooit anders en altijd hetzelfde. Ik 
had tenminste ongestraft oude versregels kunnen invoegen 
waar mijn eigen kennis van een slagveld of een tweegevecht te-
kortschoot. En dat ben ik zolang ik zanger ben blijven doen.

 Zo ongeveer als wanneer een smid met vaardige handen
 zwaarden omsmeedt tot ploegen als de oorlog voorbij is –
 en de vrouwen van omgekomen strijders verruilen
 wapens voor huisraad – zo kan een zanger woorden en hele
 regels gebruiken voor een nieuw lied en niemand herkent ze...

Dat laatste heb ik natuurlijk nooit hardop gezongen, hoe vaak ik 
het ook dacht, een zanger weet waarover hij zingen en waarover 
hij zwijgen moet, en toen, die eerste keer dat ik optrad in het pa-
leis, durfde ik ze niet eens te denken.
 Ik zat niet bij de gasten in het heldere licht van de vuurschalen, 
maar wat achteraf in de buurt van de trappen op het met zilver 
beslagen bankje waarop elke zanger sinds de stichting van Ilios 
had gezeten, en mijn lier hing boven me aan hetzelfde haakje in 
dezelfde zuil waaraan elke zanger zijn lier had gehangen sinds 
er koningen leefden in de burcht van Ilios. Telkens keek ik even 
omhoog naar dat haakje met de lier. Mijn lier. Ik was de zanger! 
Ik, Arion.
 En een vrouw bracht een kan met helder water, dat goot ze 
boven een zilveren waskom over mijn handen uit en ze schoof 
een glanzend gewreven tafeltje naast mijn stoel. Daarop legde 
een eerbiedwaardige huishoudster brood en andere lekkere din-
gen, rijkelijk veel van alles en de voorsnijder bracht schotels met 
verschillende soorten vlees en gouden bekers met volle, geurige 
wijn.
 En terwijl ik nog warm van opwinding zat te genieten van dat 
verrukkelijke eten, kwamen bedienden mij eerbiedig lekkernij-
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en brengen namens gasten die mijn zang hadden gewaardeerd. 
Ze waren natuurlijk niet om daar in de zaal op te eten, ze zou-
den meegaan als ik vertrok, dat was de gewoonte en daarvoor 
had elke zanger een knapzak bij zich alsof hij zoals in oude da-
gen van ver was gekomen en voedsel nodig had voor zijn vol-
gende tocht. Ik dacht, terwijl ik naar de stapel op mijn tafeltje 
keek, aan de opwinding van mijn broer en mij op de ochtenden 
na de avonden dat papa had gezongen voor een of andere vorst. 
Zijn grote knapzak stond dan bol van de geschenken naast de 
haard en wij mochten erin kijken en zelf iets uitkiezen van al die 
heerlijkheden. Nu kon ik, Arion met de matige stem, mijn tas 
bij de haard zetten en mijn moeder zou hem daar morgenvroeg 
vinden. Ik verheugde me al op het moment dat ze haar handen 
in elkaar zou slaan van verbazing en blijdschap. ‘Daar kunnen 
we een week van eten!’ Intussen liet ik mijn ogen langs de tafel-
tjes gaan waaraan de gasten zich te goed deden aan wat er werd 
aangeboden, maar steeds keerden ze terug naar de plaats waar 
koningin Hekuba zat. Ik had altijd begrepen dat in hoge krin-
gen vrouwen niet samen eten met gasten, ze blijven in hun ei-
gen vertrekken en hebben balkons vanwaar ze de zaal in kunnen 
kijken, maar koningin Hekuba had bepaald dat zij als koningin 
het recht had om samen met haar man en zijn gasten te eten en 
te genieten van de zangers en acrobaten die het maal opluister-
den. Hekuba besliste veel zo niet alles wat Priamos beschikte, 
dat werd tenminste in de straten van Ilios gefluisterd. Of had 
haar aanwezigheid in de eetzaal en haar invloed op de koning 
te maken met de zedenverwildering waarover mijn vader altijd 
klaagde? Sinds de oorlog leefden de mensen er maar op los, zei 
hij bij alles wat hem niet beviel, en het kwam allemaal door de 
verderfelijke invloed van de Grieken. Ik vroeg hem wel eens hoe 
de Grieken hem dat dan hadden geleverd! Grieken aten niet in 
het paleis, op een doodenkele keer na als er tevergeefs over vre-
desvoorwaarden werd gesproken. En bij zo’n gelegenheid had-
den ze er beslist geen vrouw bij willen hebben, alleen al om He-


