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VOORMIDDAGWACHT - THANATOS

Het is nu voor de derde keer dat het achter Hesperia licht geworden 
is. De zon stond al boven de bergen toen ik wakker werd, maar 
het duurt nog wel een tijd voordat zij tussen Hesperia en Trinacria 
haar hoogste punt zal bereiken. Ik ben goed opgeschoten, eigenlijk 
zit alles me wel mee. En ik voel me genoeg opgeknapt om zo gauw 
ik aan het einde van de kustlijn de rotspunt zie, aan de oversteek 
te beginnen. Hoe zal het straks aan de overkant met Helena zijn? 
Zouden ze met de bouw van de tempel al zijn begonnen? En zou er 
nog nieuws over Dido zijn, ook al is het nog maar een paar dagen 
geleden dat we van Eryx zijn vertrokken? Ik zie nu in de verte iets 
van een hoge rots, die de klip met het hol van de Verscheurster moet 
zijn. Ik hoor nog niets, misschien houdt ze zich opzettelijk gedeisd, 
maar het lijkt me beter om nu alvast met de oversteek te beginnen. 
En nu maar hopen dat mijn helmstok het houdt! Ik zal flink schuin 
en met een grote bocht met de stroom mee moeten bomen en tege-
lijkertijd proberen uit de buurt van de maalstroom van de Zuigster 
aan de overkant te blijven. 

‘EN PASSENT’  (MOIREN) 

Als eerste toch de vraag of Poseidon er de hand in heeft gehad 
dat Palinurus, ondanks zijn behoedzaamheid, in Skylla’s rotshol 
terecht is gekomen. Poseidon was, zoals we gezien hebben, ooit 
de minnaar van Skylla geweest en zou, nu hij vanwege zijn be-
lofte aan Aphrodite met die vervelende kwestie rond één leven 
zat, in één moeite door haar nog een pleziertje kunnen gunnen. 
Zou hij en passant Palinurus tijdens diens oversteek in Skylla’s 
rich ting gedreven hebben toen hij bezig was van de Tyrrheense 
Zee, waar hij even niets meer te zoeken had, naar de Ionische 
Zee door te steken? Het is niet moeilijk je voor te stellen wat 
voor gevolgen het plotselinge zeegeweld voor Palinurus zou 



140

hebben gehad, als de zeegod en zijn stoet in volle vaart op het 
toegangsge bied naar de zeestraat aan waren komen stormen. En 
juist op het moment dat Palinurus al zijn krachten nodig had om 
met zijn helmstok tegen de beginnende draaistroom van Cha-
rybdis in te roeien! Toch vind ik het vanuit de mythe van mijn 
droom niet aannemelijk dat het op die manier is gegaan. Deze 
versie is voor een mythische afloop te mager. Bovendien heeft 
Palinurus - althans zijn schim - zelf  gezegd, dat hij niet door een 
god was versmoord maar dat hij per ongeluk, meer door eigen 
schuld dus, de dood had gevonden. En ook al is het zo dat het 
Poseidon is geweest die het offervonnis uitge sproken heeft, dan 
betekent dat nog niet dat hij het vonnis zelf uit zou voeren. Het 
ligt voor een god van onder meer de zee meer in de rede dat, 
indien hij wel de bedenker en de uitvoerder zou zijn geweest, 
hij Palinurus als genoegdoening eerder in de zee versmoord zou 
hebben, dan de zeeman - ondanks het heimelijke zwak dat hij 
misschien nog voor Skylla had - aan stukken te laten scheuren. 
(Overigens was het niet de zeegod die het op zeelieden had ge-
munt, maar waren dat de god van de winden, verleidelijke nim-
fen en zeemonsters.) Het zal eerder zo zijn geweest dat Palinurus 
bij toeval naar Skylla gedreven is en dat hij ‘en passent’ in de 
betekenis van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, 
hetzij door onopzettelijk toedoen van Poseidon, hetzij door ei-
gen stommiteit in de handen van Skylla is gevallen. Maar ook 
dit lijkt mij in tegenspraak met de rode draad in mijn droom, en 
met het principe dat mythen, en die spelen daarin de grootste 
rol, ten aanzien van het lot niet zoiets als een onvoorzien toeval 
kennen. Ook dat wat voor ons toevallig lijkt moet vanuit een 
of andere beschikking, of van de kant van de Moiren (die soms 
moeilijk van de Erinyen en de Chariten te onderscheiden zijn), 
of van die van Nemesis een toegemeten bekrachtiging hebben.

Het zal dan ook voor het grootste deel aan Palinurus zelf 
gelegen hebben, dat Skylla hem zomaar in de schoot geworpen 
kreeg, omdat hij toen hij bij haar in de buurt gekomen was - alle 
gruwelverha len die over haar de ronde deden ten spijt - uit over-
moed, door verleiding of uit nonchalante nieuwsgie rig heid toch 



141

te dicht in haar nabijheid en binnen haar bereik is gekomen. 
Aan Cha rybdis kan het niet gelegen hebben, die ligt vanwege 
haar positie aan de overkant nog te ver weg om zich te doen 
gelden als Palinurus vanuit de zeebocht aan komt sturen.

Wellicht dat een plaatselijke zeedamp of het gespetter van 
Poseidons’ stoet die langstrok hem die ochtend het zicht ont-
nomen heeft; of dat zijn geest omneveld werd omdat Skylla hem 
met haar onschuldig-zachte jankgeluid ijl in ‘t hoofd begon te 
maken. Waardoor Palinurus, de koers kwijtgeraakt en eenmaal 
in haar invloeds sfeer geraakt, niet meer aan haar ontsnappen kon 
of daaraan zelfs in ‘t geheel niet meer wilde denken. Ik kan me 
namelijk voorstellen dat hij stom geslagen was door de verplet-
terende schoonheid waarmee zij zich aan hem heeft vertoond en 
dat hij geen oog voor haar monsterlijke schoot en onderlijf kon 
hebben. (Nu waren die niet echt te zien, omdat ze verborgen zaten 
in de grot, maar dit algemeen bekende feit had hij moeten weten.) 
Dat de zeekant rond Skylla’s grot voor hem één betoverende zee-
boezem werd, en dat de dubbele drievoudige aanblik van Skylla 
- twee maal drie hoofden, een beetje lange halzen, dat wel (van 
hondekoppen wordt door Vergilius niet gesproken) - op een ver-
dubbeling van zijn idolen gingen lijken. Misschien vertoonde ze 
in haar zes gezichten gelijkenis met de volmaakte gelaatstrekken 
van de godinnen die hij op de bronzen deuren van Carthago 
had gezien, maar was hij er zich niet van bewust dat vlees en 
brons inmiddels in zijn herinnering met elkaar versmolten wa-
ren. Het lijkt er dus op alsof Palinurus, maar nu op klaarlichte 
dag, opnieuw in de maanschemering van drie nachten daarvoor 
teruggevallen is. En ja hoor: opnieuw daalt Phorbas als een deus 
ex machina van de hoge hemel neer; niet van ‘des hemels ster-
rentrans’ maar nu vanuit een hemel waarin de zon volop bezig is 
naar haar hoogtepunt te klimmen. Het is moeilijk te zien waar 
hij zich dit keer op richt, omdat ook Charybdis zich nu met veel 
golfgeklots begint te roeren. Is het de achtersteven weer (thans 
een vlot)? Of is het de grot die zich in de zeekant bevindt en die 
tot in de diepe onderzeese kloof die zich daar bevindt doorloopt 
- misschien wel even diep als de hemel hoog is...
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Het is op zich niet vreemd dat Phorbas opnieuw verschijnt; 
hij was, zoals we al gezien hebben, de vader van Skylla bij He-
kate. Hesiodos echter zegt (De Grote Heldinnen-catalogus 13) 
dat Skylla de dochter van Phoibos en Hekate is. Met andere 
woorden, wie is nu eigenlijk haar vader? Dit houdt in dat er, net 
als eerder rond Palinurus, ook ten opzichte van Skylla sprake is 
van een rivaliteit tussen Phoibos (die ook wel Apollo of Heka-
tus heet) en Phorbas (zowel minnaar van Hekate als Hekatus). 
Wat zou de betekenis van dit omstreden vaderschap dan kun-
nen zijn? Of gaat het hier slechts om variaties van verhalen die 
elkaars spiegelbeeld zijn, maar wat wordt er dan in wat weer-
spiegeld? En wie is in de driehoeksverhouding Hekatus-Hekate-
Phorbas nu rivaal en/of minnaar van wie? En welke rol speelt 
de vooraanstaande Hekate hierbij? Is het nu niet Skylla die van 
deze rivaliteit het middelpunt is, maar Palinurus, die door Skylla 
verzwolgen dreigt te worden? 


