Pericles

Hij bleef de stad bewaken en
hield haar zo rustig mogelijk.
Hij was de machtigste man van
zijn tijd en in de leiding van de
staatszaken weerstreefde hij in alles de Spartanen; hij wist niet van
toegeven, maar spoorde steeds de
Atheners tot de oorlog aan.
(Pericles over zichzelf) Een man,
die, naar ik meen, voor niemand
onderdoet in begrip van wat er
gedaan moet worden en in talent
om dat onder woorden te brengen; een man, die zijn vaderland
liefheeft en zich niet laat beïnvloeden door geld.
(Pericles tot de Atheners)...de
schittering van het ogenblik en
de roem daarvan later blijft eeuwig in herinnering.
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Aldus enige citaten uit het werk van Thucydides, in de vertaling van MA.
Schwartz (Tjeenk-Willink, Haarlem, 1964). In dat boek, getiteld ‘De Peloponnesische Oorlog’ kan men het meest eigentijdse verslag van de zgn. eeuw van
Pericles lezen.
Wij bieden u hiermee een nummer over Pericles aan en getuigen van onze
grote dankbaarheid jegens de medewerkers.
Bij de samenstelling is rekening gehouden met gebruik voor thematische
schoollectuur. Inconsequentie tussen de verschillende bijdragen in spelling
(Pericles – Perikles) is opzettelijk gehandhaafd. De verantwoordelijke redactrice voor dit nummer was mevr. M.d’Hane-Scheltema.
Redactie

Pericles
Enkele vragen rond zijn beleid

De vijfde eeuw vóór Christus, waarin Pericles gedurende een aantal jaren een
leidende rol speelde in Athene, is ongetwijfeld de periode uit de Griekse
geschiedenis die in ruime kring het best is bekend. Dit vindt vooreerst zijn
verklaring in de talrijke meesterwerken die Griekse kunstenaars uit die tijd in
woord en steen gestalte hebben gegeven. Verscheidene van deze literaire
werken zijn of waren bovendien voor vele jongeren klaslectuur en, hoe
invloedrijk allerlei andere communicatiemedia ook mogen geworden zijn, tot
nu toe is het onderwijs ‘het belangrijkste kanaal gebleven waardoor het
cultuurgoed uit vroegere eeuwen wordt doorgevoerd.
Naast deze artistieke producten is er een ander verschijnsel dat, ook buiten de
kring van classici en oudhistorici, voortdurend de aandacht concentreert op
de vijfde eeuw: de groei en bloei van de Atheense democratie. Want, hoewel
er vele, soms belangrijke instellingen en functioneringsmechanismen van dit
politieke regime in het duister blijven, zoveel is zeker: geen andere bestuursvorm waarin de burgers even direct bij besluitvorming, beleidsuitoefening en
beleidscontrole waren betrokken, heeft ooit het stadium van het experiment
overleefd.
Maar deze schijnbare vertrouwdheid met het Athene van de vijfde eeuw heeft
ook een schaduwzijde: ze dreigt soms de onvolkomenheden van onze kennis
te verhullen. Bepaalde zienswijzen glijden van de ene publicatie in de andere
over, zonder dat ze op hun houdbaarheid werden getoetst; wat eens als broze
hypothese werd geformuleerd krijgt ongemerkt de status van een vaststaand
feit.
Ook in de voorstelling van de Pericles-figuur merkt men hiervan de sporen.
Het kan zeker niet onze bedoeling zijn in dit inleidend artikel een zo volledig
mogelijk overzicht te geven van alle facetten die het optreden van deze
staatsman in de Atheense politiek vertoont; evenmin wensen we een opsomming te geven van alle problemen die met deze episode uit de Griekse
geschiedenis samenhangen. Wel kan het nuttig zijn enkele belangrijke kwesties
te schetsen en daarbij even de aandacht te vestigen op het vaak hypothetische
en lacuneuze karakter van onze historische kennis.
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Een zeer vluchtige kennismaking met de bronnen voor de studie van Pericles’
leven levert reeds een eerste verklaring voor heel wat leemten. Het enige
antieke relaas waarin Pericles’ optreden op een samenhangende wijze wordt
uiteengezet, is de Pericles-Vita van Plutarchus. Met de wijze van Chaeronea
bevinden we ons in volle Romeinse keizertijd (tweede helft van de 1e, begin
van de 2e eeuw na Chr.), in de tijd en in de mentaliteit ver verwijderd van de
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Atheense vijfde eeuw. Weliswaar is men de laatste jaren met meer nadruk dan
vroeger Plutarchus’ historiografische kwaliteiten gaan onderstrepen, zijn rijke
documentatie, zijn kritische zin, zijn oorspronkelijkheid. Deze ‘historiografische herwaardering’ van Plutarchus mag ons echter de eigenlijke hoofdbedoeling van de biograaf niet uit het oog doen verliezen, met name de morele

192

belering van de lezer door middel van na te volgen of (in mindere mate) te
mijden voorbeelden. Deze intentie, die voor de intrinsieke waarde van Plutarchus’ Levens maatgevend is, relativeert hun betekenis als historische bron.
Naast dit enige waarlijk samenhangende levensverhaal levert natuurlijk ook
Thucydides materiaal van allereerste rang. Vier passages zijn van kapitale
betekenis voor de interpretatie van de Pericles-figuur: de grote rede die
Pericles uitspreekt om de Atheense ekklèsia tot de oorlogvoering te doen
besluiten (I,140-144), de beroemde grafrede bij de begrafenisplechtigheden
ter ere van de slachtoffers van het eerste oorlogsjaar, de zg. Epitaphios
(II,35-46), de verdedigings- en aansporingsrede die Pericles in het tweede
oorlogsjaar hield toen de Atheners zich tegen hem keerden (II,60-64) en
tenslotte de nabeschouwingen die Thucydides aan de persoonlijkheid van de
grote staatsman wijdt (II,65).
Doordat onze twee belangrijkste literaire bronnen zo uiteenlopend zijn,
brengen ze ons in contact met zeer verschillende aspecten van Pericles’
optreden. Men weet hoe karig Thucydides over ’t algemeen is met concrete
biografische gegevens over de figuren die een rol spelen in het historische
gebeuren, hun uiterlijk, hun karakter, hun levensomstandigheden. Aan al deze
dingen hechtte Plutarchus precies groot belang; zij zijn de elementen van de
bios die hij wilde reconstrueren. Thucydides concentreert zich daarentegen op
de ‘grote politiek’, hij tracht een rationele analyse op te bouwen van de
krachten en tegenkrachten die de rivaliteit van de Griekse poleis in een ware
katastrofe deden ontaarden. Alleen in dit verband van het ontstaan en het
verloop van de Peloponnesische oorlog heeft Thucydides aan Pericles aandacht geschonken.
Bovendien moeten we er voortdurend mee rekening houden dat deze historicus een uiterst persoonlijke interpretatie van een historisch gebeuren heeft
geleverd. Voorzeker, hij heeft zelf uiteengezet hoe scherp hij zijn kritische
methode heeft aangeslepen; maar wat hij biedt, doorheen en achter de feiten,
is een visie, een persoonlijke benadering met grootse allure.
Thucydides en Plutarchus zijn niet de enige literaire bronnen. Van historici als
Theopompus en Ephorus kunnen fragmenten worden teruggevonden bij
Plutarchus en Diodorus van Sicilië (boeken XI en XII); er zijn verder de
gegevens in Aristoteles’ beschrijving van de Atheense staatsinrichting en bij
filosofen en redenaars uit latere tijd.
Maar een aparte plaats wordt nog ingenomen door de Attische komedie, niet
alleen Aristophanes (wiens eerste stuk werd opgevoerd in 427, dus na de dood
van Pericles), maar eveneens fragmentair bewaarde auteurs als Cratinus en
Hermippus, die ouder waren dan Aristophanes, en Eupolis, die zijn leeftijdgenoot en rivaal was. Sterker nog dan de tragedie vertoont de komedie een
innige verbondenheid met de lotgevallen van de polis; haar primair politieke
inhoud maakt haar tot een niet te verwaarlozen bron voor de geschiedenis van
de Pericleïsche tijd. Men mag natuurlijk niet zo ver gaan in de komediedichters politieke theoretici te zien, die een welomschreven programma zouden

hebben verkondigd. Ze schreven tenslotte in competitie en moesten aanbieden wat het publiek kan behagen. Ook dit Atheens publiek zal wel een
bijzonder genoegen hebben gevonden in schandaaltjes en geroddel, niet het
minst in verband met het privéleven van de politici en met hun uiterlijke
verschijning en gedragingen. De comicus stelt zich, ook in andere perioden,
graag op als een soort zedenmeester die traditionele waarden van de maatschappij wil beschermen of dit voorwendt. Indien Pericles duchtig werd
aangevallen door de comici, is dit vooral te verklaren doordat hij op meer dan
één gebied afweek van de begane paden. Zijn oorspronkelijkheid maakte van
hem een uitgelezen doelwit. Plutarchus citeert herhaaldelijk uit deze stukken.
Zelden heeft men de indruk dat ze de essentie van de toenmalige politieke
situatie raken.
Enkele woorden nog over de opschriften, een kostbare bron niet zozeer voor
de figuur van Pericles zelf als voor het historische kader waarin hij moet
worden gesitueerd. Er zijn de talrijke ostraka (de potscherven gebruikt bij het
ostracisme) met de namen van bekende en vele onbekende Atheense politici
en waarbij ook Pericles niet ontbreekt. Verder belichten de opschriften o.a.
de Atheense bouwpolitiek (zie de rekeningen voor de bouw van het Parthenon en de Propylaeèn), de relaties van Athene met andere steden en in het
bijzonder met de lidstaten van de Delisch-Attische zeehond.
Indien we hierbij nog de talrijke archeologische overblijfselen en de munten
vermelden, is voldoende gebleken dat we over een niet onaanzienlijk materiaal
beschikken. Het toeval dat bij de bewaring van sporen uit het verleden
dikwijls zulke grote rol speelt, is er echter de oorzaak van dat vele facetten
van deze periode volledig in het duister blijven. Voor andere vraagstukken zijn
de gegevens dan weer zo fragmentair of zo geïsoleerd van de context dat de
eigenlijke betekenis ons ontgaat of voor discussie vatbaar blijft. Het zal de
lezer dan ook niet verwonderen dat de volgende notities veeleer zullen
voorkomen als een bloemlezing van vragen dan als een reeks klare antwoorden1.
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Vooreerst weze, zeer summier, herinnerd aan enkele markante feiten. De
periode 479 tot 462 wordt gedomineerd door de figuur van Cimon die met de
hulp van Athene’s bondgenoten in de pas opgerichte Delisch-Attische zeebond de strijd tegen Perzië voortzet. Niet alleen door eclatante militaire
suksessen, maar evenzeer door zijn vorstelijke vrijgevigheid kan Cimon op een
talrijke aanhang rekenen. In 462 keert het tij. De democraat Ephialtes
ontneemt de Areopaag, waarin de oudarchonten zetelen, zijn politieke bevoegdheid. Deze hervorming, waarvan de precieze inhoud moeilijk te achterhalen is, betekent een belangrijke stap in de richting van een consequente
democratie, waarin het hoogste gezag wordt waargenomen door de dèmos –
de volledige burgergemeenschap – en wel door middel van de door Clisthenes
gecreëerde of vernieuwde organen, de ekklèsia (volksvergadering), de boulè
(raad van de vijfhonderd), de heliaea (volksgerechtshof)2. Na de moord op

Ephialtes (politieke wraak? ) en de verbanning van Cimon treedt Pericles op
de voorgrond als voorman (vermijden we het anachronistische ‘partijleider’)
van de democraten,
Van 462 tot 446 zal Athene een grootse militaire inspanning leveren, zowel
met het landleger als met de steeds machtiger wordende vloot. Steunverlening
aan het tegen Perziè opgestane Egypte, een indrukwekkende expeditie tegen
de Perzen, conflicten met Sparta eisen echter te veel van de krachten van
Athene. Pericles zal een einde stellen aan de vijandelijkheden zowel met de
Perzen (zg. Calliasvrede, 449) als met Sparta (Dertigjarige vrede, 446).
De jaren tussen 446 en 431 vormen een periode van betrekkelijke rust op het
buitenlandse front, wat Pericles de gelegenheid schenkt zijn aandacht te
concentreren op de situatie in Athene zelf. Nadat zijn felste tegenstander,
Thucydides Melesiou, is geostraciseerd, wordt Pericles de echte leider van
Athene; van 443/2 tot 429/8, het jaar van zijn dood, wordt hij elk jaar
opnieuw als strateeg gekozen. Maar intussen heeft de rivaliteit in de Griekse
wereld geleid tot de Peloponnesische oorlog.
Het is tegen deze summier geschetste achtergrond dat we enkele vragen
wensen te stellen met betrekking tot de krachtlijnen van de Pericleische
politiek. Deze vragen dringen zich op omdat het profiel van Pericles als
staatsman op grondig verschillende wijzen werd getekend.
Op het gebied van de interne politiek is hij volgens sommigen de consequente
democraat geweest, die de principes van gelijkheid en vrijheid op ongeëvenaarde wijze heeft weten te realiseren. Anderen schilderen hem af als een weinig
kieskeurig demagoog, die mede de teloorgang van de authentieke democratie
heeft bespoedigd. Elders wordt hij de eenzelvige aristocraat die zich op zeer
opportunistische wijze van de democratische instellingen heeft weten te
bedienen om een persoonlijke machtspositie te verwerven.
Wat de relaties van Athene met de buitenwereld aangaat, zowel met de
bondgenoten als met de andere Grieken, wordt Pericles door sommigen
bedacht met panhelleense ideeën die moesten uitmonden in een grotere
eenmaking van de versnipperde Griekse wereld. Vaak verschijnt hij anderdeels
als een imperialist wiens politiek werd gedragen door een brutale machtsdrang,
die uiteindelijk gans Griekenland in een katastrofale burgeroorlog heeft gestort. Voor anderen is hij de vredesvorst die Athene naar de toppen van de
cultuur heeft geleid.
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In een bekende passage uit Plato’s Gorgias (515b-517a) tracht Socrates aan te
tonen dat Athene nog geen enkele ware staatsman heeft gehad. Zeker Pericles
vindt geen genade: ‘Want wat ik hoor zeggen, is dit: dat Pericles van de
Atheners luieriken en lafaards en praatvaars en gierigaards heeft gemaakt,
door het systeem van bezoldiging in de openbare ambten in te voeren’ (vert.
X. De Win).
Dezelfde kritiek wordt trouwens geformuleerd in Aristoteles’ Staatsinrichting
van de Atheners (hoofdstuk 27) en overgenomen door Plutarchus (Per. 9).
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Vermeldenswaardig is toch wel dat zowel Plato als Aristoteles de kritiek niet
voor eigen rekening nemen, maar ze aan anderen toeschrijven.
De toekenning van vergoedingen aan rechters en raadsleden dateert inderdaad
uit de tijd van Pericles. Volgens de vijandige oligarchische traditie nam
Pericles deze maatregel om zich bij de lagere klassen populair te maken. Het is
ook wel zo dat het systeem van de vergoedingen, later uitgebreid tot de
volksvergadering, uiteindelijk tot een degradatie van het rechterlijk en politiek
apparaat heeft geleid. Maar kon men dit in Pericles’ tijd voorzien? Een
dergelijke maatregel was noodzakelijk om ook andere dan gegoede burgers de
mogelijkheid te bieden actief aan het beleid deel te nemen. De politieke
kaders die Clisthenes had gevormd om de adellijke groepen hun greep op de
burgerbevolking te ontnemen en die vanaf Ephialtes als supreme machtsinstanties optraden, konden alleen op deze wijze door alle burgers zonder
onderscheid worden gevuld. Zo kwam men van gelijke rechten tot gelijke
kansen, hoewel dit ook weer te absoluut klinkt. De vergoedingen waren niet
zo vorstelijk dat inwoners van de verafgelegen dorpen erdoor werden aangelokt om zich intens met de politiek te gaan bezig houden. Maar toch mag het
aantal niet worden onderschat van hen die dit wel deden. Hierbij moet niet
zozeer worden gedacht aan de volksvergadering, die tenslotte slechts een
beperkt aantal malen vergaderde, als wel aan de raad van vijfhonderd, die de
dagelijkse supervisie van de staatszaken waarnam. Deze boulè, die door zijn
samenstelling een vrij getrouwe repliek was van de verschillende groepen
binnen de Attische burgergemeenschap, kon voor de Atheense democratie
tegelijkertijd de functie vervullen van rem en van motor. Omdat jaarlijks aan
vijfhonderd andere burgers (men mocht slechts tweemaal bouleut zijn en geen
twee opeenvolgende jaren) de gelegenheid werd gegeven de staatszaken van
nabij te volgen, leverde deze raad de eigenlijke drijfkracht voor het op gang
houden van de democratische machine. Vooral het systeem van de prytanieën, waardoor de vijftig afgevaardigden van één der tien phylen (districten)
gedurende één tiende van het jaar afwisselend het dagelijks beleid waarnamen,
was aanleiding tot het verwerven van politieke ervaring. Maar tevens kon deze
boulè een afremmende functie vervullen, aangezien elk voorstel dat aan de
volksvergadering werd voorgelegd, eerst in de raad moest worden besproken
(de zg. probouleutische functie). Het principiële recht van elk Atheens burger
om een politiek initiatief te nemen, werd aldus binnen redelijke perken
gehouden, wat echter de souvereine beslissingsmacht van de volksvergadering
niet in het gedrang bracht. Het toekennen van een vergoeding aan de raadsleden was derhalve een maatregel die consequent de politieke lijn van Clisthenes en Ephialtes doortrok. Er slechts een demagogische truuk in te zien, is de
latere ontwikkeling verwarren met de oorspronkelijke bedoeling.
Moeilijker lijkt ons de interpretatie van de in 451/0 op initiatief van Pericles
gestemde wet die het Atheense burgerrecht beperkte tot kinderen van een
Atheense vader en een Atheense moeder (Aristoteles, Ath.Pol. 27 en Plutarchus, Per. 37). Men heeft ook hierin een demagogische handigheid van
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Pericles willen zien, nl. het aantal gegadigden te beperken die konden gemeten
van de voordelen die de Atheense staat te bieden had (vergoedingen, graanuitdelingen). Het is anderzijds niet onmogelijk dat deze wet in de eerste plaats
zou gericht zijn tegen de aristocratische kringen. Door de banden tussen
adellijke families doorheen de Griekse – en zelfs de niet-Griekse – wereld,
kwamen huwelijken tussen Atheners met vreemde meisjes daar ongetwijfeld
veel vaker voor dan bij de grotere volksmassa. Is het verder ongegrond aan
deze maatregel een ideologische inhoud te geven? De exclusiviteit van het
burgerrecht is een karakteristiek van de Griekse polis geweest. Athene in het
bijzonder is, zeker nog in de vijfde eeuw, zeer spaarzaam te werk gegaan met
de toekenning van het burgerrecht. Lag het niet in de lijn van de democratische politiek vanaf Clisthenes de vroegere adellijke elite te vervangen door
een ‘politieke elite’, waarvan het lidmaatschap niet langer was beperkt tot de
hogere kringen, maar waartoe elke ‘volbloed-Athenef zou behoren? Zodoende lijkt ons deze wet ook zeer zinvol in het kader van de door Pericles
gevoerde prestigepolitiek, die van Athene het lichtbaken van Hellas wilde
maken. Maar verder dan een vermoeden kan men hier bezwaarlijk gaan.
Pericles’ interne politiek knoopt dus in wezen aan bij de democratische
traditie van Clisthenes en Ephialtes; ook Themistocles had hierbij moeten
besproken worden, aangezien de door hem gevoerde vlootpolitiek de grote
massa bij het militaire apparaat heeft betrokken en op deze wijze als politieke
groep heeft gevaloriseerd.
Maar wat dan te denken over de ‘monarchische’ positie die Pericles volgens
sommige, zowel antieke als moderne, auteurs zou hebben bekleed? Was deze
toestand niet in strijd met het wezen van de democratie?
Bij de beoordeling van politieke situaties in het Athene van de vijfde eeuw,
vooral van de eerste helft, dienen we er rekening mee te houden dat zich hier
een feitelijke politieke evolutie voltrekt waarvoor de theoretische onderbouw
zeer miniem is geweest, die niet werd gevoed door theoretische geschriften.
De term demokratia zelf duikt trouwens pas vrij laat op (Herodotus, VI, 43
en 131), wat toelaat te onderstellen dat ook het begrip zelf slechts zeer
geleidelijk zijn juiste omschrijving vond. Maatregelen als de reductie van de
politieke bevoegdheden van de Areopaag, de invoering van de vergoedingen,
de toelating van de derde vermogensklasse (de zeugiten) tot het archontaat
kunnen er hebben toe bijdragen om het profiel van een ‘democratisch’ regime
scherper af te lijnen, waarmee helemaal niet beweerd is dat in de tijd van
Pericles elk Atheens burger een duidelijk inzicht had in het politiek systeem
of dat de term ‘democratie’ voor allen dezelfde inhoud dekte.
Hiermee is echter de vraag naar Pericles’ situatie in het democratisch bestel
niet opgelost. Van groot belang daarvoor is dat hij herhaalde malen en
uiteindelijk gedurende vijftien opeenvolgende jaren (443/2 - 429/8) de functie
van strateeg heeft bekleed. Nu was dit één van de weinige ambten waartoe
men werd aangeduid door verkiezing, niet door loting. De strategia, oorspronkelijk een louter militaire functie, was sedert het conflict met de Perzen en
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niet minder sedert de ontwikkeling van de Attisch-Delische zeehond, de
belangrijkste magistratuur geworden, waarvan de taken zowel op politiek en
financieel als op militair gebied lagen. De strategen werkten ook nauw samen
met de raad van de vijfhonderd en konden zo hun invloed doen gelden in de
volksvergadering. Dat men de strategen aanstelde door verkiezing toont aan
dat het fundamentele principe van de gelijkheid der burgers in de Atheense
democratie niet blindelings werd toegepast, maar door ingebouwde correctiemechanismen werd gerelativeerd. De mogelijkheid lot herverkiezing bevorderde daarenboven de permanentie waaraan Athene, gezien de jaarlijkse rotatie
binnen de boulè en de andere magistraturen, zeker behoefte had.
Er waren echter tien strategen, oorspronkelijk één uit elke clisthenische
phyle. Later, waarschijnlijk voor het eerst in de tijd van Pericles, werd van
deze regel wel eens afgeweken3. Aangezien het zeer twijfelachtig is dat één
van de strategen als een soort opperstrateeg optrad, moet de verklaring van
Pericles’ dominerende positie veeleer worden gezocht in zijn persoonlijkheid.
Het onderscheid tussen persoonlijk gezag en juridische bevoegdheid manifesteert zich hier in alle duidelijkheid. De leidende figuren van de Atheense
democratie zijn tot en met Pericles uitsluitend voortgekomen uit de aristocratische families waar politieke en militaire ervaring te vinden was. Pericles zelf
behoorde langs zijn moeder Agariste tot het geslacht van de Alcrnaeoniden
dat in de Griekse geschiedenis een rol van betekenis heeft gespeeld. Daarenboven beschikte Pericles, volgens het getuigenis van Plutarchus, over een
onweerstaanbaar oratorisch talent – onmisbaar wapen in de hand van de
toenmalige politicus – en over een opvallende onkreukbaarheid. Geboren
rond 495, was hij in volle rijpheid toen het ostracisme van zijn felle tegenstrever Thucydides hem meester maakte van het politiek domein.
Men kent de beroemde formule van de historicus Thucydides: ‘De naam van
het regime luidde democratie; in feite was het de heerschappij van de eerste
burger’ (II,65). Het is verkeerd in deze woorden alleen maar een tegenstelling
te zien; beide elementen zijn ook complementair. De Atheense democratie
waarin de souvereine macht uiteindelijk toekwam aan een vergaderde massa,
kon niet efficiënt werken zonder te beschikken over persoonlijkheden die
richting en leiding gaven. Maar dat deze individuen slechts de macht konden
waarnemen zolang het volk dit gedoogde, heeft ook Pericles ondervonden.
Pericles’ positie is trouwens nooit onbesproken geweest. Hij heeft voortdurend moeten afrekenen met een sterke oligarchische oppositie, ook met radikaler democraten, die zowel zijn binnen- als zijn buitenlands beleid aanvielen.
Na de verbanning van Thucydides Melesiou (443), zijn de aanvallen eerder
indirect geworden, maar daarom niet minder gevaarlijk. Men kent de processen tegen personen uit Pericles’ onmiddellijke omgeving als Phidias, Anaxagoras, Aspasia. Men mag wel aannemen dat in hoofde van sommige burgers deze
aanvallen gericht waren tegen moeilijk aanvaarde nieuwe ideeën, religieuze en
maatschappelijke, – een conservatieve reflex die zeker niet tot de oligarchische kringen zal beperkt geweest zijn. Persoonlijke, familie- en groepsbelangen

hebben trouwens in de Atheense politiek een grote rol gespeeld, bij onstentenis van politieke partijen met een goed uitgestippeld programma en een
stevige organisatie.
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In verband met de externe politiek van Pericles is het noodzakelijk te wijzen
op een fundamentele moeilijkheid: welke activiteiten van de Atheners kunnen
als uitingen van een ‘Pericleische’ politiek worden beschouwd? Het gaat
vanzelfsprekend niet op alle ondernemingen, die door de Atheners werden
aangevat vanaf het ogenblik dat Pericles in de Atheense politiek verscheen,
aan hem toe te schrijven. In Atheense kringen bestonden verschillende opvattingen over de houding die Athene tegenover het buitenland had aan te
nemen en bovendien ontbreekt, buiten de redevoeringen bij Thucydides, elke
beleidsverklaring waarin Pericles zijn bedoelingen duidelijk zou hebben uiteengezet.
Om deze redenen is het wellicht verkieslijk de aandacht te concentreren op de
periode waarin de positie van Pericles zich zeker heeft geconsolideerd. Een
eerste fase begint met de dood van Cimon (450), die na zijn terugkeer uit
verbanning opnieuw een suksesrijke expeditie tegen de Perzen had ondernomen; de tweede, beginnend met het ostracisme van Thucydides, is dan de
echte Tericlei’sche’ periode.
Als karakteristieken van de Atheense politiek in deze periode worden voortdurend genoemd: imperialisme en panhellenisme. Wat wordt dan in concreto
met deze termen bedoeld?
Na de Perzische oorlogen heeft Athene ongetwijfeld een politiek van expansie
gevoerd en wel in verschillende richtingen. Naast het beheersen van de
Egeische zee door middel van de Delisch-Attische zeehond, wilde men ook
controle uitoefenen over Midden-Griekenland en zelfs over de Peloponnesus,
o.m. door Megara op de strategisch zo belangrijke landengte van Corinthe aan
zich te binden. Maar de Atheners hebben hun krachten overschat en het is
opvallend dat kort na de dood van Cimon een overeenkomst tot stand komt
met de Perzische koning, de reeds eerder genoemde Calliasvrede, waardoor de
invloedssferen van Perziè en van Athene worden afgelijnd. Slechts een paar
jaren later volgt dan de dertigjarige vrede met Sparta, waardoor het bestaan
wordt erkend van twee machtsblokken, het Atheense en het Spartaanse
(Peloponnesische) en waardoor Athene ook afstand doet van zijn bezittingen
in de Peloponnesus. In beide verdragen schijnt Pericles een belangrijk aandeel
te hebben gehad; de vrede met Sparta was er gekomen op een ogenblik dat
Athene, door de opmars van de Peloponnesische troepen en door een opstand
op het economisch zo onmisbare Euboea, dicht bij de katastrofe is geweest.
Indien men de door Pericles ge inspireerde politiek van deze periode imperalistisch wil noemen, moet niet zozeer gedacht worden aan uitbreiding van het
imperium als wel aan de consolidatie van het kerngebied, de Attisch-Delische
zeehond. Voor deze consolidatie werden verschillende middelen gebruikt,
voornamelijk de verstrakking van de houding tegen de zogenaamde ‘bondge-
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noten’ en de stichting van klerouchieën en kolonies op strategisch en economisch vitale punten.
Sommige van deze maatregelen hebben de Atheners in de toenmalige Griekse
wereld evenals bij latere generaties een slechte reputatie bezorgd. Steden die
oorspronkelijk autonome bondgenoten waren werden geleidelijk als onderhorigen behandeld. Pogingen om de zelfstandigheid te herwinnen werden met
geweld verijdeld. Athene ging bovendien volledig eigenmachtig de geldelijke
bijdragen van de leden besteden voor eigen aangelegenheden, voornamelijk
voor het uitvoeren van een groots bouwprogramma. Hierin heeft Pericles een
beslissende rol gespeeld en Plutarchus verhaalt dat dit punt van zijn beleid
heftig werd aangevallen. Toen na de overeenkomst met de Perzen in de ogen
van vele bondgenoten het doel van de Delisch-Attische zeehond verwezenlijkt
scheen en hun enthousiasme om het lidgeld te blijven betalen aanzienlijk
bekoelde, heeft Athene de teugels nog strakker aangehaald. Zo werden de
bondgenoten verplicht het Atheens systeem van munten, maten en gewichten
over te nemen (zie het zog. Clearchusdecreet) en werd een strenge reglementering ingevoerd betreffende de wijze van betaling der bijdragen (zog. Cleiniasdecreet)4. Meer en meer trok Athene de juridische aangelegenheden naar zich
toe en op vele plaatsen werd door de aanwezigheid van Atheense magistraten
en garnizoenen de laatste illusie van zelfstandigheid weggenomen.
Even weinig populair was de stichting van ‘klerouchieèn’, nederzettingen van
Atheense burgers op gronden die toebehoorden aan de verbondenen. Nadat in
450 klerouchieën ontstonden op Naxus, Andrus en Lemnus, volgden in 447/6
Imbrus, de Thracische Chersonnesus, Chalcis en Eretria. De politiek van
consolidatie van het ‘imperium’ lag eveneens ten grondslag aan de stichting
van verscheidene kolonies. Als voorbeeld kan Amphipolis dienen, in 437/6
opgericht aan de monding van de Strymon, in het grensgebied tussen Macedonië en Thracië. Reeds vroeger hadden de Atheners vergeefs gepoogd een
stevige positie te verwerven in dit gebied. Waarom? Militaire, economische en
sociale motieven gingen hier duidelijk samen. De ligging maakte van Amphipolis een controlepost op de landroute naar de Hellespont en tevens een
bolwerk tegen mogelijke acties van Thraciërs en Macedoniërs. Maar er waren
ook de rijke houtvoorraden, voor Athene zo levensnoodzakelijk aangezien de
vloot het instrument was van de economische en militaire macht; er waren
ook de rijke zilvermijnen waarvan de opbrengst zeer welkom was voor een
stad met steeds groeiende uitgaven. Geen wonder dat de historicus Thucydides, die tijdens de Peloponnesische oorlog als strateeg gefaald had bij de
verdediging van Amphipolis, met verbanning werd gestraft! De kolonies
speelden vanzelfsprekend ook een sociale rol; soms werden de ‘kolonisten’
uitsluitend gekozen uit de laagste vermogensklassen van Atheense burgers5.
Al deze maatregelen wijzen in dezelfde richting. De Delisch-Attische zeehond
was een onmisbaar fundament geworden voor de macht en de welvaart van
Athene. Hij deed Athene de middelen aan de hand om economisch, militair
en politiek zelfstandig te staan en zich daarenboven, door gebruik van de

financiële reserves, te imponeren als cultureel-religieus centrum van de Griekse wereld.
Het imperialisme van Athene heeft dus blijkbaar, na het roekeloze expansionisme van de zestiger en vijftiger jaren, een meer ‘conservatief uitzicht
gekregen, maar het is ook harder geworden. De consequente uitbouw van een
dergelijk systeem, waarin Grieken door andere Grieken op grote schaal
werden gedomineerd, was een nieuw feit in de Griekse geschiedenis. Was
precies deze wending toe te schrijven aan Pericles? Alleszins wordt men
getroffen door de vastberadenheid waarmee Pericles, in de redevoeringen die
Thucydides hem in de mond legt, tegenover de Atheners de noodzakelijkheid
van de oorlog tegen Sparta en zijn bondgenoten verdedigt. ‘Het is u niet
mogelijk afstand te doen van uw heerschappij... Ze is als een tirannie geworden; het was misschien niet rechtvaardig deze te grijpen, maar zeker gevaarlijk
ze los te laten...’ (II,63). Of het daarom verantwoord is Pericles de volle
verantwoordelijkheid te geven voor het uitbreken van de Peloponnesische
oorlog, zoals sommige antieke en moderne critici hebben gedaan, is natuurlijk
een veel ingewikkelder kwestie.
Vaak meent men deze machtspolitiek te kunnen milderen door hiertegenover
een ander karakteristiek van Pericles’ beleid te stellen: een streven naar
par Helleense samenwerking. Hier staat men nogmaals voor één van de dubieuze aangelegenheden uit deze periode.
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Vooreerst wordt gewoonlijk gewezen op de uitnodiging die Pericles tot ‘alle
Grieken in Europa en Azië’ zou hebben gericht om in Athene een congres bij
te wonen ter discussie van de gemeenschappelijke Griekse belangen, o.m. de
heropbouw van de tempels en de veiligheid op zee – een initiatief dat
mislukte wegens het verzet van de Peloponnesiërs. Dit voorstel van Pericles is
ons uitsluitend bekend door Plutarchus (Per., 17), wat vanzelfsprekend nog
geen reden is om te twijfelen aan de authenticiteit van het daar vermelde
decreet6. Maar ook indien men deze aanvaardt, is de bedoeling van Pericles
lang niet duidelijk. Lag het accent op de samenwerking tussen de Grieken of
wilde hij de leidinggevende rol van Athene extra in het licht stellen? Was het
alleen een propagandastunt van een politicus die goed wist dat bijv. Sparta
niet kon ingaan op de uitnodiging, omdat dit de erkenning inhield van de
Atheense hegemoniale positie? Er zijn beslist nog andere mogelijkheden,
maar laten we vooral niet uit het oog verliezen dat Plutarchus zelf als motief
opgeeft dat ‘Pericles het Atheense volk een nog hogere dunk wilde geven van
zichzelf en het ervan overtuigen tot grootse dingen in staat te zijn’. Dit klinkt
toch wel heel anders dan een panhelleense geloofsbelijdenis.
Een tweede feit dat in deze context herhaaldelijk wordt vermeld is de
stichting van een ‘panhelleense’ kolonie te Thurii, in Zuid-Italië, in de nabijheid van het in 510 verwoeste Sybaris. Nu is de geschiedenis van deze kolonie
een ingewikkeld verhaal. Zowel over het precieze verloop als over de datering
van de verschillende fasen en over de bedoeling bestaan zeer uiteenlopende

interpretaties. Dat uiteindelijk een stichting tot stand kwam, waarin naast
Atheners ook kolonisten uit andere Griekse steden betrokken waren, levert
echter helemaal geen bewijs voor een panhelleens initiatief van Pericles,
aangezien we niet eens weten of Pericles hierbij enige rol heeft gespeeld7. Het
lijkt ons voorzichtiger de Atheense deelname vooral te zien als een illustratie
van de Atheense aanwezigheidspolitiek in het Westen; deze interesse blijkt
trouwens eveneens uit de verdragen die werden afgesloten met Rhegium
(Zuid-Italië) en Leontini (Sicilië). Ook hier is de houding van Pericles eerder
behoedzaam geweest. Hij heeft zich, volgens het getuigenis van Plutarchus
(Per. 20-21) tegen roekeloze ondernemingen in het Westen verzet. De latere
katastrofale expeditie naar Sicilië zou hem in het gelijk stellen.
We zullen er ons niet aan wagen Pericles’ profiel als staatsman met een
formule te karakteriseren. Pogingen in die richting, die hem tekenen als
verlicht monarch, als niets ontziend machtspoliticus, als opportunistisch demagoog, als gematigd democraat, als idealistisch vredesvorst, zullen alle wel
een stukje van de historische waarheid bereiken, maar toch niet de complexe
realiteit weergeven. Om dit te kunnen doen is onze informatie ontoereikend,
zoals we met enkele voorbeelden hebben willen verduidelijken.
Wie zich mistroostig voelt bij deze stand van onze historische kennis, kan
gelukkig nog altijd opbeuring vinden in de steeds levende schoonheid die in
het toenmalige Athene is ontstaan.
B-3200 Kessel-Lo (België)
Eikenboslaan, 19

H. Verdin

Aantekeningen
Gezien de aard van deze bijdrage werden de aantekeningen tot een strikt minimum
beperkt. Om de belangstellende lezer toch wat nuttige informatie te bezorgen, hebben
we vóór de noten enkele algemene studies opgesomd. Zowel in deze bibliografische lijst
als in de aantekeningen vermelden we met opzet hoofdzakelijk recente publicaties, waar
desgewenst de oudere literatuur kan worden teruggevonden.
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Voor de bronnen van deze periode verwijzen we naar het onvolprezen werk van G.F.
Hill, Sources for Greek History between the Persian and Peloponnesian Wars, nieuwe
editie door R.Meiggs-A.Andrewes, Oxford 1966 (= 1951). Voor de opschriften:
R.Meiggs-D.Lewis, A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth
Century B.C., Oxford 1969.
Meest recente behandeling: J. Martin, Von Kleisthenes zu Ephialtes, in Chiron 4
(1974), 5-42. Zie ook P.J.Rhodes, o.c., 201-207.
Het ingewikkelde probleem van de verkiezing der strategen werd onlangs nog uiteengezet door M. Piérart, A propos de l’élection des stratèges athéniens, in Bulletin de
correspondance hellénique 98 (1974), 125-146.
We gaan hier niet in op het netelige probleem van de datering van deze epigrafische
documenten; zie hiervoor Meiggs-Lewis.
Dit leest men in het belangrijke opschrift betreffende de stichting van de kolonie Brea,
waarvan echter zowel de datum als de localisatie omstreden zijn; zie o.m. D.Asheri,
The Site of Brea, in American Journal of Philology 90 (1969), 337-340. Een waarschijnlijke situering is nabij Argilus, ten westen van Amphipolis.
Onlangs werd de authenticiteit nog aangevochten door R.Seager, The Congress
Decree: Some Doubts and a Hypothesis, in Historia 18 (1969), 129-141 en A.Bosworth, The Congress Decree: Another Hypothesis, in Historia 20 (1971), 600-616.
Positief weer: J.M.Balcer, Separatism and Anti-Separatism in the Athenian Empire
(478-433 B.C.), in Historia 23 (1974), 21-29; zie de Appendix, p. 35-39.
Een overzicht van de moderne interpretaties in N.K. Rutter, Diodorus and the
Foundation of Thurii, in Historia 22 (1973), 155-176. Zie ook F. Ghinatti, Einige
Spezialprobleme der Landwirtschaft in Magna Graecia, in Hellenische Poleis, ed. E.Ch.
Welskopf, II, Darmstadt 1974, 774-822 en in ’t bijzonder 775-782.

Pericles en de Atheense democratie
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Dit artikel gaat niet in de eerste plaats over Pericles zelf, maar over de relatie
tussen Pericles en het politieke en maatschappelijke kader, waarbinnen hij
heeft gewerkt. Dat kader is de Atheense democratie. Afgezien nog van het feit
dat Pericles zelf bij het uitzetten van dat kader een actieve rol heeft gespeeld,
zou opgemerkt kunnen worden dat de prominente plaats, die Pericles inneemt
in de rij van ‘grote mannen in de wereldgeschiedenis’ in niet geringe mate iets
te maken heeft, in ieder geval iets te maken zou moeten hebben, met de
omstandigheid dat hij juist binnen dat kader heeft gewerkt, en nog wel op een
vrij harmonische manier bovendien. Hij heeft zich niet alleen nolens volens
aangepast, hij is tegelijk inspirator en stimulator van zijn omgeving in ruime
zin geweest. Het resultaat is dat iedereen, die Pericles wil bewonderen en
vereren, daarmee tegelijk zijn bewondering en verering uitspreekt, of dient uit
te spreken, voor de Atheense democratie en dat omgekeerd iedereen, die
kritiek heeft op Pericles, daarmee tegelijk kritiek heeft op de Atheense
democratie. Men kan niet het een doen en het ander laten, men kan niet
Pericles bewonderen en de democratie verguizen: Pericles is een product van
de democratie en de democratie is een product van Pericles.
Ik druk mij met opzet zo apodictisch uit. Niet zelden namelijk heeft men de
grootheid van Pericles willen zien in de manier, waarop hij de democratie
klein hield of zelfs negeerde. Grootheid’ wordt daarbij dan beschouwd als
een strikt persoonlijk pluspunt; dat die grootheid iets te maken zou kunnen
hebben met een meer algemeen-maatschappelijke voedingsbodem wordt licht
over het hoofd gezien. De culturele bloei van het vijfde-eeuwse Athene wordt
hoger gewaardeerd dan de politieke rijpheid van een volwassen geworden
democratie en beide worden op geen enkele wijze aan elkaar gerelateerd. Zo is
bij voorbeeld in het bekende leerboek voor oude geschiedenis van van GelderCohen-Visser (ik kies juist dit voorbeeld omdat dit boek nog steeds in veel
onderwijs gebruikt wordt) de verklaring voor de geestelijke bloei – de
democratie wordt in dit boek niet als product van geestelijke bloei aangemerkt – geen probleem: ‘Dat is natuurlijk in de allereerste plaats te danken
aan het feit, dat Griekenland toen zo rijk was aan begaafde persoonlijkheden’,
en in de tweede plaats aan Pericles. Dit lijkt meer op hagiografie dan op
historiografie. Het is de hagiografie van de grote mannen, en Pericles is in de
galerij der heiligen de grootste: ‘voor ons is hij het voorbeeld van de volmaakte Helleen’.
In dit verband wordt dan ook altijd de passage van Thucydides aangehaald dat
‘de Atheense staatsregeling slechts in naam een democratie was, in waarheid
echter de heerschappij van de eerste man’. Deze passage heeft in mijn
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tienerjaren altijd een wat verwarrende indruk op mij gemaakt: je leert namelijk eerst dat democratie en vrijheid hoge waarden zijn; je leert vervolgens dat
Thucydides de grootste geschiedschrijver van de oudheid is en een van de
grootste in de wereldgeschiedenis; er wordt je voorgehouden dat Pericles ‘voor
ons het voorbeeld van de volmaakte Helleen is’; en nu zegt die geweldige
Thucydides daar zo maar dat Pericles van de Atheense democratie een
een schijndemocratie maakte en dat moet je dan nog mooi vinden ook!
Tegelijk leer je via Tacitus en Cicero dat de vrijheid van de Romeinse
republiek een groot goed was en dat een ‘heerschappij van de eerste man’
maar een kwalijke zaak was (en is).
Nu schrijft Thucydides echter niet dat ‘de Atheense staatsregeling slechts in
naam een democratie was’ etc., maar dat zij bezig was dat te worden
(egigneto, imperfectum, geen aoristus). Dit betekent dus dat bij de onzorgvuldige vertaling een tendentie wordt weergegeven als een voldongen feit. Is
bij die onzorgvuldigheid de wens wellicht de vader van de gedachte? Wie het
weet mag het zeggen. ‘Tegenover zijne hoge geboorte heeft het radicalisme zijne
aangeboren kittelorigheid meer dan dertig jaren lang beteugeld’, schreef de
oude van Gelder (I 379). De enige schaduwzijde van Pericles is dat hij in het
begin van zijn politieke loopbaan zich opwierp ‘tot den voorvechter van al de
volheid der ultro-democratische radicalen’ (Ibidem). Een bedenkelijke zaak
natuurlijk. Maar gelukkig maakte hij het allemaal weer goed toen hij eenmaal
de politieke top had bereikt: ‘Overigens regeerde Pericles, en niet dat souvereine volk’ (I 403). Tegen die achtergrond, ons geleverd door de ‘objectieve’
Thucydides, kunnen we weer wat opgelucht ademhalen. Maar helemaal gerust
zijn we toch niet: ‘Of het programma der radicalen ook in het diepste van zijn
hart geheel het zijne was, wie zal het ooit kunnen zeggend Maar hij had het
gebruikt als eene brug, om tot macht in den staat te geraken’ (I 400). Er blijft
helaas evenwel een tragisch aspect: ‘...de tragedie van dien genialen man was
toch deze, dat hij bij al zijne grootheid zijne jeugd niet ongedaan kon maken
en gebonden bleef aan de radicalen’ (I 401). Impliciet ligt in deze uitspraak de
gedachte dat hij zijn jeugd eigenlijk wél ongedaan had willen maken (anders is
het geen tragedie). Hoe dan ook, het ergste van de Atheense pestepidemie
bestond niet daarin dat ongeveer een derde deel van de bevolking hieraan
bezweek, maar dat Pericles eraan bezweek. Met de dood van Pericles ‘zakte de
Atheensche staatsregeling ineen’ (I 425). Weliswaar was volgens de geschreven
constitutie het volk souverein, ‘Themistocles, Cimon en Pericles hadden
echter door hunne talenten de verderfelijke zijden dier grondwet geneutraliseerd. In de plaats van den veelszins idealen toestand, dien zij hadden
gehandhaafd, trad nu zonder overgang de permanente anarchie. ... In waarheid werd de volstrekte souvereiniteit der volksvergadering de dood voor
Athene, en droeg men in 429 met het lijk van zijn laatsten regent ook zijn
kracht ten grave’ (I 425-426). De echo’s van deze oudvaderlandse gedenckklanken uit 1903 zijn nog steeds niet verstorven. Hoe was namelijk volgens
het huidige leerboek van van Gelder-Cohen-Visser (en dit boek is niet het

205

enige waarin een dergelijke voorstelling van zaken wordt gegeven) de politieke
situatie van na 429 in Athene? Niet best: ‘De volksvergadering gaf afwisselend gehoor aan allerlei elkander bestrijdende sprekers. Dat is de diepste
grond van Athenes val’ (81). Ook deze zinsnede komt in eerste instantie uit
de koker van Thucydides. Maar wat is dit eigenlijk voor een merkwaardige
uitspraak? Wordt hier niet eenvoudigweg gezegd dat de democratie de diepste
grond is van Athenes val? Is het dan niet gezond democratisch dat het volk
beslist wat het wil en dat zijn leiders na aan het volk over diverse problemen
verschillende alternatieven geboden te hebben zich neerleggen bij de uitspraak
van het volk en die uitspraak ook uitvoeren? Of is de democratie toch
eigenlijk niet zo mooi? Is de meerderheid niet altijd identiek met de domme
meerderheid? Is het niet juist mooi dat er flink wat politieke apathie en ongeinteresseerdheid is, zodat de redelijk denkende minderheid door beschaafd
manipuleren de kans heeft de zaken zo goed mogelijk in het gareel te
houden? Maar als dát onze werkelijke gedachten zijn, laten we dan ophouden
de democratie aan te prijzen. Laten we dan tenminste ronduit zeggen dat we
in feite voorstanders zijn van een aristocratie. Dat is altijd beter dan De
Groene Amsterdammer lezen en intussen eersteklas reizen, het is altijd beter
dan kankeren op De Telegraaf en niet willen inzien dat deze krant gezien zijn
inhoud en oplagecijfers het ‘gesundenes Volksempfmden’ het meest benadert.
Het traditionele Pericles-beeld roept allerlei vragen op: zijn leiderschap was
iets geweldigs, een zegen; weliswaar moest hij om dat leiderschap te veroveren
bedenkelijke ‘concessies’ doen aan de radicale democraten, maar vooruit, het
doel heiligt te middelen – althans, dit doel heiligt deze middelen – en hij
maakte het later goed; na zijn dood kwam de ellende, maar dat was niet zijn
schuld, maar die van ‘het volk’ en ‘de demagogen’. Maar als zijn concessies,
die de Atheense democratie pas enigszins tot een echte democratie maakten,
zo als begrijpelijke en vergeeflijke bagatelle terzijde worden geschoven, sluit
men de ogen voor het inzicht dat hij dóór die concessies te doen indirect
verantwoordelijk gesteld kan worden voor de zondvloed (als het een zondvloed was), die na zijn dood het trotse Athene overspoelde. Het was Pericles,
die het volk meer te vertellen gaf dan ooit tevoren. Als hij het niet meer te
vertellen had gegeven dan het vóór hem (en zijn voorganger als leider der
radicale democraten, Ephialtes) had gehad, was het voor de ‘demagogen’ na
hem niet nodig geweest zich zo naar het pijpen van Jan-met-de-pet te richten
als zij nu volgens Thucydides en andere antieke auteurs deden. De hamvraag is
dus: Hoe democratisch was Pericles? Waren zijn democratiserende maatregelen uit het begin van zijn loopbaan tactische manoeuvres, handige zetten van
een man die het in werkelijkheid helemaal niet om de democratie te doen
was, maar die slechts streefde naar een machtspositie voor zichzelf, of was hij
een overtuigde democraat? Wie voor de eerste mogelijkheid kiest – dat doet
bv. van Gelder – geeft daarmee stilzwijgend aan dat Pericles een demagoog
was. Hoe vervelend! Wie voor de tweede mogelijkheid kiest, kan onmogelijk
de dood van Pericles zien als het einde van een tijdperk: het mede door hem
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gecreëerde systeem bleef – in grote lijnen – ongewijzigd voortbestaan tot het
einde van de democratie (de koppeling van het burgerrecht aan een vennogensdrempel) in 321. De werkelijke caesuur ligt dan niet in 429, maar in de
jaren rond 460, de jaren van het radicale leidersduo Ephialtes/Pericles. Wie
bovendien meent dat democratie alleen mooi is als leuze en dat er eigenlijk,
om Cicero te citeren, naar gestreefd moet worden ‘ne plurimi plurimum
valeant, kan moeilijk vasthouden aan het beeld van Pericles als ‘volmaakte
Helleen’.
De auteur van de Athenaion Politeia, de chronologische en systematische
bechrijving van de Atheense constitutie die door velen (en ik sluit me hier
gemakshalve maar bij die opvatting aan) wordt toegeschreven aan Aristoteles,
zag de zaak ook vanuit dit gezichtspunt. Hij is geen bewonderaar van de
Atheense democratie, hij zet de caesuur in de Atheense constitutionele
ontwikkeling rond 460, en hij is bepaald niet geneigd Pericles al te zeer aan te
bevelen. Pericles’ leiderschap wordt door Aristoteles dan ook inderdaad
aangeduid met de term dèmagogein. De eerste stap naar dat leiderschap was
gezet met een proces tegen Cimon, de grote man uit de beginjaren van de
Delisch-Attische Bond, die hét obstakel bij uitstek was geweest tegen verdere
democratisering. In de 25 jaren tussen 487 en 462 had de democratie
constitutioneel gezien pas op de plaats moeten maken, nadat in 487 een
eerste en belangrijke aanval was gedaan op de dominerende positie van de
archonten, toentertijd Athenes hoogste bestuurders, en de raad van de Areopagus, waarin de ex-archonten levenslang zitting hadden. De maatregel van
487 bestond in de invoering van loting in plaats van verkiezing voor het ambt
van archont. De tien archonten werden jaarlijks geloot, elk uit een aantal van
waarschijnlijk 50 candidaten per phyle. Wel bleef de toegang tot het ambt
verbonden aan een bepaald (hoog) vermogen, maar door de loting was de
kans op een plaats onder de archonten, en daarmee op een plaats in de
Areopagus, erg klein (2% per jaar). Het ligt voor de hand de maatregel van
487 te zien als het werk van Themistocles, maar zeker is dit niet. Hoe dat ook
zij, het gevolg was dat de toonaangevende politieke ‘carrièremakers’, die tot
en met Pericles uitsluitend uit de kringen der adellijke families voortkwamen,
hun ambities nu richtten op de op één na hoogste functie, die van strateeg. De
tien strategen werden namelijk wel steeds jaarlijks verkozen, ook in de tijd
van de zogeheten radicale democratie, terwijl men zonder limiet jaar in jaar
uit als strateeg kon worden herkozen bovendien. Constitutioneel berustte de
positie van een man als Cimon op zijn geregelde herverkiezing als strateeg.
Sociaal gezien berustte zij op zijn tot de verbeelding sprekende aristocratische
levensstijl van ‘grandseigneur’ en ‘benefactor’. De Atheense democratie ten
tijde van Cimon was, voorzover zij een democratie was, stellig een democratie
met een sterk paternalistische inslag.
Dit paternalisme werd deels teruggedrongen door de hervormingen van
Ephialtes, die een einde maakten aan de nog steeds zeer grote bevoegdheden
van de Areopagus op het gebied van de rechtsspraak en de ‘bewaking van de
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wetten’ in het algemeen, waaronder men ook dient te verstaan de controle op
de diverse bestuurscolleges. Deze bevoegdheden werden verdeeld over de
Raad van Vijfhonderd, de volksvergadering en de volksrechtbank. De Raad
van Vijfhonderd, de boulè, was in de laatste jaren van de zesde eeuw ingesteld
door Cleisthenes. Zoals de Areopagus door zijn samenstelling een oligarchisch
bolwerk was, zo was de R. v. 500 een democratisch bolwerk. ledere burger
van dertig jaar of ouder kon lid van de Raad worden door verkiezing in de
demen (districten); later, zeker vanaf 412 en waarschijnlijk al vanaf ergens in
de jaren ‘50, bestond er een tweetrapssysteem: eerst vonden er verkiezingen
plaats in de demen; de gekozenen werden per phyle geplaatst op een groslijst
(we weten niet hoeveel gekozen candidaten er op deze lijst stonden); elke
phyle had recht op 50 raadsleden, en deze 50 werden uitgeloot uit de namen
van hen die op de groslijst stonden. De zittingstermijn was één jaar, herverkiezing was niet mogelijk; pas in de vierde eeuw kon men één keer in zijn leven
voor een tweede termijn als raadslid in aanmerking komen. Het gevolg was dat
practisch iedere Atheense burger die niet al te stom uit zijn ogen keek wel een
keer in zijn leven lid werd van de Raad. De implicaties hiervan voor de
politieke rijpheid en kennis van zaken van de gemiddelde burger kunnen niet
genoeg benadrukt worden. Terecht heeft Rhodes (214) onlangs opgemerkt
dat ‘no doubt most men who were willing to serve had the opportunity to do
so, but the system could not have worked uniess a fairly high proportion of
citizens had been willing to serve, and the boule will have played an important part in educating the citizens so that their assembly could be a responsible sovereign body’. Doordat de samenstelling van deze Raad jaarlijks
wisselde en zij bovendien door de loting onvoorspelbaar was, kon deze Raad
zich, anders dan de Areopagus of de senaat in Rome, nooit ontwikkelen tot
een min of meer gesloten kring van regenten. Hoewel dit niet met zo veel
woorden in de bronnen wordt gezegd, is er reden aan te nemen dat de theten
(de laagste vermogensklasse, bestaande uit de landlozen, de ‘proletarièrs’
onder de Atheense burgerij) uitgesloten waren en ook steeds uitgesloten
bleven (óók na Pericles) van lidmaatschap van de Raad. Voor een juist inzicht
in de ‘radicaliteit’ van de Atheense democratie is dit geen onbelangrijk
gegeven.
Tot aan 462 had de Areopagus een adviserende en controlerende functie ten
opzichte van de bestuurders. Dit laatste hield in dat de Areopagus de competente instantie was voor de behandeling van een eisangelia, een soort <impeachment’-proces (naar aanleiding van vergrijpen als verraad, samenzwering
tegen de staat, aannemen van steekpenningen e.d.), voor het verrichten van de
dokimasia (het antecedentenonderzoek bij candidaten voor politieke functies,
met name de functie van archont; dit was geen onderzoek naar iemands
capaciteiten voor een door hem geambieerde functie: het ging er alleen om
vast te stellen of de candidaat wettelijk voldeed aan de voorschriften, bv.
inzake leeftijd of vermogenspositie, die aan de bekleding van de functie
verbonden waren), en voor de euthyna (een algemene inspectie van iemands
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beleid, speciaal voor wat betreft de financiële kanten ervan, bij zijn aftreden).
De Raad van Vijfhonderd was in deze periode niet meer dan het advieslichaam – men zou kunnen zeggen het ‘dagelijks bestuur’ – van de ekklèsia,
de volksvergadering. Er kon in de ekklesia geen voorstel worden aangenomen
tenzij daarover eerst een prae-advies was opgesteld door de R. v. 500: een
uitstekende veiligheidsklep tegen overhaaste en emotionele besluitvorming.
De Raad was daardoor als het ware de ‘agendacommissie’ voor de ekklesia.
Anderzijds kon een voorstel alleen wet worden doordat het in de ekklesia was
aangenomen. Daarnaast kon het volk in bepaalde rechtszaken in zijn hoedanigheid van volksrechtbank, heliaia, als hof van beroep optreden.
Ephialtes en Pericles brachten in dit half-oligarchische, half-democratische
systeem ingrijpende veranderingen aan. Gevallen van eisangelia werden nu
aanhangig gemaakt bij de R. v. 500 of de ekklèsia, het uiteindelijke vonnis
was een zaak voor het volk, hetzij als ekklèsia, hetzij als heliaia. De dokimasia
van de uitgelote candidaten werd overgeheveld van de Areopagus naar de R.
v. 500, die ook aan het einde van zijn zittingstermijn de antecedenten naging
van de leden van de nieuwe Raad. Voor de rest vond dokimasia in het
algemeen plaats ten overstaan van de volksrechtbank. Eén keer in functie
waren alle bestuurders tien keer per jaar onderworpen aan een tussentijdse
controle door een telkens wisselende commissie van raadsleden. De euthyna
aan het eind van de ambtstermijn werd verricht door een commissie van dertig
raadsleden die, wanneer zij daartoe gronden aanwezig achtten of wanneer een
particuliere burger tegen de desbetreffende bestuurder een aanklacht indiende, een proces aanhangig maakten voor de volksrechtbank. Schermen met het
argument van ‘executive privilege’ was er hier niet bij.
Door de nieuwe bevoegdheden van de Raad tegenover de bestuurders werd de
Raad de aangewezen instantie om er op toe te zien dat de beslissingen van de
volksvergadering ook daadwerkelijk werden uitgevoerd. Besluiten van de
volksvergadering worden dan ook altijd ingeleid door de formule ‘De Raad en
het Volk van de Atheners hebben besloten...’ etc. Na 462 speelde de Areopagus geen rol meer in de politieke besluitvorming. Alles draaide om de R. v.
500. Krachtens zijn prae-adviserende functie hield de Raad zich bezig met
alles wat in aanmerking kwam voor een volksbesluit en dat was heel wat: de
Raad ontving buitenlandse gezanten, hield toezicht op alle financiële transacties waar de staat bij betrokken was, had de supervisie over onderhoud en
uitbreiding van de oorlogsvloot, was belast met de zorg voor bouw en
onderhoud van tempels en andere openbare gebouwen (de grote bouwactiviteit stond onder toezicht van óók jaarlijks wisselende colleges van gekozen
bouwcommissarissen, die op hun beurt weer verantwoording schuldig waren
aan de Raad en daarmee aan het volk, en die nauw samenwerkten met de
commissies voor de financiën in deze sector. Volksbesluiten op dit gebied
gingen vaak zéér tot in detail, bv. ten aanzien van de datum van oplevering,
het te gebruiken materiaal voor een tempeldeur, of de te besteden kosten) en
met de zorg voor bepaalde religieuze plechtigheden en offers (met name de
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Eleusinische mysteriën en de Dionysia). Aan al deze taken waren beperkte
strafrechterlijke bevoegdheden verbonden. Door de grote omvang van het
werk was het voor de Raad nodig practisch dagelijks te vergaderen.
Was de Raad van vitaal belang, de volksvergadering was souverein. In de eerste
helft van de 5e eeuw waren er tien gewone zittingen per jaar, later (maar we
weten niet hoeveel later, hoewel het voor de hand ligt dit in verband te
brengen met de democratiseringsgolf van rond 460) waren het er veertig. De
volksvergadering was de enige plaats waar de theten zich politiek en masse
konden laten gelden. Maar men moet hier geen overdreven voorstellingen aan
verbinden. Het totaal aantal mannelijke burgers in de leeftijdsgroep van 18 tot
60 jaar wordt door Gomme voor het jaar 431 geschat op 43.000, waaronder
18.000 theten. Het aantal burgers dat werkelijk ter volksvergadering verscheen was stellig aanmerkelijk kleiner: voor belangrijke beslissingen, zoals
ostracisme, oorlogsverklaring of het sluiten van een vredesverdrag, was een
quorum vereist van 6.000 aanwezigen. Dit getal van 6.000 - minder dus dan
15%
gold als ‘het voltallige volk’ (dèmos plèthyon). Dit impliceert dat
althans in theorie ook beslissingen konden worden genomen door een kleiner
aantal.
Pas in het begin van de 4e eeuw ging men er toe over een bescheiden
‘presentiegeld’ in te stellen voor hen, die een volksvergadering bijwoonden, en
deze maatregel werd genomen omdat men anders het quorum niet meer kon
halen. Er was toen dus eerder sprake van politieke apathie dan van ‘regeergeilheid’ onder het ‘gepeupel’: Jones (36) heeft er bovendien op gewezen dat
in de 4e eeuw, de tijd waarin de democratie zou zijn gedegenereerd tot een
ochlocratie, de ekklèsia in het algemeen werd bezocht door de meer gegoede
burgers.
De hervormingen van 462 en volgende jaren brachten ook een aanzienlijke
taakverzwaring met zich mee voor de volksrechtbank, de heliaia. Deze heliaia
was door Solon ingesteld als een hof van beroep. Naarmate het aantal
rechtszaken, dat naar de heliaia werd verwezen, toenam, ging men over op het
systeem van de dikastèria, de juryrechtbanken. Deze overgang moet ook
gedateerd worden in de jaren rond 460. De heliaia werd een jaarlijks wisselend
reservoir van door het lot aangewezen vrijwilligers onder de burgerij. De enige
voorwaarde waaraan men moest voldoen om mee te kunnen loten was dat
men minstens dertig jaar oud moest zijn. Het reservoir bestond uit 6.000
burgers, hetzelfde getal als dat van het quorum voor de ekklèsia, wat niet
toevallig is, want in beide gevallen is er sprake van een vergadering van het
volk, zij het in het ene geval het volk als rechtbank, in het andere geval het
volk als collectivum van de weerbare manschappen. Uit dit reservoir werd
voor elk proces ad hoc een dikastèrion geloot van enkele honderden juryleden. De omvang van de jury hing af van het belang van het proces. Socrates
stond terecht voor een jury van 501 leden. Het grote aantal juryleden was een
garantie tegen omkoperij. Wat dat betreft kan gerust gezegd worden dat de
Atheense dikastèria beter functioneerden dan bv. de Romeinse quaestiones
van senatoren en/of ridders uit de late republiek.

‘Pericles verdedigt op de Areopagus zijn programma voor het volk,’ zo ongeveer luidt de door de schilder
zelf aangebrachte tekst boven dit schilden/. Het is een werk van de ‘naïeve’ schilder Theophilos, die leefde
van 1866 tot 1936. Hij werd geboren op Lesbos, waar hij ook zijn laatste levensjaren doorbracht.
Overigens veronderstelt de schilder ten onrechte dat de volksvergaderingen op de Areopagus gehouden
werden – – hij bedoelt de Pnyx.
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Het is uiterst moeilijk vast te stellen welke sociale groepen de grootste inbreng
hadden aan raads- en juryleden. Wat de Raad betreft is er reden aan te nemen
dat de leden van dit lichaam voornamelijk uit de meer gegoede kringen
kwamen. Daarentegen neemt men veelal aan dat de juryrechtbanken in
meerderheid bemand werden door de theten. Dit is echter een al te gemakkelijke veronderstelling: analyse van-de manier, waarop advocaten als Demosthenes in de 4e eeuw in hun procesredevoeringen de jury benaderden, heeft
Jones (36-37) tot de conclusie gebracht dat schrijvers als Aristophanes en
Aristoteles met hun kritiek op ‘het proletariaat in de rechterstoel’ ons wel
eens een sterk vertekend beeld van de werkelijkheid zouden kunnen geven.
Als de advocaten werkelijk hun zaak bepleit zouden hebben ten overstaan van
een proletarische jury, zouden zij andere taal en andere argumenten gebruikt
hebben om die jury voor hun standpunt te winnen dan zij in feite gebruikten.
Het belangrijkste bestuurscollege was dat van de tien strategen. Pericles was
een van de tien strategen, vóór 443 incidenteel, na die datum vijftien keer
achtereen. Als zodanig had hij vrijwel dagelijks te maken met de clausules en

211

garanties, met behulp waarvan het democratische systeem zichzelf vanaf 462
tegen ondermijning beveiligde. ‘He had to persuade the people to vote tor
every measure that hè wished to have passed, and if they lost confidence in
him they could, as they once did, depose and fine him, and they could flout
hls advice, as again they did in trying to parley with the Spartans in 430’
(Jones, 127). Veertig keer per jaar stond hij oog in oog met een volksvergadering, waarvan de samenstelling en de stemming, anders dan in bv. een Engels
Lagerhuis of een Amerikaans Huis van Afgevaardigden, elke keer weer een
verassing was. Dagelijks had hij te maken met een tegenover bestuurders in
het algemeen argwanende Raad, die jaarlijks van nieuwe bezems werd voorzien en hem tien keer per jaar op de korrel nam met als toegift elk jaar een
euthyna en als permanente stok achter de deur bij elke misstap een eisangelia.
Het is wat overdreven om bij zo’n situatie te zeggen dat er slechts in naam een
democratie was.
Maar was het dan niet toch een soort ‘gaullistische’ situatie? Neen: mocht de
parallel zich al even opdringen, dan dient terstond bedacht te worden dat
Pericles veel minder bevoegdheden had en dat hij in de dagelijkse praktijk veel
meer weerwerk had te overwinnen dan de Gaulle en dat hij er bovendien zelf
toe heeft bijgedragen het weerwerk te maximaliseren door in het spoor van
Ephialtes verder te gaan. Dit laatste deed hij zelfs zozeer dat het nu moeilijk is
vast te stellen wat precies het aandeel was van Ephialtes in de democratiseringsgolf rond 460 en wat dat van Pericles. In ieder geval was Pericles
verantwoordelijk voor de bij de anti-democraten zo gehate en gesmade misthophoria, de gewoonte om betaling in te stellen voor het bekleden van
openbare functies, eerst voor de leden van de dikastèria, later ook voor de
leden van de Raad van Vijfhonderd, voor de archonten (sinds 457 was dit
ambt bovendien net als alle andere ambten toegankelijk voor alle burgers
behalve de theten) en voor alle ambten voor de bekleding waarvan uit een
aantal candidaten geloot werd. Tegenwoordig is misthophoria een vanzelfsprekendheid, zozeer zelfs dat het ons moeite kost ons te realiseren dat het
invoeren van de misthophoria in de 5e eeuw absoluut een novum was. Het
eerste wat de oligarchen deden, toen ze in 411 en in 404/403 de kans kregen,
was de Raad van Vijfhonderd buiten spel zetten en elke vorm van misthophoria afschaffen. De ware paternalistische figuur was niet Pericles, maar
Thucydides de zoon van Melesias (wel te onderscheiden van de gelijknamige
geschiedschrijver, die de zoon was van een zekere Oiorus), die tot zijn
verbanning in 443 de aristocratische ‘oppositieleider’ tegen Pericles was en
van wie Aristoteles expresso verbo zegt dat hij patrikoos met de burgers
omging. In dat opzicht, maar niet alleen in dat opzicht, zette deze Thucydides
de traditie van Cimon voort. Aristoteles schrijft dat Pericles met deze betaling
begon om zo op staatskosten te kunnen opbieden tegen de vrijgevigheid van
Cimon. aan wiens ‘tyrannenvermogen’ Pericles niet tippen kon. Afgezien van
het feit dat betaling uit de algemene middelen altijd beter is dan het bekleden
van politieke functies tegen betaling door rijke particulieren (dit laatste zou
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met meer recht ‘demagogie’ genoemd kunnen worden), zulks vanwege het
eenvoudige gezegde dat ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’, is
het om chronologische redenen niet erg waarschijnlijk de introductie van de
misthophoria te zien als een electorale manoeuvre om Cimon te overvleugelen, omdat in de jaren, waarin de misthophoria werd ingevoerd, Cimon al
door ostracisme politiek was uitgeschakeld. De misthophoria was ook, gezien
de bedragen die werden uitgekeerd, bepaald geen vetmesterij, zoals zo vaak
wordt geinsinueerd door conservatieve schrijvers als Aristophanes, Plato en
Aristoteles. Het was veeleer een logisch uitvloeisel van Pericles’ democratische
ideologie.
Merkwaardigerwijs zijn er in de literatuur van de oudheid maar heel weinig
manifestaties van een democratische ideologie, zo weinig zelfs dat sommige
moderne historici (bv. Jones en Finley) menen dat er in feite helemaal geen
systematisch doordachte theorie van de democratie was. Pericles zelf hield in
ieder geval niet van ideologische mooipraterij: ‘Ik vind het niet juist’, zegt hij
in het begin van de Lijkrede, ‘dat het geloof in de voortreffelijke eigenschappen van vele mensen afhankelijk is van de grote of minder grote welsprekendheid van één man’. Ik veroorloof mij de volgende variant: ‘Ik vind het niet
juist dat het geloof in democratie en vrijheid afhankelijk is van de grote of
minder grote welsprekendheid van één man’. De Atheense democratie was een
democratie van de daad, niet een democratie van leuzen en beginselverklaringen. Nu ligt het er overigens maar aan wat men onder een theorie van de
democratie wil verstaan. In ieder geval zijn er drie stukken in de literatuur van
de 5e eeuw, die aangemerkt zouden kunnen worden als een aanzet in de
richting van een ideologie van de democratie en die ik hier alleen maar wil
noemen: het debat in het derde boek van Herodotus over de beste staatsvorm,
de mythe van ‘eerbied en rechtsgevoel’, aidoos en dikè, van Protagoras in
Plato’s Protagoras. en natuurlijk de Lijkrede van Pericles bij Thucydides. Het
is ook bekend dat Herodotus grote waardering had voor het Athene van zijn
tijd en dat Protagoras zelfs persoonlijk bevriend was met Pericles en op diens
verzoek de constitutie ontwierp voor de in 444 op initiatief van Pericles
gestichte kolonie Thurii (onder de kolonisten bevond zich ook Herodotus).
De gedachten, die Pericles in zijn Lijkrede over de democratie formuleerde,
zijn in 431 natuurlijk niet ineens en voor het eerst in zijn hoofd opgekomen.
Dat dergelijke gedachten zo zelden geformuleerd werden, heeft wellicht ook
iets te maken met het feit dat het niet nodig was. Een samenleving en haar
leiders gaan zich pas expliciet op hun waarden bezinnen als de nood aan de
man is. Wij praten in onze welvaartsstaat ook niet dagelijks diepzinnig over de
waarden van democratie en vrijheid, wij aanvaarden deze eerder als vanzelfsprekendheden en wij gaan ons er pas goed op bezinnen als ze bedreigd
worden. De Atheense burgerij kon het stellen zonder miranda en credenda in
de vorm van democratische leuzen. Dat pleit voor die burgerij, want er is
wellicht ook nog een andere verklaring te geven voor de afwezigheid van een
uitgewerkte ideologie: de stelling lijkt gerechtvaardigd dat er meer behoefte is
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aan dergelijke miranda en credenda naarmate het meer nodig is een betrekkelijk ongeïnteresseerde massa kunstmatig voedsel te verschaffen en tot actie te
mobiliseren (of te manipuleren), naarmate de kloof tussen de politieke
werkelijkheid en het politieke ideaal groter is.
Al met al bestaat de indruk dat de verhouding tussen Pericles en het Atheense
volk niet gekenmerkt werd door benevolent paternalisme of rhetorische
handigheid in het koest houden van een redeloze massa van de kant van
Pericles, noch ook door eerbiedige onderdanigheid of domme en verblinde
verering van de kant van het volk. Pericles zelf hield ook niet van verering,
zeker niet van blinde verering: ‘Lofprijzingen over anderen zijn alleen aanvaardbaar voorzover men ook zelf meent in staat te zijn iets te kunnen doen
van de dingen die men heeft gehoord’, merkt hij in de Lijkrede op. Beide
partijen, Pericles én de naamlozen die hem jaar in jaar uit herkozen, kenden
hun plaats en hielden elkaar in evenwicht. Het evenwicht was even precair als
precieus, precair door de aanvallen van vooral de aristocraten, precieus door
de steun van de ‘gewone man’. Maar voor een evenwicht zijn altijd twee
partners nodig: het evenwicht van de ‘eeuw van Pericles’ was evenzeer de
verdienste van het Atheense volk als van Pericles zelf. De voorstelling van een
pericleïsch ‘principaal’ bestond al, getuige Thucydides, toen Pericles nog
leefde. Maar, zo schrijft de Franse historicus Ed. Will (275), ‘il s’agissait d’une
‘monarchie’ dépourvue de toute autre souverainité que celle de l’intelligence,
et s’exerçant sur un peuple auquel la souverainité legale appartenait pleinement et réellement. S’il y eut un jour un ‘miracle grec’ (entendons un
‘phénomène digne d’admiration’), ce fut bien que ce dialogue entre la souverainité intellectuelle et la souverainité legale aboutft a un accord, non certes
sans dissonances, mais assez durable pour que l’écho et le fruit en fussent
pérennes’.
Voorzover de echo na de dood van Pericles wegstierf, was dat minder de fout
van de democratie als systeem als wel de fout van de leiders, van de zogeheten
intellectuele elite. Cimon, Thucydides de zoon van Melesias, en Alcibiades
werden langs wettelijke weg door ostracisme politiek buiten spel gezet.
Ephialtes werd vermoord, en stellig niet door de democraten. Sluipmoord was
ook een van de middelen waarvan de antidemocraten zich bedienden bij hun
revolutiepoging van 411. En tijdens de oligarchische terreur van de Dertig
Tyrannen – voorzover we hen bij name kennen ontwikkelde en cultureel
‘hoogstaande’ figuren, van wie sommigen door Plato in zijn dialogen werden
vereeuwigd – werden er binnen de kortste keren 1500 burgers geliquideerd.
Dat was in de Atheense geschiedenis nog niet eerder voorgekomen. Toen na
dit schrikbewind de democratie onverkort werd hersteld, bleef de te verwachten bijltjesdag uit. Juist het tegendeel deed zich voor: er werd een amnestie
afgekondigd, de eerste niet alleen in de Atheense geschiedenis, maar in de
geschiedenis überhaupt. Dat is geen kleinigheid. Wat Socrates betreft, hij
dronk inderdaad de gifbeker. Het is echter de vraag of dat ook de bedoeling
was van zijn aanklagers. Er is reden aan te nemen dat het slechts de bedoeling

was hem tot ballingschap te dwingen. Men kan zelfs dat bedenkelijk vinden,
maar men dient dan tegelijk te bedenken dat er ook reden is aan te nemen dat
als Socrates in de ‘ideale’ samenleving van hetzij Plato’s Politeia hetzij Plato’s
Wetten zo geleefd en gehandeld zou hebben als hij in Athene deed, hem
eenzelfde lot beschoren zou zijn geweest (cf. Popper 195).
Bij de beoordeling van de Atheense democratie, en van democratie in liet
algemeen, gaat het er echter niet zozeer om vast te stellen hoe wijs of onwijs
het volk resp. zijn leiders waren. Om Popper te citeren (127): ‘It is quite
wrong to blame democracy for the political shortcomings of a democratic
state’. Het omgekeerde geldt evenzeer: Het is onjuist de democratie aan te
prijzen op grond van de politieke successen van een democratische staat. De
vraag naar de beste staatsvorm moet, zo betoogt Popper verder (120 e.v.), niet
benaderd worden via de vraag ‘Who shall rule? ’. Die vraag biedt geen uitweg,
omdat het antwoord onvermijdelijk luidt: ‘de besten’. En dat antwoord roept
het onoplosbare probleem op wie dan wel bepaalt wie die ‘besten’ zijn en hoe
dat wordt bepaald. ‘If that is granted, then we must ask whether political
thought should not face trom the beginning the possibility of bad government; whether we should not prepare for the worst leaders, and hope for the
best. But this leads to a new approach to the problem of politics, for it forces
us to replace the question: Who should rule? by the new question: How can
we so organize political institutions that bad or incompetent rulers can be
prevented from doing too much damage? ’ De diverse vormen van overleg en
controle, die in de Atheense democratie ontwikkeld werden, vormden een
redelijk effectief antwoord op die laatste vraag. In Athene werden de politieke leiders door dat institutionele kader gedwongen voor elk voorstel
argumenten op tafel te leggen. Kritiek kon niet genegeerd worden, zij moest
weerlegd worden. Pericles was een voortreffelijk leider, maar hij was het
vooral omdat hij de Atheners wapende tegen slechte leiders.
M.A. Wes
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Pericles en zijn bouwprogramma
vertaling: Gerdien Boersma-Zuur

Onderstaande tekst is een fragment uit de biografie van Perikles die werd geschreven
door Plutarchus. Deze uiterst produktieve Griekse auteur leefde van 45 tot in ieder geval
120 na Chr. Het boek over Perikles is een deel uit de grote serie ‘Vergelijkende Levens’
die Plutarchus in de laatste twintig jaar van zijn leven heeft geschreven. In deze serie
plaatst hij telkens het leven van een Griek tegenover dat van een Romein, bijvoorbeeld
Theseus tegenover Romulus, Alexander tegenover Caesar en Demosthenes tegenover
Cicero. Zo beschrijft hij het leven van Perikles naast dat van de Romeinse veldheer en
consul Fabius Maximus. Achterin dit nummer treft men enkele andere fragmenten m het
Grieks uit hetzelfde boek aan, voorzien van aantekeningen.
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Pericles’verweer

216

Geen van Perikles politieke aktiviteiten schonk Athene zoveel
schoonheid, zoveel vreugde, en heeft de rest van de wereld zo
intens verbijsterd als de uitvoering van zijn bouwprogramma.
Bovendien dankt Griekenland er het enige concrete bewijs aan
dat zijn geschiedenis van macht en oude glorie werkelijkheid
geweest is.
Toch hebben de tegenstanders van Perikles juist dit project
voortdurend in de volksvergadering met hun insinuaties verdacht
gemaakt. Ze vonden dat het volk zijn goede naam verspeelde. ‘De
anderen spreken er schande van’, riepen ze, ‘dat we de gemeenschappelijke kas van de Grieken uit Delos naar Athene hebben
overgebracht. Tot nu toe konden we ons tenminste nog verdedigen met het argument dat angst voor de Perzen onze drijfveer is
geweest en dat we het geld nu in veilige bewaring hebben, maar
dit schitterende excuus heeft Perikles ons thans uit handen
geslagen. Griekenland voelt het als een ontzettende belediging,
als een openlijke vorm van tyrannie, om te moeten zien hoe wij
van hun verplichte oorlogsbijdragen onze stad verfraaien en een
schoonheidsbehandeling geven als een kokette vrouw, haar
tooiend met kostbare stenen, met beelden en kapitale tempels.’
Van zijn kant legde Perikles dan weer aan het volk uit dat ZIJ
over financiële kwesties geen verantwoording hoefden af te leggen aan hun bondgenoten. *We voeren’, zei hij ‘toch de oorlog
voor hen? We houden toch de Perzen voor hen op een afstand?
Nog geen paard, geen schip, geen soldaat dragen ze bij, het enige
wat ze hoeven te fourneren is geld. En geld is nu eenmaal niet
van wie het betaalt maar van wie het krijgt, zolang de laatste zijn

economische
gevolgen

verplichtingen maar nakomt. Onze stad voldoet op dit moment
ruimschoots aan alle eisen die de oorlog stelt. Daarom is het niet
meer dan billijk dat wij nu haar ruime middelen gaan investeren
in een project dat, na zijn voltooiing, Athene voor altijd beroemd
zal maken. Bovendien zal het, zolang het in uitvoering is, op zijn
beurt weer nieuwe welvaart met zich meebrengen. Het zal namelijk werk verschaffen en behoeften creëren op alle mogelijke
terreinen; elk ambacht zal weer opbloeien en elke hand gaat weer
aan de slag. Nagenoeg de hele stad zal als werknemer optreden en
zal zo uit haar eigen verfraaiing de middelen van bestaan putten.’
Nu was het een feit dat mannen die jong en sterk genoeg waren,
tijdens hun mobilisatie een ruim salaris ontvingen uit de algemene kas. Perikles echter wilde dat daarnaast ook de grote massa
– arbeiders, die niet waren ingezet voor de strijd – een eigen
inkomen zou hebben, maar dan alleen door aktief aan een
arbeidsproces deel te nemen. Daarom had hij met verve grootse
bouwplannen aan het volk voorgelegd, projekten op lange termijn waarvoor uit alle sectoren vaklieden moesten worden aangetrokken. Op die manier zouden ook de thuisblijvers meeprofiteren van de gemeenschapsgelden met hetzelfde recht als zij die
dienden op de vloot, in bezet gebied of in het leger.
De volgende grondstoffen werden verwerkt: marmer, koper,
ivoor, goud, ebbenhout en cypressehout.
Voor toepassing en verwerking van dit materiaal beschikte men
over timmerlieden, beeldhouwers, koperslagers, steenhouwers,
vergulders, ivoorwerkers, kunstschilders, emailleurs en graveurs.
Voor levering en transport over zee zorgden kooplieden, matrozen en gezagvoerders; voor vervoer over land wagenmakers, menners, muilezeldrijvers, touwdraaiers, wevers, leersnijders, wegenbouwers en mijnwerkers.
De ongeorganiseerde arbeiders en kleine zelfstandigen werkten
van nu af aan in gedisciplineerde orde, ieder volgens de eisen van
zijn eigen specialisme, als soldaten met een eigen generaal. Als
een instrument, als een lichaam, stonden ze in dienst van hun
vak.
En zo ging op den duur nagenoeg iedereen, ongeacht leeftijd of
aanleg, mee delen in een welvaart die voortkwam uit de behoeften van de stad.
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Nu verrezen er monumentale gebouwen van onnavolgbare
schoonheid en elegance. De bouwers – en de een wilde daarbij
voor de ander niet onder doen – paarden groot vakmanschap aan
nog grotere artistieke vaardigheid. Wat echter nog het meest
bewondering afdwong was het tempo waarin alles gebeurde.
Want terwijl men gedacht had dat elk gebouw afzonderlijk pas
over ettelijke generaties gereed zou zijn, werden nu alle projecten
samen uitgevoerd gedurende de bloei van slechts één bewind. Nu
is het natuurlijk absoluut geen waarborg voor een hoge en
blijvende kwaliteit van een werk, als het snel en met de vlotte
hand vervaardigd wordt. Integendeel: de maker oogst van zijn

creatieve arbeid pas dan resultaten van duurzame aard, wanneer
hij er eerst vele lange werkuren in heeft geïnvesteerd1. Daarom
juist verdienen die monumenten van Perikles onze bewondering,
want aan hun lange levensduur ging slechts een korte wordingstijd vooraf. En zo prachtig waren ze stuk voor stuk dat zij
eigenlijk meteen al klassiek waren, terwijl ze door hun sprankelende vitaliteit tot op de dag van vandaag nog modern zijn. Er
hangt over die gebouwen een waas van frisheid dat die hen door
de eeuwen heen behoedt voor verval. Het lijkt wel of ze kunnen
ademen en daarbij nooit vermoeid raken, of ze bezield zijn van
een eeuwige jeugd.
De verantwoordelijke leiding over het hele bouwproject had
Perikles in handen gegeven van Phidias, hoewel er ook verder
grote architecten en kunstenaars bij het werk betrokken waren.
De bouw van het Parthenon bijvoorbeeld werd uitgevoerd onder
leiding van Kallikrates en Iktinos.
Aan de Demeter tempel in Eleusis, het Telesterion, werkten weer
anderen mee. Eerst was dat Koroibos, die de zuilen van de
begane grond liet verrijzen en de kroonlijst aanbracht. Na diens
dood liet Metaganes het fries en de zuilen van de eerste verdieping aanbrengen, terwijl tenslotte Xenokles de cella met een
lichtkoepel bekroonde.
De lange muur – Sokrates vertelt dat hij er zelf bij was toen
Perikles het voorstel daartoe indiende – was een onderneming
van Kallikrates. Deze muur komt voor in een komedie van
Kratinos, waar hu de spot drijft met het trage verloop van de
bouw:
‘dat plan van Perikles is al oud
omdat hij beter praat dan bouwt’,
zegt de dichter.
Het Odeion, met zijn aan alle kanten steile en spitse dak, zou
gebouwd zijn als imitatie van de Perzische koningstent. Het
interieur werd gevormd door een groot aantal zitplaatsen en
zuilen. Ook dit gebouw hoorde tot het programma van Perikles
en Kratinos zag hierin weer een aanleiding om hem op de hak te
nemen, dit keer in zijn Thracische vrouwen’:
‘’t ostracisme is afgehandeld.
dus wie komt daar aangewandeld?
dat is Zeus-met-de-uiekop
het Odeion heeft hij op! ’2
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1

In dit verband is er een verhaal bekend over de schilder Zeuxis. Deze zou, toen hij eens
zijn collega Agatharchos hoorde pochen over zijn snelle en moeiteloze manier van
werken, gezegd hebben: ‘Mijn werk is niet zo kort van duur’.

2

Noot van de vert.
Ostracisme = Schervengericht – het citaat is een toespeling op het slot van § 14. van
deze tekst.
Zeus-met-de-uiekop. Perikles had een buitensporig groot hoofd, dat bovendien nog
asymmetrisch was – aldus Plutarchus.

gevolgen voor
Perikles

Ambitieus als hij was deed Perikles in diezelfde tijd voor de
eerste keer het voorstel om tijdens het grote Athenefeest, de
Panatheneeën, een muziekconcours te houden. Gekozen tot
voorzitter van de wedstrijdcommissie stelde hij vervolgens zelf
voor fluitisten, zangers en citherspelers de voorschriften op. Dit
concours werd, evenals alle volgende, gehouden in het Odeion.
De aanleg van de Propylaeen, onder leiding van Mnesikles, nam
vijfjaar in beslag. Tijdens de bouw gebeurde er iets wonderlijks,
waaruit duidelijk bleek dat de godin Athene persoonlijk de
helpende hand bood bij de verwezenlijking van dit project. Een
van de arbeiders namelijk, de ijverigste en meest enthousiaste van
allen, was uitgegleden en van grote hoogte neergestort. Zijn
toestand was zeer ernstig en de artsen hadden hem al opgegeven.
Perikles vreesde dan ook het ergste, toen hem in zijn droom de
godin verscheen en hem uitlegde hoe hij de man moest behandelen. Door haar raad op te volgen heeft Perikles hem inderdaad
snel en zonder enige moeite genezen. Naar aanleiding van deze
gebeurtenis liet Perikles, naar verluid , een bronzen beeld van
Athene de Genezende neerzetten op de Akropolis, naast het
altaar dat daar al was.
Wat het gouden beeld van de godin betreft, dat was een schepping van Phidias, die dan ook in de inscriptie als zodanig genoemd wordt. Daarnaast had hij zo ongeveer de verantwoording
voor het hele bouwprogramma en, zoals ik al zei, de leiding over
alle medewerkers – dit vanwege zijn vriendschap met Perikles.
Afgunst jegens Phidias en roddelpraat over Perikles waren hier
het gevolg van, want er werd gezegd dat dames van goeden huize
zich door Phidias lieten ontvangen voor een rondleiding langs het
werk m aanbouw, terwijl zij in werkelijkheid kwamen voor
Perikles. Dit praatje namen de komediedichters over en Perikles
werd het mikpunt van hun insinuaties met betrekking tot het
buitensporige seksleven dat hij zou leiden. Zo brachten ze de
vrouw van Perikles’ vriend en medestrateeg Menippos in opspraak, en ook de vogelfokkerij van Philolampes die, omdat hij
met Perikles bevriend was, er van verdacht werd dat hij in het
geheim pauwen liet bezorgen bij de vrouwen met wie Perikles
een verhouding had3. De Thasiër Stesimbrotos ging zelfs zover
dat hij Perikles beschuldigde van een affaire met zijn eigen
schoondochter, een vreselijke, immorele verdenking.
14

de oppositie
verslagcn
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Thucydides en zijn partij bleven intussen tegen Perikles rondbazuinen dat hij het geld over de balk gooide en het staatsinkomen
verspilde. Perikles stelde daarom in de vergadering aan het volk
de vraag of zij ook vonden dat hij zoveel geld had uitgegeven.
Toen het volk antwoordde dat hij inderdaad wel heel veel geld
had uitgegeven zei Perikles: ‘Nu goed, dan komt alles niet voor

Noot van de vert.
Enkele regels waarin Plutarchus afdwaalt van zijn onderwerp zijn hier onvertaald
gelaten.

Uw maar voor mijn rekening en dan zal ik op de inscripties alleen
mijn eigen naam laten vermelden’.
En of de mensen nu zo’n bewondering hadden voor dit grootmoedige gebaar van Perikles of dat ze toch graag mee wilden
delen in de eer, in ieder geval barstten ze na zijn woorden uit in
luid geschreeuw en zeiden dat hij alles toch maar van het staatsgeld moest financieren en dat hij op de kosten niet hoefde te
letten. Tenslotte moest hij zijn krachten met Thucydides meten
in een schervengericht, en met deze riskante onderneming bereikte hij dat Thucydides werd verbannen en dat bovendien de partij
van de oppositie werd ontbonden.

Ostrakan met naam van Perikles.
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Pericles’ bouwpolitiek

Wanneer wij spreken van de bouwpolitiek van Perikles of, in ruimere zin, van
die van het vijfde-eeuwse Athene, dan behoeft deze term enige verklaring.
Hoe kwam een openbaar gebouw tot stand? Wie nam het initiatief? Hoe
werden de architecten benoemd? Wie hield er toezicht op de uitvoering?
Het initiatief tot een project kon uit de volksvergadering komen, maar
meestal werd het genomen door de boulè (Raad). Deze verwerkte het voorstel
tot een probouleuma, dat aan de ekklèsia (= volksvergadering) ter goedkeuring werd voorgelegd. Soms werd door de boulè een voorbereidende commissie ingesteld, welke leden, de syggrapheis, na preliminaire discussies een
syggraphe (voorstel) maakten; dit werd vervolgens door de boulè verwerkt tot
een probouleuma. Was het laatste door de ekklèsia aangenomen, dan sprak
men van een psèphisma (besluit, geen gedetailleerd plan). Deze psèphismata
werden op steen gebeiteld en van deze inscripties zijn exemplaren tot ons
gekomen. Tijdens de discussie over een probouleuma konden vanuit de
ekklèsia amendementen worden ingediend. Ook gedurende de bouw zelf werd
toezicht gehouden op de uitvoering: de boulè stelde een commissie in van
epistatai (bouwcommissarissen), die ieder jaar opnieuw werd gekozen. Deze
werd tevens belast met het beheer van de gelden bestemd voor het betreffende project en aan het einde van die termijn moest zij verantwoording afleggen
tegenover de boulè. Het plan werd ontworpen door een architektoon (eigenlijk ‘meester-timmerman’, een kwalificatie die zijn positie beter weergeeft dan
ons woord architect), die meestal werd genoemd in het psèphisma; de ekklèsia
voorzag n.l. in de benoeming, beoordeling tijdens en na de ambsttermijn en
eventueel ontslag van architecten, evenals dit gebeurde ten aanzien van andere
hoge gespecialiseerde ambtenaren als ingenieurs voor de vlootbouw, strategen
en staatsartsen. Vaak moest de architect van een deel van zijn bouwwerk een
paradeigma (model) ter goedkeuring aan de boulè voorleggen.
Een en ander kan goed worden geïllustreerd aan de hand van een inscriptie
die betrekking heeft op de tempel van Athena Nikè (die overigens niet tot het
bouwprogramma van Perikles behoorde). De inscriptie betreft een decreet uit
het begin van de jaren veertig van de vijfde eeuw1, dat het besluit inhoudt een
nieuwe tempel te bouwen voor Athena Nikè:
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‘(Glau)kos stelde voor dat er een priesteres zou worden benoemd.... (geloot) uit
alle Atheense vrouwen en dat het heiligdom van een deur voorzien zou worden
volgens een door Kallikrates te vervaardigen ontwerp en dat de poletai (pachtcommissarissen) het zouden aanbesteden tijdens de prytanie van Leontis. En dat de
priesteres vijftig drachme (per jaar) zou ontvangen en dat zij ook de beenderen en
huiden zou krijgen van de openbare offers. En dat er een tempel gebouwd moest

worden volgens een door Kallikrates te vervaardigen ontwerp en een stenen altaar.
Hestiaios stelde voor (amendement): dat de drie mannen gekozen zouden worden
uit de boulè en dat deze met Kallikrates een ontwerp moesten maken en aan de
boulè moesten rapporteren hoe het werk aanbesteed moest worden’.
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De bouw van de tempel vond echter geen doorgang. Pas in het midden van de
jaren twintig werd de tempel opgetrokken en in een ander decreet uit deze
tijd2 wordt het volk uitgenodigd schetsen voor een deur in te zenden. De
ontwerpen zouden beoordeeld worden door de bouwcommissie (de epistatai).
De ekklèsia moest bepalen of de deur in goud of in ivoor en goud moest
worden uitgevoerd.
Men ziet; de ekklèsia is steeds actief betrokken bij het project; eerst bij het
besluit tot de bouw van het heiligdom, daarna tijdens de uitvoering bij detaükwesties, waarover het volk moet beslissen en waarbij het zelfs ontwerpen
mag maken. De architect is geheel afhankelijk van en verantwoordelijk tegenover de ekklèsia, blijkbaar zelfs in die mate, dat hij het zich moest laten
welgevallen dat hem reeds voor hij ook maar een schets had gemaakt, een
commissie van drie niet-vaklieden werd toegevoegd om hem terzijde te staan
bij zijn creatieve arbeid. ‘The spirit of Hestiaios’ amendement is perhaps
uncertain, but it looks very like the suspicion of the amateur and the
administrator for the professional’ (R. Meiggs3).
De procedure die werd gevolgd bij besluitvorming over en uitvoering van een
bouwproject verschilde derhalve niet van de gebruikelijke gang van zaken bij
beslissingen op ander gebied; zij is in wezen zeer democratisch en laat het volk
de volledige vrijheid initiatief te ontplooien of een voorstel te verwerpen,
hoezeer het ook geleid kon worden door vorm en presentatie van het
probouleuma of beïnvloed door de oratorische talenten van zijn woordvoerders en leiders.
Een politicus als Perikles dankte immers zijn macht aan het feit dat hij
jaarlijks werd herkozen tot strateeg door de volksvergadering, dus aan zijn
persoonlijke autoriteit. Hij was in die functie even afhankelijk van de goedkeuring die de ekklèsia aan zijn beleid hechtte als Kallikrates dit was als
architect. Aangezien evenwel het Atheense staatsbevel ten tijde van Perikles,
volgens het befaamde woord van Thucydides4, in naam een democratie, maar
in feite de heerschappij van de ‘first man’ was, is het begrijpelijk dat deze
laatste, als op alle sectoren van het politieke leven, zijn stempel drukte op het
Atheense bouwbeleid (Zie hierover ook in dit nummer het artikel van Dr.
M.A. Wes, blz. 218 e.v.). Ook de leidende politici voor Perikles, Themistokles
en Kimon, hadden het bouwbeleid ten aanzien van de belangrijke openbare
werken in sterke mate bepaald. Wanneer Gorgias Sokrates wil overtuigen van
de macht van het gesproken woord, noemt hij de aanleg van de haven en de
bouw van dokken en muren, die tot stand kwamen op voorstel van respectievelijk Themistokles en Perikles en niet op voorstel van de vaklieden5. Sokrates bevestigt dit: hij heeft zelf Perikles advies horen uitbrengen over de aanleg
van de middelste lange muur.

4. Bronzen Beeldje van strateeg; Ve eeuw v.C.,
vgl. Perikles.

Het is duidelijk dat het bij een dergelijke gang van zaken gerechtvaardigd is te
spreken van een bouwpolitiek en wij zullen zien dat er in het geval van
Perikles zelfs sprake is van een weloverwogen, doelbewust opgezet bouwprogramma.
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Toen in augustus van het jaar 480 Leonidas en zijn driehonderd Spartanen tot
de laatste man waren gesneuveld bij Thermopylai en Midden-Griekenland tot
aan de Isthmos voor het Perzische leger open lag, trad een reeds maanden
eerder, in juni, genomen besluit in werking: grijsaards, vrouwen en kinderen
werden met alle beschikbare schepen geëvacueerd naar Salamis, Aigina en
Troizen, terwijl de Atheense triremen met de weerbare manschap zich bij
Salamis bij de rest van de Griekse vloot voegden. De verlaten stad en het
omliggende platteland werden snel bezet en geplunderd; ook de Atheense
Akropolis namen de Perzen in en dit betekende dat de grote Athena-tempel
(het z.g. ‘oude Parthenon’, waarvan de fundamenten onder het perikleïsche
Parthenon liggen), die sedert de overwinning bij Marathon in 490 in aanbouw
was^ met de grond gelijk gemaakt werd. Pas na de overwinning van Plataiai,
toen Mardonios’ leger zich in wanorde terugtrok door Thessalië en Thracië in
de richting van Klein-Azië, konden de Atheners naar huis terugkeren.
Bij de herbouw van de stad werden het eerst de woningen hersteld en haastig
trok men verdedigingswerken op, toen Themistokles hiertoe had aangespoord (479/8)6. Hierbij werd onder meer gebruik gemaakt van materiaal dat
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uit het puin afkomstig was: de zuilentrommels van de Athenatempel. De top
van de Akropolis echter bleef een ruïne en toen Perikles dertig jaar later de
macht in handen kreeg was het heiligdom van de stadsgodin nog steeds niet
herbouwd. De vraag naar het waarom van deze nalatigheid wordt beantwoord
door de vierde-eeuwse redenaars: voor de slag bij Plataiai zouden de Grieken
een eed hebben gezworen, waarin zij onder andere beloofden dat zij de door
de Perzen verwoeste tempels niet zouden herbouwen, maar dat zij de ruines
zouden laten voortbestaan als eeuwig gedenkteken van de heiligschennis van
de barbaren7. De eed werd op een marmeren stele gebeiteld (in de vierde
eeuw) en opgesteld in de tempel van Ares te Acharnai. Reeds in de Oudheid
evenwel werd de echtheid ervan betwist: de eed zou fictief zijn, een verzinsel
uit een tijd waarin een sterk beroep gedaan moest worden op de patriottische
gevoelens van de Grieken. Dit is mogelijk, maar wanneer wij de betrouwbaarheid van de eed afwijzen, rest ons de noodzaak een verklaring te geven van het
merkwaardige feit dat de Atheners gedurende dertig jaar geen poging hebben
ondernomen hun beschermgodin een bij haar waardigheid passend heiligdom
te geven. Het bestaan van de eed geeft ons een redelijk bevredigende verklaring hiervoor en wij zullen zijn authenticiteit moeten aannemen totdat een
meer plausibele oplossing wordt gevonden of totdat dwingende argumenten
naar voren worden gebracht voor de onbetrouwbaarheid ervan. Bovendien
zijn er nog andere tempels die dertig jaar mine bleven en omstreeks het
midden van de eeuw werden herbouwd.
Direct na 450 zien wij namelijk een plotselinge activiteit op het gebied van
tempelbouw. Aanleiding hiertoe kan de vrede van Kallias zijn geweest (449),
die een einde maakte aan de permanente staat van oorlog met de Perzen
waarin Athene drie decennia had verkeerd. Nadat Kimon bij Salamis op
Cyprus was gesneuveld, kreeg Perikles1 politiek vaste voet. De oorlog met de
Perzen werd beëindigd en Athenes krachten konden op Griekenland worden
geconcentreerd. Nu er vrede was gesloten met de barbaren, viel de behoefte
weg de tempelruines te laten voortbestaan om de herinneringen aan de oorlog
bij de jongere generatie levendig te houden. De Kalliasvrede is, evenals de eed
van Plataiai, historisch een onzekere factor, maar ook hier geldt dat deze ons
de meest plausibele verklaring geeft van ons probleem en dat wij er daarom
vooralsnog goed aan doen de authenticiteit ervan aan te nemen.
Plutarchus vertelt8 (zie vertaling blz.279) dat Perikles in of kort na 449 alle
Griekse staten uitnodigde voor een panhelleens congres in Athene, dat zich
zou moeten beraden over de restauratie van de door de Perzen verwoeste
tempels, over de vervulling van de geloften die tijdens de oorlog aan de goden
waren gedaan en over de surveillance op zee. Omdat deelname aan dit congres
de erkenning zou betekenen van de Atheense hegemonie over de Helleense
wereld, weigerde Sparta zijn medewerking en het congres vond geen doorgang. Nu ging Perikles op eigen gezag over tot het aflossen van de schuld aan
de goden: Athene begint in 447 met de reconstructie van de Akropolis. Uit
dit jaar dateert de afrekening door de epistatai van het Parthenon van de in

het eerste bouwjaar gemaakte kosten. De beslissing tot de bouw kan eerder
genomen zijn, in 448 of in 449. In 449 deed Perikles met het oog hierop een
voorstel om vijfduizend talenten uit de kas van de Delisch-Attische Zeehond
over te brengen naar die van Athene. Ook met de herbouw op grote schaal
van het Telesterion van Demeter in Eleusis en met enkele projecten van
geringere omvang werd begonnen. Wij zullen nu in breder verband bezien wat
dit bouwprogramma inhield en wat de achtergronden, de politieke, economische en sociale implicaties ervan waren.
Phitarchus geeft ons een overzicht9 van de door Perikles in of kort na 449
geïnitieerde bouwprojecten (ta erga). Naast het Parthenon en het Eleusinische
Telesterion noemt hij de middelste lange muur, een Odeion, de Propylaia (=
entree tot de Akropolis) en het beeld van Athena Parthenos. Dit impliceert
een concentratie op de godinnen Athena en Demeter en een consolidatie van
de Atheense militaire en culturele suprematie.
De kiemen van het Atheense imperialisme werden gelegd na afloop van de
Perzische oorlogen; in 477 werd de Delisch- Attische Zeehond opgericht,
waarbij Athene de leiding (hegemonia) kreeg over de bondgenoten. Geleidelijk werd deze hegemonia tot een archè (imperium): afgevallen bondgenoten
als Naxos en Thasos werden gedwongen wederom tot de Bond toe te treden;
in 454 werd de bondskas van Delos overgebracht naar Athene. Toen in 449 de
Kalliasvrede werd gesloten viel de doelstelling weg die had geleid tot het
stichten van de Bond, n.l. de voortzetting van de oorlog tegen Perziè. De
bondgenoten uit de oorlogstijd werden onderworpenen in de vrede. In de
loop van de vijfde eeuw gingen steeds meer bondgenoten over tot het
bijdragen van phoros (tribuut) in plaats van de levering van schepen en hun
bemanning. Dit betekende een toenemende economische afhankelijkheid van
de bondgenoten van Athene. De stad vestigde klerouchieèn (= soort kolonies)
op het gebied van de bondgenoten, greep bij een plaatselijke opstand (stasis)
van oligarchen steeds in ten gunste van de democratie en zo zijn er nog vele
andere maatregelen te noemen die een inbreuk betekenden op de autonomie
van de bondgenoten.
Als kroon op dit machtige Atheense imperium wilde Perikles nu een ambitieus cultureel-religieus programma ten uitvoer brengen, overtuigend monument van de Atheense suprematie voor de contemporaine Grieken en voor het
nageslacht. Tegelijk betekende een dergelijk gigantisch project een stimulans
voor de Atheense economie; talrijke kleine aannemers, geschoolde en ongeschoolde arbeiders vonden jarenlang werk. Laten wij Plutarchus aan het
woord in zijn suggestieve evocatie van de bedrijvigheid in Athene even na het
midden van de vijfde eeuw10:
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‘Wat men nodig had waren stenen, erts, ivoor, goud, cypres- en ebbenhout. Bij de
bewerking daarvan behoorden arbeiders als timmerlieden, beeldhouwers, kopersmeden, metselaars, ververs, goud- en ivoorbewerkers, schilders, stikkers en beeldsnijders; voor het transport had men nodig ter zee kooplieden, matrozen, scheepsofficieren, te land wagenbouwers, houders van paarden, voerlieden, touwslagers,

linnenwevers, zadelmakers, stratenmakers en mijnwerkers. Ieder handwerk had
nog als een veldheer zijn eigen leger van ongeschoolden en gelegenheidsarbeiders
onder zich, die bij het werk als helpers dienden. Op deze manier konden de vete
handwerken, om zo te zeggen, over alle leeftijden en standen rijke winst uitstrooien.’

En hiermee komen wij op sociaal en politiek terrein. Op welke lagen van de
bevolking steunde Perikles toen hij zijn plannen aan de ekklèsia voorlegde?
Er is ons geen verslag bewaard van deze vergadering. Volgens Xenophon11
bestaat de ekklèsia uit wolkammers, schoenlappers, timmerlieden, kopersmeden, boeren, kooplieden en markthandelaren. Wij dienen te bedenken dat
deze zinsnede niet werd geschreven door een overtuigd democraat, maar zelfs
dan blijft Xenophons opmerking in verband met ons onderwerp in zoverre
significant, dat het hier gaat om de sociale klasse die volgens Plutarchus het
meeste voordeel had van de uitvoering van Perikles’ bouwprogramma. Wij
stellen ons voor dat Perikles niet veel moeite heeft gehad zijn plannen ingang
te doen vinden: hij kon wijzen op de werkgelegenheid, het financiële voordeel
en de mogelijkheid tot sociale mobiliteit die zijn voorstel bij uitvoering met
zich meebrachten voor bijna alle leden van de ekklèsia. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de kritiek op de extravagantie van de perikleïsche bouwpolitiek afkomstig is van de oppositionele oligarchische factie; de uitkering van
zoveel geld onder de ambachtslieden en ongeschoolde arbeiders zou hun een
economische en sociale onafhankelijkheid geven, die politiek gevaarlijk zou
kunnen zijn.
Plutarchus heeft een fel debat overgeleverd12 tussen Perikles en Thucydides
de zoon van Melesias, de leider van de oligarchen (niet de historicus! ). De
kritiek van de laatste betrof voornamelijk het feit dat voor een project dat
zoveel geld verslond en dat uitsluitend Athene ten goede kwam, de tributen
werden gebruikt die de bondgenoten moesten opbrengen. Hij verweet het
volk dat het zich te schande had gemaakt door de gemeenschappelijke gelden
van Delos naar Athene over te brengen. Eén exclamatie van hem is bewaard:
‘En Griekenland voelt zich het slachtoffer van een enorme, in het oog vallende
tyrannie nu het ziet dat wij met hun verplichte oorlogsbijdragen onze stad
vergulden en opsmukken als een pronkzieke vrouw die zich tooit met kostbare
stenen en beelden en kapitale tempels.’

Perikles verdedigde zijn beleid door het volk uiteen te zetten dat de Atheners
de bondgenoten geen rekenschap hoefden te geven van de wijze waarop de
phoros werd besteed, zolang zij hen beschermden en de Perzen op een afstand
hielden:
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‘Zij dragen geen paarden, schepen of hoplieten af, maar geld’ (dit is niet juist,
want Lesbos, Samos en Chios hebben tot het einde toe schepen en bemanning
geleverd), ‘en dit behoort niet toe aan hen die het gaven, maar aan hen die het
kregen, zolang men maar levert waarvoor betaald wordt.’
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Nu de stad voldoende toegerust was voor de oorlog, kon het de tributen
gebruiken ter verfraaiing van de stad, waarbij tegelijk werk verschaft werd en
de stad zichzelf zou kunnen onderhouden. Tot zover Plutarchus’ verslag.
Perikles’ argumenten stammen wellicht uit een rhetorenschool uit hellenistische of latere tijd, maar zelfs dan klinken zij overtuigend.
Thucydides presenteert zich als kampioen van de bondgenoten, maar zijn
scrupules ten aanzien van de besteding van de bondstributen hebben waarschijnlijk op de meeste contemporaine Atheners weinig indruk gemaakt.
Nergens blijkt dat Thucydides de phoros of de Atheense archè wilde afschaffen. Zijn stellingname ten gunste van de bondgenoten klinkt tamelijk oppornistisch en niet oprecht. Toen Perikles aldus zijn beleid wat betreft de
besteding van de phoros had gerechtvaardigd, moest Thucydides een ander
argument tegen de bouwpolitiek zoeken. Hij vond dit in het verwijt dat het
programma extravagant was. De woordvoerders van zijn partij, aldus Plutarchus13 , protesteerden luid tegen Perikles en beschuldigden hem ervan, dat hij
geld verspilde en de inkomsten van de stad deed verdwijnen. Perikles vroeg
hierop in de ekklèsia aan het volk of het vond dat hij teveel had uitgegeven en
toen het antwoordde dat hij inderdaad veel geld had uitgegeven zei hij: ‘Laat
dan de kosten niet voor jullie rekening komen, maar voor de mijne, dan zullen
deze gebouwen een inscriptie dragen met mijn naam.’ Het antwoord van de
volksvergadering was unaniem; onder luid geschreeuw werd Perikles geantwoord dat de uitgaven betaald moesten worden uit de gemeenschappelijke kas
en dat hij niets moest sparen bij het maken van onkosten. Thycydides werd in
443 getroffen door het ostracisme en verbannen.
Kritiek op de bouwpolitiek vindt men ook in de komedie van de jaren
veertig14, waarin Perikles als volgt wordt gehoond: ‘Daar komt Zeus met zijn
uienhoofd met het Odeion op zijn schedel, nu het ostracisme voorbij is.’ (zie
ook in dit nummer biz. 218 e.v.)
Was de kritiek op Perikles’ beleid gerechtvaardigd? Hoeveel geld verslond de
bouwpolitiek dan wel? Een deel van de rekeningen van verscheidene projecten als Parthenon en Propylaia is tot ons gekomen, maar incompleet en vaak
fragmentarisch. Wij kunnen moeilijk een overzicht krijgen over het totaal van
de kosten van ieder bouwwerk en van het gehele bouwprogramma. Het is
evenwel mogelijk aan de hand van gegevens die Thucydides ons verschaft een
berekening te maken wat betreft de kosten van een en ander. Thucydides
vertelt15 dat Perikles omstreeks 430, pas na het uitbreken van de Peloponnesische Oorlog, zijn stadgenoten moed insprak. Perikles gaf hierbij een overzicht van de financiële toestand van Athene. Er waren op dat moment 6000
talenten in de kas op de Akropolis. Het maximumbedrag, aldus Thucydides.
was 9700 geweest, waarvan uitgaven waren gedaan ‘voor de Propylaia van de
Akropolis en de andere bouwwerken en voor Potidaia. Dit wil zeggen: 3700
talenten zijn uitgegeven en Thucydides vermeldt elders16 dat het beleg van
Potidaia 2000 talenten kostte. Blijft over 1700 talenten voor ‘de Propylaia
van de Akropolis en de andere bouwwerken’, waarbij wij moeten aannemen

228

dat alle grote perikleïsche projecten bij deze ‘andere bouwwerken’ zijn
inbegrepen. (Tenzij men wil aannemen dat Perikles met opzet een vals beeld
geeft van de financiële toestand en dat van de aanwezige 6000 talenten nog
een aanzienlijk bedrag afgetrokken diende te worden om bij voorbeeld het
Parthenon te betalen. Dit is echter niet waarschijnlijk; Perikles zou sterke
oppositie hebben ontmoet wanneer hij valse informatie had verstrekt in
verband met de betaling van een zo in het oog vallend project waarbij een
groot deel van de op de vergadering aanwezigen betrokken was geweest.
Bovendien dateren de laatste rekeningen van Parthenon en Propylaia uit
433/2).
Een bedrag van ongeveer 1700 talenten lijkt hoog, maar is zeker niet extravagant te noemen wanneer wij bedenken wat het bouwprogramma voor het
prestige van Athene in de Helleense wereld en voor de Atheense welvaart
betekende. Perikles zegt in dezelfde passage bij Thucydides dat er jaarlijks van
de bondgenoten 600 talenten aan schatting binnenkwam, afgezien van de
overige inkomsten. Dus: minder dan drie jaaropbrengsten van het tribuut
alleen al waren voldoende om de reconstructie van de Akropolis te financieren (Thucydides’ formulering geeft ons niet het recht het Eleusinisch project
in de beschouwing te betrekken, al is het niet onmogelijk dat ook de
financiering hiervan bij genoemde 1700 talenten was inbegrepen). Dit terwijl
er vijftien jaar werd gebouwd; een dergelijke uitgave is zeker niet onverantwoordelijk te noemen. Ter vergelijking: voor het beleg van Potidaia dat
duurde van 432 tot 430 moesten 2000 talenten worden betaald; de militaire
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operaties van het jaar 440/39 (actie tegen Samos en gecombineerde actie
tegen Samos en Byzantium) kostten 2600 talenten.
Wij zullen nu de verschillende projecten die behoorden tot het perikleische
bouwprogramma de revue laten passeren. Kern ervan was de wederopbouw
van de Akropolis, met als voornaamste onderdelen de bouw van een grote
Athenatempel, een nieuwe monumentale toegang op de plaats van het oude
propylon uit de tijd van de Pisistratidèn en de vervaardiging van een groot
goud-ivoren beeld, de Athena Parthenos, voor de nieuwe tempel.
In 447 werd de bouw van het propylon voorlopig uitgesteld; men begon met
het realiseren van het meest ambitieuze project van Perikles’ wijgeschenken,
anathèmata, zoals Plutarchus de bouwwerken noemt: Parthenon en Parthenos.
De supervisie over de bouw van de tempel had een kunstenaar die tevens het
beeld maakte, de beroemde Pheidias, een persoonlijke vriend van Perikles en
ongetwijfeld door de laatste voor deze hoge positie voorgedragen aan de
ekklèsia. Met hem overlegde Perikles alle onderdelen van zijn bouwplan. Twee
architecten werden benoemd om hem terzijde te staan bij het ontwerp van
het Parthenon: Iktinos en Kallikrates. Wat de precieze positie van Pheidias
was en in hoeverre hij zijn stempel drukte op het tempelontwerp en op de
sculptuur, is niet na te gaan. Wij stellen ons voor dat hij als beeldhouwer nauw
samenwerkte met de architecten die het heiligdom ontwierpen waarin zijn
creatie een plaats moest krijgen en dat hij dagelijks contact had met de
technitai die, wellicht naar schetsen van Pheidias’ hand, werkten aan de
metopen en de fries.
Pheidias werd echter in 438/7 aangeklaagd door één zijner medewerkers, een
zekere Menon, waarschijnlijk een stroman van de antiperikleïsche factie17. In
de volksvergadering werd hij beschuldigd van verduistering van goud dat
bestemd was voor het beeld van Athena. De diefstal kon echter niet bewezen
worden, daar Pheidias op aanraden van Perikles alle gouden onderdelen zo aan
het beeld had bevestigd dat zij er afgenomen en gewogen konden worden.
Maar ook ‘jalousie de métier’ heeft hierbij mogelijk een rol gespeeld en het
feit dat Pheidias van zichzelf en van zijn vriend Perikles afbeeldingen op het
schild van de godin had aangebracht, werd door sommigen als heiligschennis
beschouwd.
De afloop van de affaire is onduidelijk. Volgens Plutarchus werd Pheidias
gevangen gezet en is hij gestorven door een ziekte of door vergif van Perikles’
tegenstanders. Dit is zeker niet juist, daar hij in de jaren na 438/7 werkzaam
was in Elis, waar hij het grote zittende cultusbeeld voor de Zeustempel in
Olympia vervaardigde, volgens sommige bronnen omdat hij uit Athene was
verbannen na het plegen van fraude in verband met het ivoor voor de
Parthenos18. Hij zou dan later door de Eliërs ter dood zijn veroordeeld in
verband met een diefstal in 432/1. Hoe dit ook zij, het is duidelijk dat
Pheidias’ positie zo ernstig was ondermijnd dat hij niet gehandhaafd kon
worden en op het laatste stadium van de tempelbouw, het vervaardigen van de

frontonsculpturen, heeft hij geen toezicht meer kunnen uitoefenen. Ook
Perikles zou volgens de aanklagers bij de affaire betrokken zijn geweest; hij
was één van de bouwcommissarissen van het Parthenon en bij de verduistering
van gelden door Pheidias zou hij in die kwaliteit behulpzaam zijn geweest19.
Laat-antieke en Byzantijnse bronnen gaan zelfs zo ver als reden van het
uitbreken van de Peloponnesische Oorlog het feit te noemen dat Perikles zijn
voorstel om de Megarensers van de Atheense markt uit te sluiten en aldus de
oorlog te provoceren zou hebben gedaan, om door de strijd de aandacht van
de Atheners af te leiden van de door hem gepleegde fraude20. Deze verdenking tegen Perikles schijnt zeer ongerijmd, daar de verduisteringsaffaire zeven
jaar voor het uitbreken van de oorlog plaats had.
De-bouw van het Parthenon en Pheidias’ creatie van Athena Parthenos zijn,
godsdiensthistorisch gezien, een noviteit in de geschiedenis van Athene. Het
Parthenon was niet de opvolger van de oude Athena Poliastempel uit de tijd
van de Pisistratiden, het herbergde niet het oude houten cultusbeeld van
Athena als stadsgodin, maar een nieuwe, andere Athena, bijna twaalf meter
hoog, die door schittering en rijkdom van de gebruikte materialen Athena
Polias verre overtrof in pracht en prestige. Het houten beeld kreeg enige
decennia later, toen de Atheense suprematie in de Griekse wereld taande, een
plaats in het Erechtheion en bleef wat het altijd geweest was: het centrum van
een Athenacultus met allerlei riten die slechts van locale betekenis waren,
uitsluitend bestemd voor de Atheners. De Parthenos daarentegen kan men
panhelleens noemen. Voor haar werd na Marathon het door de Perzen in 480
verwoeste ‘oude Parthenon’ gebouwd en nu werd zij van beschermster van de
Atheners tegen de Perzen tot de schutsgodin van het Atheense imperium, die
stond op de burcht van de stad die het centrum was van de Bond. Aan haar
Detail oostfries Parthenon;
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Aphrodisius; munt; Athene Parthenos ca. 350 v. C.; stater;
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moesten de bondgenoten – naast het tribuut – jaarlijks een koe en een
panhoplie wijden volgens het tussen 450 en 440 uitgevaardigde Kleiniasdecreet, dat tevens bepaalde dat de Atheners de phoros zouden komen halen.
Athene tracht hoofdstad te worden van geheel Griekenland en Athena groeit
met haar stad mee; zij wordt godin van alle Grieken.
De voorstellingen aangebracht op onderdelen van de Athena Parthenos corresponderen met deze panhelleense tendens. Op haar schild aan de buitenkant
een Amazonenstrijd, aan de binnenkant een gigantenstrijd, op haar sandalen
een centaurenstrijd: driemaal een allegorisch-mythologische weergave van de
strijd tussen Griek en barbaar, een strijd die enkele jaren geleden een voorlopig einde had gevonden. In haar uitgestrekte rechterhand droeg de Parthenos
een gevleugelde Nikè. Op de metopen van de tempel vinden wij deze manier
van voorstellen terug; aan de oostzijde een gigantomachie, aan de westkant
een amazonomachie, in het zuiden een kentauromachie. De metopen aan de
noordzijde laten een Ilioupersis (verwoesting van Troje) zien, de vierde
symbolisch uitgedrukte variatie op het welbekende thema. Op de frontons
een verheerlijking van de schutsgodin: aan de oostzijde de geboorte van
Athena, aan de westkant haar strijd met Poseidon om het bezit van het
Attische land. Tenslotte kende het Parthenon nog een groep sculpturen: de
doorlopende fries om de cellawand, één der jonische elementen in een
overigens bijna geheel dorische structuur. De reliëfs beelden de processie uit
zoals die geformeerd werd bij het feest van de zogenaamde grote Panathenaeèn, dat om de vier jaar gehouden werd, met als hoogtepunt het moment
waarop Atheense meisjes Athena een nieuwe peplos (= mantel) aanbieden
(namelijk aan het houten cultusbeeld), temidden van goden en heroèn (oostzijde). Wij zien een stoet van ruiters, wagens (die een wedren houden, de
zogenaamde apobatesrace), Atheners, muzikanten en het brengen van twee
verschillende offers. Het thema van de fries drukt de verbondenheid uit van
de Atheners met hun beschermgodin, maar Perikles trachtte het feest der
Panathenaeën tevens een meer panhelleens karakter te geven; het agonale
element trad meer op de voorgrond: in het daartoe kort na 450 op de
zuidelijke Akropolishelling naast het Dionysostheater gebouwde Odeion werden, waarschijnlijk voor het eerst gedurende de Panathenaeën van 442,
muziekwedstrijden gehouden op instigatie van Perikles. Zelf werd hij gekozen
tot wedstrijdleider en hij stelde regels op voor het fluit- en citherspel en voor
de zang. Het niet zeer representatieve gebouw brandde af in de eerste eeuw
voor Chr.
Na 438, toen het Parthenon gereed was op de frontonsculptuur na, werden
werklieden en fiancièle middelen geconcentreerd op een ander project: de
Propylaia, die gebouwd werden door Mnesikles. De schaal en de ligging van
het bouwwerk werden aangepast aan die van het Parthenon, het werd opgezet
als een monumentale toegang tot dit heiligdom. Het werk bleef echter
onvoltooid, waarschijnlijk door het uitbreken van de Peloponnesische Oorlog,
die aan alle bouwactiviteit in Athene en Attika abrupt een einde maakte.
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Tot Perikles’ programma behoorde ook de herbouw op grote schaal van het
Telesterion van Demeter en Kore in Eleusis. Vanaf de Myceense tijd vinden
wij hier uit alle opeenvolgende perioden resten van gebouwen, waarschijnlijk
reeds vanouds cultusruimten, die wijzen op een continuïteit van de Demetercultus sedert deze vroege periode. Alle Grieken konden participeren in het
religieus gebeuren van de Eleusinische mysteriën en het is daarom niet
verwonderlijk dat wij constateren dat Perikles zijn programma niet alleen op
Athena, maar ook op Demeter concentreert. In 449/8 of in 448/7 maakte
Iktinos een ontwerp voor een Telesterion dat veel meer mensen kon bevatten
dan dat uit de tijd der Pisistratiden (ook Kimon was begonnen aan een
reconstructie ervan, doch deze werd nooit voltooid).
Iktinos’ project, met slechts vier rijen van vijf interne zuilen, dus met grote
overspanningen, werd wel ter hand genomen. Het werd echter niet voltooid,
waarschijnlijk om financiële redenen. Bovendien werd Iktinos in 447 tot
architect van het Parthenon benoemd. Daarna werd door Koroibos een
ontwerp gemaakt met zeven rijen van vijf interne zuilen, maar het Telesterion
werd tenslotte gebouwd met zeven rijen van zes interne zuilen. Na Koroibos’ dood werd het werk voortgezet door Metagenes en Xenokles. Het werd
niet meer tijdens Perikles’ bewind voltooid. De zuid- en oostzijden van het
heilige terrein kregen een nieuwe omheining.
Een periklei’sch project van geheel andere aard was de bouw van de middelste
lange muur, door Perikles even voor de uitvoering in 445/3 voorgesteld en
defensief bedoeld: na revoltes van Boeötië in 447 en van Euboea in 446 had
Athene haar troepen teruggetrokken. In 446/5 werd echter vrede gesloten
met Sparta en sedertdien was de muur niet meer een zaak van primair belang;
niettemin vond de bouw doorgang en Kallikrates werd tot architect benoemd.
Het schijnt dat Perikles zich daarna nauwelijks heeft ingespannen om de muur
spoedig te voltooien, want Kratinos drijft de spot met hem in één van zijn
komedies en zegt dat hij de bouw van de muur wel met woorden, maar niet
met daden bevordert. Plutarchus noemt het project in één adem met de
andere perikleïsche bouwwerken, maar de totaal verschillende aard ervan en
het feit dat het voorstel tot de bouw niet gedaan werd in of kort na 449
maken dat wij er goed aan doen de middelste lange muur niet strikt te
rekenen tot de projecten die het resultaat waren van Perikles’ bouwpolitiek.
Hiermee hebben wij de bouwwerken besproken waarvan door Plutarchus
expliciet wordt vermeld dat zij behoren tot het door Perikles geïnitieerde
programma. Er is nog een categorie projecten, die hieronder niet gerekend
mag worden, maar waaraan Perikles’ naam wel verbonden is: de koren-stoa in
Piraeus, een functioneel bouwwerk voor de opslag en verkoop van graan en
een Lykeion dat in de Oudheid ook wel aan Peisistratos werd toegeschreven.
Dan zijn er nog projecten die tijdens Perikles’ bewind tot stand werden
gebracht, maar waaraan zijn naam niet verbonden is: voornamelijk tempels op
het platteland, zoals die van Poseidon te Sounion, die van Ares in Acharnai,
die van Nemesis te Rhamnous en de Demetertempel te Thorikos. Deze
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heiligdommen zijn van meer dan locaal belang en wij mogen aannemen dat
het initiatief tot de bouw ervan door de Atheense staat werd genomen. Over
een eventuele connectie met Perikles is evenwel niets bekend.
Wij zagen dat Perikles zijn bouwpolitiek in of kort na 449 introduceerde. Zijn
positie tijdens de uitvoering ervan is minder duidelijk. In de Oudheid wordt
hij genoemd als epistates van het Parthenon, de Parthenos, het Telesterion en
het Odeion. Dit zou impliceren dat hij steeds slechts één der vele bouwcommissarissen was, maar wij mogen aannemen dat hij daarnaast – niet op grond
van deze functie maar van zijn autoriteit als politicus en auctor intellectualis
van de werken – ook de persoonlijke supervisie had over de projecten, zoals
Plutarchus dit beschrijft21.
Hoe dit ook zij, de roem van de bouwwerken geraakte in de loop van de
geschiedenis onverbrekelijk verbonden met de naam van Perikles. In de vierde
eeuw prijzen redenaars als Demosthenes22 en Isokrates23 hem om zijn
talenten als redenaar en staatsman en zij zijn vol lof over zijn bouwpolitiek,
waardoor Athena altijd voor het nageslacht als culturele hoofdstad van Hellas
zal gelden. In dezelfde tijd blijft echter ook de kritiek voortduren. Cicero
vermeldt24 dat Demetrios van Phaleron de extravagantie van de Propylaia
aanviel. Blijkbaar waren in de rhetorenscholen van de vierde eeuw felle
discussies over het voor of tegen van de perikleische bouwpolitiek en vogue;
Isokrates stelde zelfs een compilatie samen van uitspraken in hoeveel tijd
Perikles de Propylaia en het Parthenon had gebouwd25.
Vier eeuwen later waren de politieke emoties over het controversiële onder-

werp geluwd. De bouwwerken waren monumenten met een historische betekenis geworden en meer dan voorheen kwam er ruimte voor waardering ervan
uit artistiek oogpunt. In dit klimaat kon niemand als Plutarchus schrijven26,
wat ook de moderne toerist nog voelt wanneer hij oog in oog staat met de
ruïnes op de Atheense Akropolis:
‘Ieder werk was in zijn schoonheid reeds op het moment zelf onmiddellijk antiek,
maar in zijn kracht tot op heden fris en nieuw. Zo’n bloesem van jeugd ligt er over
heen die haar uiterlijk onaangetast door de tijd bewaart, alsof een nimmer
aflatende leeftijdloze levensadem met die werken is verweven.’

Den Haag,
Sportlaan 270.

R.A. Tybout
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Pericles en het toneel

Deze titel heeft geen betrekking op een onderdeel van Pericles’ cultuurpolitiek’; noch in
democratische zin, ten aanzien b.v. van de vraag welke rol hij kan hebben gespeeld bij de
invoering van de staatssubsidie op theaterbezoek; noch ten aanzien van de happy few tot
wie Pericles behoorde, toen hij al in 472 v.C. de opvoering van een tetralogie van
Aeschylus (waaronder de beroemde Perzen) voor zijn rekening nam; noch ook t.a.v. de –
in het oog van velen dictatoriale – maatregelen, waardoor hij ten tijde van de oorlog
tegen Samos (440 v.C.) de onbeperkte vrijheid van comedie-dichters aan banden trachtte
te leggen. Er zal ook geen sprake zijn van Sophocles als Pericles’ medestrateeg in
diezelfde oorlog; of van de fel omstreden politieke implicaties in sommige stukken van
Aeschylus1 en Euripides2. De kritiek die de comedie-dichters op Pericles hadden zal ons
lang genoeg bezighouden.

Het is opvallend hoe weinig actuele politiek er in de ‘politieke’ comedies van
Aristophanes steekt. Nu ja – Cleon is dan wel een dankbaar onderwerp,
tussen 426 en 421 v.C.; maar verder dan wat algemeenheden over onwelriekendheid, schreeuwerigheid, inhaligheid en oneerlijkheid komt het toch niet;
zodat we voor een waardebepaling van de Staatsman Cleon aan Aristophanes,
ook in negatieve zin, geen enkel houvast hebben. Des te meer excelleert hij in
onpersoonlijke, maar daarom niet minder navrante en aan geen tijd gebonden
klachten over de oorlog, zoals vooral in zijn Lysistrata (414 v.C.) En tenslotte
doet hij een wel zeer actueel beroep op zijn medeburgers om de onderlinge
partijstrijd bij te leggen en oud zeer te vergeten, in de Kikkers van 405 v.C.
Een politieke aanval in eigenlijke zin, met iets dat zweemt naar politieke
argumenten, heeft Aristophanes tot twee maal toe (in 425 en in 421) gericht
tegen... Pericles, die toen al bijna vier (resp. acht) jaar dood was.
In de Acharniërs èn in de Vrede n.l. krijgt Pericles de schuld van het uitbreken
van de Peloponnesische oorlog, en wel op gronden die ten dele een realistische
benadering van de schuldvraag verraden, deels ook bestaan uit fantastische
verhalen, die de dichter van zijn omgeving moet hebben opgevangen.
In de Achamiërs3 zegt de wijnbouwer Dikaipolis, ter rechtvaardiging van zijn
zojuist gesloten privé-vrede met Sparta:
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‘Waarom geven we de Spartanen de schuld (van de oorlog)? Mensen uit óns
midden – nee, ik zeg niet onze gemeenschap; ja, onthoud vooral maar goed dat ik
niet de gemeenschap bedoel! – nee maar mensen van niks, misbaksels, nonvaleurs, misdrukken, halve buitenlanders, zij kwamen met valse aangiften (in de
trant van): die jasjes komen uit Megara. Zagen ze ergens een komkommer, een
haasje nóg zo klein, een speenvarken, een bol knoflook of een pak zout, het was
uit Megara afkomstig en meteen die dag verbeurd verklaard. Nu, dat was tot daar
aan toe – ’s lands wijs ’s lands eer; – maar dan gaan jongelui, na spel en drank,
naar Megara en ontvoeren daar de hoer Simaitha. Die van Megara, in hun kuif
gepikt, ontvoeren op hun beurt twee heertjes uit de omgeving van Aspasia. En

daar breekt me de oorlog los over alle Grieken terwille van drie sloeries. Want
meteen begon de Olympiër Pericles in zijn opwinding heel Hellas met bliksem en
donder door elkaar te prakken; alsof het tophits waren, zo componeerde hij
nieuwe wetten: die van Megara mochten zich niet ophouden op het land, niet op
de markt, niet op zee en niet in de lucht4. De Megarensers, die zoetjesaan honger
begonnen te lijden, riepen de hulp in van de Spartanen, opdat die hoeren-wetjes
zouden worden herroepen. Maar wij waren niet bereid op hun verzoek in te gaan.
En daar had je dan het gehotsebots van de schilden aan de gang! ’

En in de Vrede5 vertelt niemand minder dan de god Hermes:
‘Het begin van alle ellende was dat het met Phidias misliep. Toen werd Pericles
bang dat hij erbij betrokken zou raken, want hij kende veel te goed uw geaardheid
en uw manier om van u af te bijten! Om geen risico te lopen, zette hij de stad in
lichterlaaie; door de kleine vonk van het decreet over Megara te laten overspringen
wist hij zo’n geweldige oorlog te doen oplaaien, dat van de rook alle Grieken
begonnen te tranen, zowel die van hier als die aan de overkant.’
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De hierboven in vertaling afgedrukte passages geven een tamelijk realistisch
beeld van wat er tussen 432 en 421 over Pericles kan zijn gepraat en gedacht.
In de eerste plaats de karikaturale bijnaam: de ‘Olympiër Pericles’ staat niet
ver af van Wim Kan’s ‘Joop den Uyl Superstar’; alleen zullen we aanstonds
merken dat de vergelijking van Pericles met Zeus allang tot de stock-in-trade
van de comediedichters behoorde.
Dan is er zijn geliefde Aspasia, zijn wettige vrouw naar moderne opvattingen,
maar gehandicapt door de strenge burgerrechtsbepalingen van 450 v.C. Juist
haar herkomst uit Milete, en haar vrijmoedig optreden op grond van een meer
dan middelmatige ontwikkeling maakten haar in veler ogen tot een gevaarlijke
libertine.
De genoemde ‘twee hoertjes uit de omgeving van Aspasia’ lijken de bizarre
nasleep van de indertijd in omloop zijnde boze geruchten, als zou Aspasia zich
meer dan indulgent hebben gedragen in verband met Pericles’ galante avonturen met de vrouwen en dochters van Atheense burgers. Uit Plutarchus’
biografie6 kunnen wij nog opmaken dat de comedie-dichter Hermippus, een
iets oudere tijdgenoot van Aristophanes, Aspasia van dergelijke zaken heeft
beschuldigd, of dat nu was in een comedie, ofwel in de vorm van een
gerechtelijke aanklacht.
Tenslotte voelen we ons, historisch gesproken, in bekende omgeving, als we
bij Aristophanes de neerslag vinden van een ongetwijfeld wijd verbreid en
gretig geloofd gerucht, als zou Pericles de oorlog hebben aangesticht om een
rookgordijn te leggen tussen zichzelf en zijn gerechtelijke en politieke tegenstanders. Het slordig omspringen met de vermelding van de contrabande uit
Megara, nog voordat er sprake is van het desbetreffende invoerverbod, is niet
alleen een gevolg van de afstand die de opvoeringsdatum (425) van het
uitbreken van de vijandelijkheden scheidt, maar tevens typerend voor de
spraakmakende gemeente, die het met de exacte feiten niet al te nauw neemt.

Een iets minder gecompliceerd karakter draagt de insinuatie uit 421 – des te
minder genuanceerd ook, naarmate de tijdsafstand inmiddels groter is geworden. Inderdaad: ook Phidias heeft men in de jaren kort voor 431 een proces
aangedaan, en wel op grond van vermeende onregelmatigheden in verband
met de besteding van het goud aan het chryselephantine Pallas-beeld, of ook
vanwege de herkenbaarheid van sommige figuren op het schild van de godin7.
Het is in dit verband veelbetekenend dat een koppelaars-rol, vergelijkbaar met
die aan Aspasia is toegeschreven, door Plutarchus uitdrukkelijk, zij het met
verontwaardiging, als een van de roddelpraatjes over Phidias wordt vermeld8.
Dit zijn dan de voornaamste, en wel de enige kritische herinneringen, die bij
Aristophanes aan Pericles voortleven.
Ten aanzien van diens voorgangers op het comisch toneel, die Pericles zelf
hebben meegemaakt en tijdens zijn leven aan een gezonde lachlust prijsgegeven, bevinden we ons in de onaangename situatie dat ons van hun werk
slechts scherven ter beschikking staan. De voornaamste daarvan wil ik hier
behandelen, en wel in ‘tegentijdse’ volgorde, omdat het ons in eerste instantie
interesseert, hoe tijdgenoten op het uitbreken van de Peloponnesische oorlog
hebben gereageerd én bij wie ook een Aristophanes zijn inspiratie opdeed.
Vooreerst dan de jaren 431-429; zij zijn de laatste 21⁄2 van Pericles’ vijftienjarige strategie, slechts onderbroken door de enkele maanden van zijn afzetting, in de tweede helft van 430.
De burgers van Attica staan met gemengde gevoelens tegenover Pericles’
manier van oorlogvoering. De jaarlijkse verwoesting van hun landerijen, de
maandenlange evacuatie van de landbouwende bevolking binnen de ‘lange
muren’, zij hebben bij velen een dubbele reactie tevoorschijn geroepen, die
door Pericles’ politieke tegenstanders op twee fronten, door ieder op hun
wijze kon worden uitgelegd: de conservatieven, die aanvoerden dat de oorlog
had moeten worden vermeden, en de links-demokraten (onder wie Cleon dan
voor het eerst zijn mond roert) met het verwijt dat te weinig werd gedaan ter
bescherming van het eigen grondgebied. Men kan ook niet zeggen dat we hier
te maken hebben met twee tegenstrijdige, of zelfs met twee chronologisch te
onderscheiden, elkaar afwisselende stemmingen. Tekenend is wel de bizonderheid die we bij Plutarchus9 vermeld vinden, dat er in de stad grappen werden
verteld en liedjes werden gezongen op Pericles’ vermeende inactiviteit. Een
neerslag daarvan vindt men in de t.p. geciteerde versregels van de comediedichter Hermippus10:
‘Zeg koning van saters, waarom nu niet bereid
om je lans te heffen? geducht is je woord
als je de oorlog bespreekt; maar wàt je ook belooft ...
er hoeft maar een dolkmes op schurende steen
te worden gewet, en je griezeltandt,
door een vurige Cleon gebeten! ’
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Hier geen beschuldiging in de trant van Aristophanes, als moest het uitbreken
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van een oorlog de gevolgen van Pericles’ al te loyale vriendschappen, c.q.
galante avonturen, aan het oog onttrekken. Met de aanspreektitel
βασιλε σατàρων
is al voldoende gezegd over de dunk die Jan Publiek van Pericles’ privéleven had.
Door het toeval van een in 1904 gevonden papyrus-blad weten we nu dat die
benaming vermoedelijk de weerklank is van een omstreeks dezelfde tijd12
opgevoerde klucht. De Dionysalexandros n.l., waarvan de plot ons dank zij
die op papyrus bewaarde inhoudsopgave grotendeels bekend is, is een klucht
waarin Dionysos optrad in gezelschap van een koor van saters, die hem aan
het eind in zijn gevangenschap vergezellen.
Zijn avontuur bestaat hierin dat hij de plaats van Paris-Alexandros inneemt bij
het bekende schoonheids-oordeel en dat hij in diens plaats met Helena dreigt
te gaan strijken –, totdat Menelaos en de zijnen bij Troje aan land gaan en
Dionysos (die zich als ram heeft verkleed) door Paris wordt ontmaskerd en
aan de Grieken uitgeleverd.
Een dergelijke behandeling van een mythologisch gegeven valt onder de
termen van hetgeen wij ‘mythen-parodie’ plegen te noemen. En de aanwezigheid van een koor van saters, mét de nadruk die op de persoon van Dionysos
valt, zouden onze klucht tot een satyr-spel kunnen stempelen, ware het niet
dat het slot van de inhoudsopgave ons het volgende geheim ontsluiert: ‘In dit
drama wordt Pericles zeer duidelijk, door middel van toespeling, gehekeld
(letterlijk: κωµÿωδε ται ) als degene die de oorlog over de Atheners heeft
gebracht’.
Allegorie dus: mythen-parodie wordt tot mythen-travestie; en we blijken met
een comedie, en wel een politieke comedie te maken te hebben13. Pericles
treedt dus op onder het masker van Dionysos, Dionysos in de rol van Paris; en
deze figuren vinden zich omringd door een koor van saters. We bevinden ons
dus wel heel dicht bij het βασιλε σατàρων van Hermippus.
Maar het verwijt dat hier door Cratinus – want hij was de dichter – tot
Pericles wordt gericht, is een geheel ander als dat van Hermippus: het komt
niet van de oorlogszuchtige kant en – het wordt van alle mogelijke veiligheidskleppen voorzien. ‘Door toespeling’ houdt immers in, dat de naam
Pericles in het hele stuk niet zal zijn genoemd.
Des te frappanter de overeenkomst tussen het verhaal van de schaking van
Helena en dat van de ontvoering van de Megarensische hoer bij Aristophanes.
Kennelijk hebben sommige comedie-dichters er plezier in gehad de Peloponnesische oorlog te voorzien van een reeks legendarische oorzaken, bij voorkeur een ‘histoire de femmes’ zoals die door Herodotus ter inleiding van zijn
verhaal over het conflict tussen Oost en West was gebruikt.
Deze populaire voorstelling van zaken krijgt in de Dionysalexandros nog een
pikant aspect, als we van elders horen dat Eupolis, in een in 429 opgevoerde
comedie14, de naam Helena voor ... Aspasia heeft gebruikt. Er is inderdaad
meer dan één aanwijzing voor het feit dat de Atheners die, vermoedelijk in
430 v.C., in de als Paris vermomde Dionysos niemand minder dan Pericles

zagen, bij het ten tonele verschijnen van Helena (in een mand verstopt;
misschien wel als een gans, een maskerade de zwaansdochter niet helemaal
onwaardig! ) onvermijdelijk aan Aspasia hebben gedacht. Zij, die nog in 412
v.C. door Eupolis15 de πÞρνη wordt genoemd, is aan het eind van het
stuk door Paris niet aan de Grieken uitgeleverd; Dionysos wel. En we
herinneren ons de, laatstelijk in 432, door de Spartanen gestelde eis tot
verbanning – niet ‘uitlevering’! – van de tweehonderd jaar tevoren door een
religieus taboe getroffen familie van de Alcmeoniden, tot welke familie
Pericles van moederskant behoorde.
Bij onze gebrekkige kennis van de comedie vóór Aristophanes is het een
meevaller, dat de politieke stukken van Cratinus, waarin Pericles onder een
min of meer doorzichtig mom ten tonele wordt gevoerd, of althans ‘besproken’, paren vormen, waarbij gegevens over het ene stuk soms een onverwacht
licht werpen op het andere.
Zo blijkt een, misschien in 431, misschien ook aanzienlijk eerder opgevoerd
stuk op het liefdeleven van Pericles te slaan.
In de Nemesis n.l. wordt vertoond, hoe het door Zeus bevruchte en door
Nemesis (in Attica) gelegde ei (dat Helena in aanleg bevatte! ) wordt uitbesteed bij Leda om door haar (in den vreemde) te worden uitgebroed.16 Op
zijn minst vinden we hier wel een toespeling op dubieus ... moeder-schap; een
toespeling die ons, bij de toentertijd in omloop zijnde geruchten over Aspasia’s tegemoetkomendheid t.a.v. met Pericles gelieerde burgeressen, niet al te
zeer hoeft te verbazen. De klap op de vuurpijl levert dan een versregel uit dit
stuk17, waarin de hoofdpersoon in het drama als volgt wordt toegesproken:
“µÞλ\ t Ζε ξÛνιε καd καραϊÛ !”
Deze Zeus nu, die ‘de vreemdelingen beschermt’ is uitgerekend Pericles, die in
450 v.C. een verscherping van de burgerrechtsbepalingen had doorgedreven,
maar die in de dertiger jaren herhaaldelijk ingrijpt in gerechtelijke procedures,
en wel ten behoeve van vreemdelingen: – Anaxagoras 18, Aspasia zelf19 –;
en die in 429 zelfs zijn eigen zoon bij de beruchte Milesische laat echten20.
Het epitheton καραιÛ 21 brengt ons rechtstreeks op Plutarchus’ mededeling22 over de gerekte vorm van Pericles’ schedel. Die is natuurlijk niet de
reden geweest waarom de kunstenaars hem steeds gehelmd afbeeldden23;
maar wel begrijpen we nu waarom Cratinus in een ander stuk kon zeggen:
‘Hier komt die Zeus an met zijn zeejuin-hoofd;24
ja, Pericles; ’t Odeon draagt-ie op z’n kop,
nu eenmaal ’t ostracisme is voorbij’.
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Het ostracisme is dat van 443 v.C., waarbij Pericles’ serieuze tegenstander, de
aristocratische leider Thucydides25 voor de gebruikelijke tien jaar eervol werd
verbannen. Bij hun mislukte pogingen om Pericles het land uit te krijgen
hadden Thucydides’ partijgenoten hun aanvallen vooral op Pericles’ bouwpolitiek gericht26. Nu dit wapen geketst heeft, nu – ja, nu – durft Pericles met
een van zijn ruimtelijke scheppingen, het Odeon27 te koop te lopen!

Met dit stuk van Cratinus, dat de Thracische Vrouwen heette, bevinden we
ons dus aan het begin van Pericles’ vijftienjarige machtsperiode. Niet vreemd
dan, dat hier al de nadruk ligt op Pericles’ uiterlijk. Daardoor beantwoordt de
comedie-dichter aan de psychologische wetmatigheden van het carnaval en
van het kabaret. Een humorist vallen doorgaans het eerst bepaalde lichamelijke eigenaardigheden op. Pericles is dan de joker, die nu toevallig eens niet
‘zijn muts heeft afgezet’; integendeel: hij draagt een compleet concertgebouw
op zijn hoofd.
Vervolgens wordt de aandacht gevraagd door datgene wat zo’n grote indruk
maakte op het vergaderde volk, en dus een bron van irritatie vormde voor
iemand met veel gevoel voor humor.
‘O aller Griekse monden grootste mond’28 zegt Cratinus elders van Pericles;
en ook bij andere comedie-dichters kon men toespelingen op die welsprekendheid vinden29. De donder en bliksem, waarmee zij wordt vergeleken, moet
wel spontaan tot de bijnaam ‘Olympiër’ en tot de Zeus-rol aanleiding hebben
gegeven.
Dit is het dan wat hem van alle anderen onderscheidt: zijn welsprekendheid,
zoals in Athene vroeger nog nooit vertoond; maar vooral toch ook zijn
eigengereid optreden ‘nu het ostracisme eenmaal voorbij is’. De comedie en
het kabaret zijn althans in zoverre conservatief, dat zij alles belachelijk maken
wat in belangrijke mate van de burgerlijke, overgeleverde norm afwijkt; en dat
vond men bij Pericles blijkbaar minstens evenzeer als bij een Socrates of
Euripides. En, hoe belangrijker het slachtoffer, des te zwaarder valt het hem
bespottelijk te maken zonder dat men, achter dat grijnzend masker, ook zo
nu en dan eens zegt, wat men in alle ernst tegen hem heeft.
Op hetzelfde ostracisme kan men wellicht een toespeling lezen in nog weer
een andere comedie, die Cratinus niet ver van 443/2 v.C. moet hebben
opgevoerd. In deze Drapetides of ‘Wegloopsters’ vinden we geen rechtstreekse
toespeling op Pericles; maar het is wel opvallend dat de mythologische figuur
die erin optreedt, niemand minder is dan Theseus, de definitieve stichter van
de Atheense staatsgemeenschap. Het koor spreekt hem aan met
‘Pandionide, koning van de grofkluitige stad;
–je weet wel welke wij bedoelen–
en wat voor een mens-erger-je-niet ze er spelen’.
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Dat slaat, zoal niet op het ostracisme, dan toch op politieke intrigues, waarbij
de positie van een hooggeplaatst Atheens burger op het spel staat.
Als wij spreken over Pericles’ positie tussen 443 en 430, worden wij onherroepelijk geconfronteerd met Thucydides’ vlijmscherpe diagnose van de
Atheense situatie: ‘in naam een democratie, in feite een eenhoofdig bewind’30. Is dit het eenzame standpunt van een geniaal historicus, of convergeren hier, als in een brandpunt, allerlei gedachtenspinsels, die ook in de
contemporaine comedie naspeurbaar zijn?
Een generatiegenoot van Cratinus, de comediedichter Teleclides, wordt door

Plutarchus31 aangehaald als getuige voor de vele verantwoordelijkheden die
de Atheners aan Pericles uit handen hadden gegeven:
‘bondsbijdragen, de bondsteden zelf, binden, ontbinden,
stenen muren bouwen en andere neerhalen,
verdragen, macht, gezag, vrede, rijkdom en welvaart.’

Niet geheel onbegrijpelijk dan, dat zijn vrienden door sommigen ‘neo-Pisistratiden werden genoemd32.
Maar er is een groter tovenaar met woorden voor nodig om de essentie van de
‘democratische’ grieven zo pakkend onder woorden te brengen als Cratinus
het deed in zijn Chirones33:
‘Stasis en de aloude Kronos, met elkander houdend gemeenschap,
brengen voort de oppermachtige tyrannos
die, naar je weet, de goden κεφαληγερÛταν noemen;’
en Καταπυγοσàνη schenkt hem in Aspasia een Hera,
een concubine met honde-ogen.’
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De hier afgedrukte Griekse, èn de gecursiveerde woorden vragen wel om enige
toelichting.
Laat zich van deze Kronos niet veel meer zeggen dan dat hij de verpersoonlijking was van de ‘goede oude tijd’, in concreto het establishment uit de
jeugdjaren van de dichter; Stasis wijst dan op de verschuiving, gepaard met
wrijving, van de maatschappelijke en politieke machtsverhoudingen; een verschuiving, die een aardverschuiving blijkt te zijn, als eenmaal in 443 Pericles’
enige serieuze politieke tegenstander voor tien jaar de laan wordt uitgestuurd.
Het gevolg van deze ingreep noemt Cratinus alleenheerschappij, dictatuur,
tyrannis.
Dat die ‘tyran’, in de wereld van de comedie, soms Zeus heette, hebben we al
gezien. Het wordt ons nog eens ingeprent doordat Kronos zijn vader wordt
genoemd en hijzelf, met zijn lange schedel, κεφαληγερÛτασ , met een
toespeling op het bekende Homerische epitheton.
Naast deze vlijmscherpe schatting van de politieke situatie, een even rechtstreekse aanval op Pericles’ geliefde: zij heet dan wel Hera, maar ze blijft een
onbeschaamde concubine en ... Καταπυγοσυνη (en dat is misschien wel
de ergste term voor ‘liederlijkheid’) heeft haar ter wereld gebracht.
Met de Chirones vormen weer de Ploutoi van Cratinus een paar. De Chirones
waren genoemd naar een koor bestaande uit mythologische figuren, paardmensen à la Chiron, die Athene kwamen visiteren als vertegenwoordigers van
de goede oude tijd34 en controleren wat er, sedert hun verscheiden, allemaal
mis was gegaan.
Iets dergelijks nu is het geval met de Ploutoi. Zij, geesten van de rijkdom,
bezoeken Athene, vooral met het doel de herkomst van ieders rijkdom te

onderzoeken. We weten van elders35 dat Cratinus een broertje dood had
aan νεοπλουτοπÞνηροι , nouveaux riches die hun welstand aan de
uitbreiding en consolidatie van het Atheense imperium te danken hadden. En
uit een van de papyrusfragmenten van de Ploutoi, die veertig jaar geleden zijn
gepubliceerd36, kan men opmaken dat in deze comedie een gerechtelijke
instantie de lans brak over de door sommigen volgens de dichter oneerlijk of
oneerbaar, of anderszins oneervol verworven rijkdom.
Opvallend nu is dat wij in een ander papyrus-fragment van hetzelfde stuk
opnieuw de aequatie Pericles = tyrannos = Zeus aantreffen. De samenhang is
een wespennest van problemen. Daar vertellen de Ploutoi, kennelijk bij het
begin van hun optreden37, dat zij – onder voor een comedie-koor moeilijke
omstandigheden – in Athene zijn gekomen, Titanen als ze zijn, om hun
aloude broer op te zoeken38. Alvorens echter dit doel van hun komst bekend
te maken, vertellen zij ons over Kronos van wie zij hebben meegemaakt dat
hij zijn eigen kinderen opat, om vervolgens door Zeus te worden onttroond.
Maar ... en nu komt wellicht de grootste crux uit heel de comedie-geschiedenis van de laatste veertig jaar –: onmiddellijke aanleiding tot hun komst
heet te zijn:
σ δb τυραννÝδοσ ρχc . . . .
δµοσ δb κρατε –
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Deze laatste regel is volledig overgeleverd; aan het eind van de eerste ontbreken drie lettergrepen. Men heeft dus trachten aan te vullen. Wie zijn Thucydides kent, was geneigd te lezen, b.v. τυραννÝδοσ ρχÜ \ οτ\ νθÀδε ,
dwz. ‘nu de tyrannis hier een aanvang heeft genomen en de dêmos de macht
in handen heeft’. Maar dan mist men juist de tegenstelling die Thucydides
tussen volksgezag en eenhoofdig bewind heeft gelegd en schuift de comediedichter iets in de schoenen dat geen toeschouwer zou hebben begrepen, of
althans geduld!
Een tegenwoordig vrij algemeen aanvaarde aanvulling is: τυραννÝδοσ
ρχc λÛλυται
dwz. ‘nu het tyrannen-bewind is ontbonden en het
volk de macht in handen heeft’.
Wie dit ernstig neemt, zou het moeten laten slaan op Pericles’ tijdelijke
afzetting in 430, zoal niet op zijn dood in 429. Maar zó ernstig hoeft men het
nu ook weer niet te nemen. Het kan b.v. even goed slaan op de opheffing van
de beperkende bepalingen, die tussen 440 en 437 v.C., op aandringen van
Pericles, aan de comedie-dichters waren opgelegd, en die wel eens de achtergrond zouden kunnen vormen van de ‘moeilijke omstandigheden’ waaronder
het koor heeft gezegd te moeten optreden. Dat daarom de Ploutoi na 437
moéten zijn opgevoerd, dat is overigens allerminst zeker en voor ons doel
eigenlijk ook niet belangrijk. Het ging er ons immers om de bezwaren die
Aristophanes, lang na ’s mans dood, tegen Pericles formuleerde en die hij liet
aanvangen met het epitheton Olympios – en dat heet Zeus! – tot diep in het

tijdperk van Pericles zelf te vervolgen. En daar stuitten wij dan op een aantal
weinig geïnspireerde grappen over Pericles’ uiterlijk, van wat spijtige bewondering getuigende uitlatingen over zijn welsprekendheid, en een scherpe –
naar het oordeel van de latere geschiedschrijving wellicht al te eenzijdige –
analyse van wat er in de binnenlandse politiek van Athene aan de hand was;
naast de gebruikelijke insinuaties over Pericles’ privé-leven, het verwijt dat hij
de oorlog had aangesticht, c.q. zich bij de uitwerking van zijn strategische
plannen te slap gedroeg.
De tijd heelt alle wonden. Eupolis – ook al blijft hij Aspasia een hoer noemen
– voert in zijn Demoi39 Pericles ten tonele als een van die Atheners uit de
goede oude tijd, die uit de onderwereld worden teruggehaald; een gegeven dat
terugwijst naar Cratinus’ Ploutoi en Chirones én vooruit naar Aristophanes’
Kikkers40.
Er is wel eens gezegd en geschreven dat Sophocles, toen hij zijn Oedipus
Tyrannus componeerde, bij het oproepen van de grote sterfte in Thebe aan de
epidemie heeft gedacht, die tijdens Pericles’ laatste levensjaar Athene heeft
getroffen41. Het kan zijn; maar de herinnering aan zijn vriend Pericles kan
hem nauwelijks tot de schepping van zijn Oedipus-figuur hebben geïnspireerd.
Zo’n grootse schepping wil echter wel bij een kijkers- en lezers-publiek
overeenkomsten oproepen, waarvan de schepper zich allerminst bewust is
geweest. Ik voor mij kan mij moeilijk voorstellen dat er aangenomen dat de
tragedie na Pericles’ dood is opgevoerd – geen toeschouwers zijn geweest die
zich bij de vermelding van het γοσ van Oedipus de vloek der Alcrneoniden
herinnerden, én Pericles’ rampzalige laatste levensjaar, wanneer zij zagen hoe
Oedipus als zondebok de eenzaamheid tegemoet ging.
De spot van de comedie – ook al draagt ze bij tot een wat kleuriger beeld van
Pericles dan dat waaraan we gewend zijn – reikt niet ver. Zij doet niets af aan
de roem die weinig ‘potentaten’ met hem delen, dat hij n.l. de vriend van een
Phidias, een Anaxagoras èn een Sophocles is geweest.
Voorburg,
Laan van Leeuwesteijn 8

J.Th.M.F. Pieters.

Noten
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1 Met name in de Eumenides met zijn ambivalente stellingname t.a.v. de Areopagus.
2 Het grootste deel van diens dateerbare oeuvre valt na Pericles’ dood. Het standaardwerk is G. Zuntz, The Political Plays of Euripides (1963).
3 Acharn. 514-539.
4 Dit laatste woord berust op conjectuur; de handschriften lezen πεÝρÿω, ‘vasteland’.
5 Vrede 605-611.
6 Plutarchus Pericles c. 32.
7 ibidem c. 31; Phidias kon eerstgenoemde beschuldiging ontzenuwen doordat hij de
gouden bekleding, zoals gebruikelijk, afneembaar had gemaakt.
8 ibidem c. 13.
9 ibidem c. 33.
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10 Zij stonden waarschijnlijk in een stuk dat Moirai was getiteld en nog andere toespelingen op de oorlog bevatte.
11 De tekst-constitutie en interpretatie van dit fragment zijn uitermate onzeker; ik
vertaal alsof er stond (r. 3)
ψυχcν δb λεληθ\ Âσ\ πÛστησ
de handschriften hebben ψυχcν δb ΤÛλητοσ πÛστη , of πÛστησ.
12 430 of 429 v.C. Leesbare literatuur over de politieke comedies van Cratinus is er
weinig. Ik verwijs naar het 7de hoofdstuk van mijn Cratinus (Brul, Leiden 1946);
daarna vooral Wolfgang Luppe, o.a. in Philologus 110 (1966) p. 169 vgg. en in Wiss.
Zeitschr. Univv.Halle 16 (1967) p. 57 vgg. Een samenvattend werk is Die Beurteilung
des Perikles durch die attische Komödie und ihre historische und historiographische
Bedeutung door Joachim Schwarze (Beek, München) 1971).
Men kan zich voor de jaren 430/29 ook behelpen met mijn artikel Dichters en de
Oorlog (Hermeneus 22 (1951) p. 161 vgg.
13 We moeten ons dan wel losmaken van de voorstelling die we op grond van de
behouden stukken van Aristophanes van een politieke comedie hebben. Het schijnt
dat de mythen-travestie het opstapje heeft gevormd waarvanaf de dramatische persoons- en maatschappijkritiek is gestart.
14 t.w. in de Prospaltioi.
15 t.w. in de Demoi.
16 Een soortgelijke voorstelling van zaken treffen we het eerst aan bij Sappho, in fr. 166
Lobel-Page.
17 Overgeleverd bij Plutarchus t.a.p. c. 3.
18 Diodorus 12, 39,2.
19 Plutarchus t.a.p. c. 32.
20 ibidem c. 37. Het betreft de in 406, na de slag bij de Arginusen, ter dood veroordeelde en terechtgestelde Pericles.
21 Naar een conjectuur van Meineke; een Zeus Karaios was uit Boeotië bekend.
22 Plut. t.a.p. c. 3.
23 Alsof het zolang, practisch ononderbroken, bekleden van het ambt van strateeg
daartoe niet voldoende reden bood! Plutarchus spreekt kennelijk vanuit een Romeinse, realistische kunstopvatting.
24 Een zee-ajuin of zee-ui schijnt een bizonder grootbolüge species van het genus ui te
zijn.
25 Thucydides Non Historicus!
26 Plutarchus t.a.p. c. 12.
27 In gebruik genomen in 446 c.C.? Zie over Pericles’ bouwpolitiek het artikel van de
heer Tybout.
28 Overgeleverd bij Aelius Aristides 45, 19 en 46,129.
29 Plutarchus t.a.p. c. 8.
30 Thucydides 2, 65.
31 Plut. t.a.p. c. 16.
32 ibidem; in de verte vergelijkbaar is Wim Kan’s ‘de Choenta van Choop’.
33 Lyrische verzen, overgeleverd Plut. t.a.p. c. 3.
34 Solon verscheen in dit stuk vermoedelijk sprekend ten tonele.
35 In een comedie getiteld de Seriphioi.
36 Naast de onder no. 12 opgegeven literatuur kan men nog terecht bij mijn
Hermeneus-artikel Een antieke vermogensinspectie (Hermen. 19 (1948) p. 131 vgg.;
149 vgg.)
37 D.w.z. in de anapaestische parodos.
38 Een situatie die verdacht veel lijkt op het bezoek van de Titanen aan Prometheus in
Aeschylus’ Prometheus Lyomenos. Naar de identiteit van die broer wordt nog steeds
gezocht; m.i. is het... Dêmos.
39 Opgevoerd omstr. 412 v.C.
40 In plaats van overleden politici roept Aristophanes, vermoedelijk terecht, liever een
overleden dichter terug.
41 Het jaar 425 v.C. is de enigszins wankele terminus ad quem voor de opvoering van de
Oedipus; een terminus a quo is er, binnen het bestek van Sophocles’ activiteit,
eigenlijk niet. Men zie verder het mooie boekje van Victor Ehrenberg: Sophocles and
Pericles (Oxford 1954).

Hoe religieus was Pericles?

In 1942 publiceerde de Franse historicus Lucien Fèbvre een groot boek over
Rabelais1. Het was de eerste uitvoering van een program dat hij kort daarvoor
had opgesteld2: ‘....ik vraag de start van een uitgebreid kollektief onderzoek
van de wezenlijke gevoelens van de mensen en van de modaliteiten ervan’.
Anders gezegd: het ging Fèbvre om een ‘histoire de mentalités’, een mentaliteitsgeschiedenis3 .
In zijn beschouwingen toonde Fèbvre aan dat de mens in de zestiende eeuw
verschillend was van die erna. Zintuigen als het gehoor en de reuk waren veel
sterker ontwikkeld. Het tijdsbesef was geheel anders georiënteerd. De wetenschap had zich nog niet tot een rigoureus systeem ontwikkeld waarin geen
plaats was voor tegenstrijdigheden. Nu lag in deze observaties niet Fèbvre’s
grootste verdienste want in het twintig jaar daarvoor verschenen ‘Herfsttij der
Middeleeuwen’ had Huizinga al laten zien dat de middeleeuwse mens een
geheel ander reactiepatroon had, wat hem dan ook een goedkeurende recensie
van Fèbvre had opgeleverd4. Eén van de verrassende aspecten van Fèbvre’s
boek was dat in zijn visie het atheïsme in de zestiende eeuw nog een
ondenkbare categorie was. Het leven was volgens hem zo ingebed in een
Christelijk patroon dat men zich daarvan niet kon losmaken tenzij men uit de
maatschappij stapte. Natuurlijk waren er wel sceptici maar hun gedachten
leidden niet tot maatschappelijke konsekwenties.
Fèbvre’s visie kreeg de nodige kritiek5. Toch lijkt het de moeite waard zijn
methode, hoewel zeer schematies en natuurlijk onvolledig, toe te passen op
het Athene van Pericles om zo een beter inzicht te krijgen in diens religieuze
mogelijkheden en alternatieven.
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Tussen het Frankrijk van de zestiende eeuw en het Athene van het midden
van de vijfde eeuw ligt meteen een duidelijke parallel: ook in Athene werd het
leven bepaald door de religie6. In het persoonlijk bestaan werden alle belangrijke gebeurtenissen zoals geboorte, trouwen en dood door rites gemarkeerd.
Een jonggeborene werd op de vijfde dag door naakte verwanten rond de haard
gedragen. Tijdens zijn jeugd nam een kind deel aan processies en festivals. Een
jongen werd bij het bereiken van de mannelijke leeftijd tijdens het festival van
de Apaturia toegelaten in de phratria. Het meisje werd als het ware volwassen
door haar huwelijk waarbij zij in het rituele gebeuren een grotere rol speelde
dan haar echtgenoot, immers in het krijgen van kinderen lag haar levensvervulling7. Bij het overlijden ontstonden grote spektakels. Een begrafenis in stilte,
alleen voor de naaste familie, was ongehoord. Vaak verwisselden de rouwenden van kleding en trokken zij zich de haren uit. De doden werden met offers
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vereerd. Zelfs wanneer deze riten niet direct een strict religieus karakter
droegen, was er toch meestal een mythe die hen verklaarde.
Ook in het leven van alle dag werd de Athener voortdurend geconfronteerd
met het religieuze. Bij ziekte bad hij tot Asclepius. Bij de handel speeice
Hennes een rol. Voor volksvergaderingen werd geofferd. Feesten – en wat
zijn we er niet op achteruit gegaan wat feesten betreft vergeleken met de
Oudheid en de Middeleeuwen – kwamen frequent voor en waren gewoonlijk
verbonden met een god. In critieke tijden raadpleegde men orakels die voor
de problemen uitkomst moesten geven.
Zelfs in letterlijke zin kon de Athener niet om zijn goden heen. Hoog boven
hem uit torende het nieuwe Parthenon dat echter maar één van de vele
tempels was. In de straten zag hij de Hermen en als hij de stad uitging de
heilige bossen.
In de stad speelde de godsdienst een grote sociale rol. Wie niet meedeed,
sneed zich daarmee af van de gemeenschap waarin hij stond. Zijn gedachten
stonden hem betrekkelijk vrij – en ongetwijfeld had de Atheense wereld, net
als elke andere, zijn sceptici8 – maar in zijn handelen was de Athener
gebonden. Van zijn activiteiten kon het lot van de stad afhangen9. Dit
gebonden zijn kende natuurlijk zijn gradaties. Ook in Athene zullen sommigen bij de rites meer nauwgezet en liefdevol betrokken zijn geweest dan
anderen.
Voor een exclusieve devotie aan één god was in deze polis geen plaats. Dat
zou de gelovige te veel apart hebben gezet10. ‘Geloven buiten de kerk’ was
voor de Athener nog ondenkbaar, ‘God als liefde’ bestond nog niet. Dit is
kort geleden door Professor den Boer bestreden. Een interessant artikel over
de verschillende aspecten van de Griekse religie eindigt hij als volgt ‘There is a
Christian hymn which begins with the line ‘Ich bete an die Macht der Liebe,
die sich in Christus offenbart’. Substitute tor ‘Christ’ the name of a Greek
god, and you will by doing so have put into words an experience that I
believe was not denied to the Greeks’11 De vraag rijst natuurlijk onmiddellijk
welke god hier deze plaats zou kunnen innemen. Ares of Hermes, Artemis of
Athene? Voorbijgegaan wordt ook aan het feit dat het begrip ‘God als liefde’
niet los te denken is van de zondeval12. Dat de Griekse goden liefde
ontbreekt, wordt zelfs heel duidelijk uit de Hippolytos van Euripides13. Op
het beslissende moment van Hippolytos’ dood trekt de godin Artemis zich
terug maar zijn vader Theseus staat hem bij in zijn stervensuur.
Een gevolg van deze mens-god relatie was dat de Athener, zoals elke Griek.
veel vrijer tegenover zijn goden stond. Hij kon het zich veroorloven grapjes
over hen te maken. Wanneer de polis van karakter verandert, komt echter ook
over de Athener langzamerhand het gevoel dat hij in de kou staat, een gevoel
dat mede de oorzaak is voor het ontstaan van de heersercultus14. Euripides
heeft de eerste signalen van dit gevoel al opgevangen. Maar de tragedie, waarin
hij dit gevoel heeft verwerkt, is een literaire verbeelding en geen journalistiek
verslag zoals Festugière doet voorkomen.

Pas tegen de hier geschetste achtergrond kan een man als Pericles begrepen
worden en, zo men wil, beoordeeld. Voor deze beoordeling heeft men niet
zoveel steun aan de moderne literatuur. Het probleem van Pericles’ religiositeit is recentelijk slechts door twee geleerden nader belicht. De één is Victor
Ehrenberg, voormalig hoogleraar aan de Duitse universiteit te Praag die als
Jood voor Hitler moest vluchten naar Engeland. De ander is Fritz Schachermeyr, een zeer bekwaam geleerde die al een lang leven bewondering voor
sterke mannen ten toon spreidt en het daarom ook wél bij de Führer kon
vinden. Deze komt tot de volgende conclusie: ‘So galten auch seine Bemühungen ahnlich wie früher schon die eines Pythagoras und Heraklit, eines Pindar
und Aischylos einer Befreiung wahrhaften Glaubens und echter Frommigkeit
von den Unzulanglichkeiten allzu naiver und damit überholter Kulturperioden; mit Recht formulierte daher Plutarch, Per. 6, l: maar ook schijnt hij het
stadium van bijgeloof te boven gekomen te zijn (z. tekst bijl. p. 26). Schon
stand bei ihm das Denken stark im Vordergrund, doch ohne das Erlebnis
elementarer Gläubigkeit und wahrer Ehrfurcht zu verdrängen’15. Ehrenberg
vatte zijn werk over Pericles16 als volgt samen: ‘...we might say that Pericles
was above popular superstitions, but neither a hypocrite nor an atheist. ....He
did not speak of the gods, nor indeed of any traditional belief. He showed
reverence where and when it was needed, but had no piety in the sense in
which the people understood it, and it was this aspect which played a decisive
part in the attitude of his opponents. He did, however, believe in Athena as
the divine symbol of Athens; in fact, state and goddess were one tor him no
less than in a different way tor the people’17. Het is opmerkelijk hoe deze
geleerden zo diametraal tegenover elkaar staan. Ligt de waarheid soms ook
hier in het midden?
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Het verstaan van Pericles wordt sterk bemoeilijkt door zijn vak: politicus.
Men kan nauwelijks van hem verwachten dat hij het achterste van zijn tong
liet zien. Zelf was hij daar ook zo beducht voor dat ‘hij telkens wanneer hij
het spreekgestoelte betrad, tot de goden placht te bidden, dat hem niet
onverhoeds enig woord ontvallen mocht dat op de zaak in kwestie niet
toepasselijk was’ (Per.8)18. Men moet uit dit bericht, waarvan de bron
onduidelijk is, niet onmiddellijk verreikende conclusies trekken zoals
Schachermeyr doet. Hij meent dat wij dit bericht aan Pericles’ vrienden te
danken hebben voor wie de inhoud van dat gebed al een bron van speculatie
was omdat Pericles zich daarover niet zou liebben uitgelaten. Zelf zoekt hij de
verklaring in de onzekerheid van de ouder wordende staatsman die zich
telkens afvraagt of hij in de ‘Hexenkessel der Volksversammlung’ succes zal
behalen. Romantics, dat wél, deze verklaring, maar volkomen onwaarschijnlijk: de Athener bad hardop. De werkelijke reden blijft moeilijk te achterhalen. Hellmut Flashar19 doet de suggestie dat de volksvergadering de plaats par
excellence was voor Pericles om zijn goede religieuze gezindheid te tonen.
Zo’n verklaring is niet meteen te verwerpen maar evenmin te bewijzen. Een
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andere is evengoed mogelijk. Het is bekend dat bepaalde handelingen een
zelfbevestigend karakter hebben20. Zo kunnen voor Pericles bidden en succes
in de loop der tijd verbonden zijn geraakt. Ook als hij later onder invloed van
Anaxagoras daaraan zou hebben getwijfeld, had hij er niet meer mee op
kunnen houden. Dat had een te slechte indruk gegeven.
Wel moet worden vastgesteld dat dit bidden niet vreemd was aan Pericles’
openbare optreden dat gekenmerkt werd door een uiterste voorzichtigheid in
zijn religieus handelen. Dat tegen hem geen proces wegens ‘asebeia’ werd
aangespannen, in tegenstelling tot Phidias en Aspasia, lag echt niet aan zijn
onaantastbare positie zoals sommige historici hebben gemeend. Zelf gaf hij er
niet de minste aanleiding toe. Dat blijkt ook uit de toespelingen der comediedichters. Hoewel ze Pericles vaak op de korrel namen, vinden we geen
toespelingen op zijn religieuze denkbeelden21.
Slechts één keer, voorzover bekend, geeft Pericles ons inzicht in die denkbeelden. In de lijkrede op de gevallenen in de Samiese oorlog zegt hij van hen:
‘dat zij de onsterfelijkheid deelachtig geworden waren, evenals de goden:
want ook hen zelf kunnen wij niet zien maar uit de eerbewijzen, die zij
genieten en de zegeningen, die zij ons schenken, besluiten wij tot hun
onsterfelijkheid’ (Per.8. Zie tekstbijlage blz.278). Het lijkt mij niet zonder
belang te letten op de tijd waarin Pericles deze woorden sprak. Door zijn
overwinning op Samos moet zijn prestige, tijdelijk, een hoogtepunt hebben
bereikt in Athene22. Misschien heeft hij daarom het gevoel gehad iets vrijer te
kunnen spreken. Natuurlijk zegt hij geen onthullende dingen – daarvoor is
een lijkrede niet de gelegenheid – maar we krijgen een indruk van zijn
gedachten. Deze tenderen in een rationaliserende richting. Het bestaan van de
goden is blijkbaar niet vanzelfsprekend meer maar tot hun bestaan moet
geconcludeerd worden. Zulke overwegingen staan ver af van de ‘Gotteserlebnis in der eigenen Brusf waartoe Schachermeyr mede uit dit fragment
concludeert: iemand met een religieuze ervaring spreekt doorgaans anders.
Tegelijkertijd bewijst dit fragment dat Ehrenberg te ver gaat wanneer hij stelt
dat Pericles nooit over de goden sprak. Dat blijkt trouwens ook uit een ander
verhaal van Plutarchus.
Tijdens de bouw van de Propylaeen gebeurde er het volgende. ‘De ijverigste en
voortvarendste bouwvakker verloor zijn evenwicht en stortte van grote hoogte
naar beneden. Zijn toestand was zeer ernstig en de artsen hadden hem al
opgegeven. Terwijl Pericles hierover nogal in de put zat, verscheen hem in de
droom de godin en schreef een geneeswijze voor waarmee hij de man snel en
gemakkelijk genas. Naar aanleiding van dit voorval liet hij een bronzen beeld
van Athena Hygieia (Gezondheid) op de burcht plaatsen vlak bij het altaar dat
daar, naar men zegt, ook reeds vroeger stond’ (Per. 13). Volgens Ehrenberg is
dit verhaal een aetiologische verklaring van het standbeeld23. Er is echter geen
enkele reden om aan de overlevering te twijfelen: Ehrenberg geeft voor zijn
scepsis dan ook geen argumenten.
Volgens Schachermeyr hadden er over de bouw van de Propylaeen hele

theologiese debatten plaats. Nu is dit wat overdreven uitgedrukt maar misschien niet geheel van waarheid ontbloot. Plutarchus leidt zijn verhaal namelijk als volgt in: ‘De Propylaeen van de burcht werden binnen de tijdsduur van
vijfjaar voltooid met Mnesicles als architect. Een wonderlijke gebeurtenis, bij
het bouwen voorgevallen, maakt duidelijk dat de godin niet van het werk
afkerig was, maar er mede de hand aan reikte en hielp het te voltooien.’ Deze
woorden kunnen een commentaar van Plutarchus zijn maar het is waarschijnlijker dat hij ze in zijn bron vond.
Het lijkt geen overinterpretatie om hieruit te concluderen dat er geschermd
werd met een onbehagen van de godin over de bouw. Over de oorzaak van dit
onbehagen tasten we echter volkomen in het duister. Met de kritiek op het
bouwplan als achtergrond wordt het optreden van Pericles wel veel duidelijker: een fataal ongeluk zou olie op het vuur werpen. Geen wonder dat
Pericles enigszins terneergeslagen was. In zo’n situtatie komt een droom als
een geschenk uit de hemel. We hoeven er ons niet over te verbazen dat de
Athener van zijn godin droomde24, wèl dat Pericles dat deed. Voor hem.
immers was het bestaan van de goden niet meer vanzelfsprekend en dromen
speelden nu niet bepaald een rol in zijn bewijsvoering. Het kan nauwelijks
betwijfeld worden dat Pericles, om zijn bouwplan te redden, een passende
droom heeft bedacht om de bouwvakker een psychologies hart onder de riem
te steken.
Nu heeft de grote Amerikaanse godsdiensthistoricus Arthur Darby Nock in
een voortreffelijk opstel er op gewezen dat de Griek ver stond van de
Christelijke houding, van ‘Ethical Culture’25. Wij zouden Pericles1 houding
hebben afgekeurd, de Griek misschien ook wel (na eerst plezier te hebben
gehad over de lichtgelovigheid van de Atheners) maar hij zou het geen
‘asebeia’ hebben genoemd. Wanneer Herodotus het verhaal van Pisistratus
vertelt, die de macht overneemt met behulp van een als Athene verklede
vrouw, is zijn commentaar niet ‘wat goddeloos’ maar ‘wat een domme
Atheners’.
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Op sympathieën voor meer rationaliserende beschouwingen wijst ook Pericles’
vriendschap met Anaxagoras en Protagoras. Deze ‘wandering scholars’ waren
hun eigen steden ontgroeid en konden vrijer aankijken tegen de sociale en
religieuze onderbouw van de polis. Daardoor konden zij als eersten het
bestaan van de goden ter discussie stellen. Vooral Anaxagoras moet Pericles al
vrij jong beïnvloed hebben26. Nu heeft deze natuurfilosoof wel indirect op de
religieuze denkbeelden van zijn tijd ingewerkt door zijn seculariserende beschouwingen over bepaalde natuurverschijnselen maar zich nooit uitdrukkelijk over de goden uitgelaten, zulks in tegenstelling tot Protagoras. Sociale
omgang hoeft echter nog niet meteen overname van ideeën te betekenen. Uit
Pericles’ contact met deze filosofen valt eigenlijk alleen de conclusie te
trekken dat hij zich in bepaalde opzichten tot hun gedachtenwereld voelde
aangetrokken. Dat hoeft niet verder te zijn gegaan dat wat wij te weten
kwamen uit de Samiese lijkrede.
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Er is misschien nog een, soms verwaarloosde, kant aan dit omgaan met de
filosofen. Artiesten en wetenschappers hebben door de eeuwen meegeholpen
om door hun aanwezigheid het aanzien van vorsten en invloedrijke personen
te verhogen. Ook Pericles zal voor dit aspect zeker oog hebben gehad.
Pericles religieuze houding wordt duidelijker uit zijn bemoeienissen met het
grote bouwprogramma dat hij op stapel zette na 449 om Athene’s positie in
de Griekse wereld te blijven rechtvaardigen. Dit programma is kortgeleden
uitvoerig besproken door Professor Boersma in zijn dissertatie27. Uit zijn
analyse blijkt dat Pericles uiterst selectief te werk ging. De bedoeling was de
tempels te herbouwen die nog door de Perzen verwoest waren. Pericles zette
zich echter niet in voor een restoratie van alle heiligdommen. Hij beperkte
zich uitsluitend tot de tempels van Athene en Demeter. Blijkbaar namen deze
godinnen een zeer speciale plaats in bij het volk want zij werden ook door
Aristophanes in zijn comedies ontzien. Voor de nieuwe tempel van Athene
Polias koos Pericles echter niet de gedeeltelijk herstelde oude tempel maar
besloot hij tot de plaats van het huidige Parthenon. Het is niet eenvoudig zijn
motieven hiervoor te achterhalen. Professor Boersma ziet de keuze als de
natuurlijke konsekwentie van de vrede van Kallias omdat het oudere Parthenon gebouwd was ter herinnering aan de slag bij Marathon. De relatie van het
oudere Parthenon met Marathon is echter gebaseerd op een hypothese28. Het
lijkt minder vruchtbaar om daarop weer een hypothese te bouwen. Niet
minder belangrijk is volgens Professor Boersma de sterke band van Athene
Polias met de stad Athene. Het gehele complex van overleveringen en rites van
Athene Polias was niet geschikt ‘to evoke veneration in non-Athenians, upon
whom the building programma was intended to make a great impression’. Dit
klinkt sterker dan het is want juist de verering van de Atheense Athene,
‘Athènè Athènoon medeousa’, werd bij de bondgenoten aangemoedigd zoals
blijkt uit inscripties die gevonden zijn op Samos, Cos, Chalets, Colophon en
Aegina. Nu is de datum van al deze inscripties onzeker maar Meiggs is geneigd
ze, met uitzondering misschien van Samos, te dateren na 448, hoewel ook de
Samiese inscripties na 448 kunnen vallen29.
Een andere verklaring is misschien verkieslijker. De kern van het Parthenonproject werd gevormd door het beeld van Athene, de schepping van de
beeldhouwer Phidias30. Dit beeld maakte zo’n indruk in Griekenland dat
binnen niet al te lange tijd soortgelijke beelden volgden: Zeus in Olympia,
Hera in Argos en Dionysos in Athene. Het is duidelijk dat tijdens het
ontwerpen van het programma Pericles al aan dit beeld gedacht heeft. Nu
stond er in de oudere tempel van Athene Polias al een beeld van de godin. Als
de tempel van Athene Polias in grootse stijl herbouwd zou worden, bleef hij
zitten met een beeld dat daar helemaal niet bij paste want het was ondenkbaar voor de, in religieus opzicht zo behoudende, Atheners om maar gewoon
van beeld te ruilen. Het zal Pericles daarom wenselijker hebben toegeleken om
te zien naar een andere plaats op de burcht.
In zijn bouwprogramma bekommerde Pericles zich niet om andere tempels.

Het lijkt er dus op dat met name zijn keuze voor Athene primair een politieke
keuze was: de glorie van de stadsgodin verwees naar de glorie van de stad, de
glorie van de stad verwees naar de glorie van Athene’s leidende staatsman.
Nog één keer zien we Pericles in actie op religieus gebied. Theophrastus heeft
overgeleverd dat Terides eens tijdens zijn ziekte, toen één van zijn vrienden
hem kwam bezoeken, aan deze een hem door de vrouwen om de hals
gehangen amulet had getoond, als wilde hij daarmee te kennen geven dat het
wel heel erg met hem gesteld moest zijn wanneer hij zich zelfs die onnozelheid liet welgevallen’ (Plut. 38). Het is wat al te gemakkelijk om zo’n
handeling van de vrouwen af te doen als ‘Aberglaube’ zoals Schachermeyr
doet. Het gebruik van toverspreuken bijvoorbeeld werd nog volkomen geaccepteerd in het Athene van de vijfde eeuw31. Deze mensen hadden nog niet
de moderne mediese mogelijkheden en moesten dus andere middelen toepassen als hun doktoren hen in de steek lieten (wat natuurlijk nogal eens
voorkwam). Amuletten en toverspreuken hebben vaak een psychologies
effect. Bovendien wordt men in het geloof aan deze middelen niet zo
gemakkelijk geschokt. Eén keer succes weegt zwaarder dan vele malen
falen32. Pericles, die ook meer vertrouwde op zijn verstand dan op orakels
(Plut.Dem.20), zal hier als vriend van Anaxagoras verder hebben gekeken dan
de meesten van zijn tijdgenoten.
Hoe religieus was Pericles? Het is duidelijk dat Schachermeyr er met zijn
‘elementarer Gläubigkeit und wahrer Ehrfurcht’ volledig naast zat. Ook
Ehrenbergs oordeel is hoogst aanvechtbaar. De uitspraak ‘Pericles was .....
neither a hypocrite nor an atheist’ is wat betreft de hypocrisie onbewijsbaar,
wat betreft zijn atheïsme het intrappen van een open deur.
Als Pericles niet vroom was in de zin die het volk daaraan gaf, was hij niet
vroom: een andere vroomheid bestond niet. Merkwaardig bovendien is Ehrenbergs uitspraak ‘He did, however, believe in Athena as the divine symbol of
Athens’. Ook wij kunnen zeggen ‘André van der Louw gelooft in Feyenoord
als het symbool van Rotterdam’. Maar dat heeft dan ook niets met religie te
maken.
Uit onze analyse is gebleken dat Pericles zijn religieuze plichten trouw
vervulde. Hij deed wat hij geacht werd te doen maar ook niet meer. Ook
accepteerde hij het bestaan van de goden, zij het op rationaliserende wijze.
Hierin verschilde hij waarschijnlijk van veel medeburgers maar het blijkt
nergens dat zij hem dat aanrekenden. In de vorige eeuw vervulden de gegoede
Hervormden trouw hun religieuze plichten. Natuurlijk geloofden zij niet alles
maar het hoorde er gewoon bij. Valt Pericles niet het best met hen te
vergelijken?
De Ruyterstraat 43
Ede
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De eeuw van Pericles in data

Griekenland - Perzië
495
geboorte van Perikles. Vader: Xanthippus; moeder: Agaristè, een nicht van
Kleisthenes, de wetgever.
490

slag bij Marathon.

480

Perikles zal ong. 15 jaar zijn geweest, toen alle burgers van Athene evacueerden, omdat Xerxes’ leger naderde. De Akropolis wordt door de Perzen verwoest, en zal pas ruim 30 jaar later o.l.v. Perikles worden herbouwd.
Slag bij Salamis. In Athene heeft Themistokles de leiding.

479

Slag bij Plataeae. Hierna zal Perzië niet meer echt gevaarlijk worden, hoewel de
vrede pas in 448 gesloten wordt!

Athene - Sparta
478/77 Sparta maakt zich bezorgd over de herbouw van de Atheense muren. Wellicht
heeft Perikles helpen metselen, omdat de leider van Athene, Themistokles,
vrouwen en kinderen had ingeschakeld voor een snelle voltooiing, terwijl
hijzelf naar Sparta ging voor onderhandelingen.
In deze jaren zal Perikles veel geleerd hebben van twee leermeesters: Damon,
bekend als muziektheoreticus, en Anaxagoras, een bekend filosoof.
± 472

Themistokles verbannen. Cimon wordt de machtige man in Athene. Op kosten
van Perikles is het stuk De Perzen van Aeschylos opgevoerd.

461

Cimon – een pro-Spartaan – verbannen door toedoen van ‘democraten’ als
Ephialtes en Perikles. Deze twee hadden reeds enkele wetten voorgesteld,
waardoor voor iedereen gelijke kansen werden gecreëerd. Ephialtes spoedig
hierna vermoord.

459/58 en volgende jaren: strijd van Athene tegen pro-Spartaanse steden als Korinthe,
Epidauros, Aegina. Perikles leidt dikwijls deze expedities.
452/51 voorlopige wapenstilstand tussen Athene en Sparta. De aandacht kan zich weer
meer op Perziè richten.
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448

Vrede met Perzië (‘vrede van Kallias’, de voornaamste onderhandelaar).

448

en volgende jaren. Perikles krijgt te maken met vele opstandige bondgenoten
binnen de Delisch-A.H. Bond. De druk van Athene op hen en de belastingen
zijn hiervan de oorzaak. Ook leidt hij een leger naar Delphi om de Phokiers,
die daar door Sparta verjaagd waren, te helpen.

447

Begin gemaakt met de herbouw van het Parthenon. Perikles’ vrienden Iktinos
(architect) en Pheidias (beeldhouwer) werken mee. De laatste maakt ook het
gouden Athene-beeld; op het schild ervan zou hij zichzelf en Perikles hebben
afgebeeld. Ook vele andere openbare gebouwen, als baden, sportscholen en een
muziekhal worden in deze jaren door Perikles gebouwd.

447

Herodotos komt van Halicarnassos naar Athene en zal er enige jaren behoren

tot de kring van intellectuelen en kunstenaars rondom Perikles. Ook Sophokles
b.v. heeft hiertoe behoord.
446/45 Vredesverdrag tussen Athene en Sparta voor 30 jaar.
Een ander facet van Perikles’ politiek in deze jaren is de kolonisering naar
gebieden als Thracië, Euboea en Zd.-Italië. Hij begeleidt zelf de kolonisten,
onder wie Herodotus, naar Thurii. Doel van de kolonisering is de strategische
punten van Athene te versterken.
443

De volgende 15 jaar zal Perikles steeds weer worden gekozen als een van de
strategen. Zoals de historicus Thucydides schrijft, is er sprake van een alleenheerschappij.

440

Perikles beperkt de vrijheid van meningsuiting bij komedie-voorstellingen.

432

Athene raakt in conflict met Korinthe en Megara, beide aan de zijde van
Sparta. Als straf verbiedt Perikles alle handel met Megara. Een tweede Peloponnesische oorlog is onvermijdelijk. Het 30-jarig verdrag (446/445) is dus
geschonden.

431

De koning van Sparta rukt Attica binnen, maar de strijd speelt zich buiten
Athene af. Perikles laat alle Attische burgers binnen de muren komen.
Perikles spreekt de beroemd geworden lijkrede uit bij de begrafenis van de
gesneuvelden in de oorlog tegen Sparta.

430

De pest is uitgebroken in de overbevolkte stad. Twee zoons – bij zijn eerste
vrouw – van Perikles worden slachtoffer. Zijn beroemd geworden maitresse
Aspasia moest hij in deze jaren verdedigen voor de rechtbank tegen allerlei
beschuldigingen. Eveneens zijn vrienden Pheidias en Anaxagoras verdedigt hij
tegen beschuldigingen van corruptie. Het is hem kennelijk in deze jaren in zijn
persoonlijk leven moeilijk gemaakt.
In hetzelfde jaar 430 doen de Spartanen weer een invasie in Attica. Een vloot
o.l.v. Perikles valt later in het jaar de Peloponnesos aan, maar de expeditie
mislukt. Perikles wordt afgezet als generaal en bovendien veroordeeld wegens
verkeerde besteding van openbare middelen, maar kort daarop toch weer
herkozen als strateeg.

429
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Perikles sterft, waarschijnlijk ook aan de pest.
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De lijkrede van Pericles

Rede van Pericles op de gevallen strijders
naar de berichtgeving van Thucydides II 35-46*
* De hier volgende inleiding en vertaling is van de hand van wijlen Prof. Dr. D. Loenen
en werd in 1937 gedrukt voor de leden van de Wereldbibliotheek-Vereeniging. De
gereproduceerde Griekse tekst is die van C. Hude (1898). De aantekeningen zijn
toegevoegd door Prof. Dr. W. J. Verdenius. Deze zal in het tijdschrift Mnemosyne een
verantwoording van zijn opvattingen geven.
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De lijkrede van Pericles is een rede, gehouden in oorlogstijd, aan het begin van
een ijzeren periode voor het Atheense volk, dat zevenentwintig jaren streed
tegen Sparta en den oorlog verloor. Zij is uitgesproken aan het graf van de
gesneuvelden in het eerste oorlogsjaar en schildert niet enkel de verdiensten
der dooden maar houdt allen burgers de waarden voor oogen, die bedreigd
werden door Sparta, dat de cultuur had geofferd aan Oorlog en Oorlogstoerusting en welks krijgsmacht nu door de heuvelen en velden van Attica
vernielend opdrong tegen Athene, ‘de leerschool van Hellas’. Pericles wijst op
de verschillen in mentaliteit, staats- en levensvorm der beide rivalen, die
worstelen in een strijd op leven en dood. Hij spreekt tot een burgerij, voor wie
de staatsvorm, de democratie, méér was dan een vorm: een tastbare werkelijkheid, een levensinhoud, een geesteshouding. Die burgerij was immers zelf de
staat in levenden lijve, haar persoonlijke existentie was met het wel-varen van
de gemeenschap onverbrekelijk verbonden en deze verbinding werd, door het
steeds deelen van haar lotgevallen en het steeds deelnemen aan haar activiteit,
als essentieel beseft voor eigen bestaan, macht en cultuur. Want alleen in de
gemeenschap, de polis, vond de burger zijn mogelijkheid voor leven en voor
‘goed’ leven, voor bestaan en voor meer-dan-bestaan, d.w.z.voor ontplooiing
van eigen wezen en krachten. De gemeenschap was logisch ‘eerder’ dan de
burger, zoo zei het Aristoteles, zij ging in zin en beteekenis boven den
enkeling uit, die slechts een deel was van liet geheel, dat voor de generaties en
hun geestesleven voedingsbodem was en ze overleefde en dus in tijden van
gevaar recht had op bescherming en offers van de voorbijgaande geslachten. In
vrede en oorlog mocht zij gehoorzaamheid eischen, want in haar vond de
enkeling mogelijkheid voor individueel leven, werkzaamheid en ontwikkeling;
individualistisch streven behoefde niet te worden geduld. De zeden en wetten
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waren richtsnoeren, door de natuur gericht, maar door menschelijke rede
gevonden en geformuleerd; zij waren gaven van de godheid, zegt Demosthenes, maar door menschen vrij aanvaard. Omdat zij het menschelijk-hoogste,
namelijk de rede, inhielden en door burgers waren geredigeerd en aangenomen, was gehoorzaamheid eerste burgerplicht. De vrijheid in gebondenheid,
dat was een Grieksch credo, ook in Athene beleden. Een Pericles, een
Protagoras, een Socrates, een Aristoteles en zooveel anderen van Griekenland’s beste zonen aanvaardden dit beginsel en in die vrijheid bloeide de
Atheensche cultuur op. Want hoe luid ook deze rede den roem der vrijheid
uitbazuint, zij beteekent tevens een dringende maning tot gehoorzaamheid
aan de wetten, naar eigen wil ingesteld en aanvaard: zij doet aldus een beroep
op de idealen van een ware democratie, in haar eisch van discipline is zij adem
van den democratischen geest in een vrijheidlievend volk.
Pericles spreekt voor mannen, die een exclusieve groep van bevoorrechten
vormden: vijf en dertig duizend burgers in het land Attica. Ongetwijfeld
arbeidden en.... streden deze burgers voor het meerendeel ook zelf, maar naast
hen zwoegden tienduizenden slaven, in hun schatkist stortten vele achteruitgezette of onderworpen bondgenooten hun tributen, in hun land leefden
talrijke bewoners, o.a. de vrouwen, met weinig of geen rechten. De Grieksche
burgerijen waren alle overtuigd van hun moreele en cultureele meerderheid:
Aristoteles nog deelt hun de rol van despoten over de niet-Grieken met
overtuiging toe. Vrijheid noch gerechtigheid waren voor de geheele bevolking
verwezenlijkt1), maar ondanks alles was de polis een gemeenschap van vrije
burgers: zij mag de eerste rechtsstaat in Europa heeten. Binnen haar grenzen
worstelde eens de enkeling zich vrij uit den strengen ban van stam of clan,
daar streed hij tegen den druk van overwegend feodale toestanden, daar
bepaalde nu een burgerij haar eigen wetten; haar denken en handelen werd
niet gericht door de decreten van een despoot ofpriesterkaste. De voogdij der
tyrannen behoorde tot de geschiedenis; in den zwaren strijd tegen de Perzen
om de onafhankelijkheid was de democratie uitgebouwd en het besef van
vrijheid verdiept: in de polis werd het eerst over den mensch, zijn waarde,
doel, plichten en rechten, over zijn grenzen en tevens zijn plaats in natuur en
samenleving nagedacht, geschreven en gedicht, in haar emancipeerde zich het
denken van de mythe. In de polis ook had het individu grooter mogelijkheid
gewonnen voor arbeid naar zijn aanleg en voor ontvouwing van zijn wezen.
Voor eeuwig leeft daarom de vrije polis, waarbij wij vooral denken aan de
Atheensche maatschappij en haar geestesleven, in de idealiseerende herinnering der menschheid voort als droom van een waarlijk vrije samenleving en
werkt zij als stimulans tot oplossing van het probleem der sociale gerechtigheid.
Naast Athene streed Sparta eens tegen de Oostersche despotie, doch daarmede was haar rol in de geschiedenis van vrijheid, recht en cultuur uitgespeeld.
Nu trokken haar burgers op tegen de stad der vrijheid, den haard der cultuur
en zouden zegepralen op Athene’s burcht. Sparta zou heersenen in Grieken-

land, een korte glorie beleven vóór haar ondergang in den nacht der tijden
zonder geestelijk erf. Athene werd vernederd, leed zeer door innerlijken strijd,
door verzwakking, door overbevolking en verloor haar politieke beteekenis.
Maar haar cultuur overleefde de slagen van den oorlog, deels in nieuwe
vormen, onverzwakt: de ‘leerschool van Hellas’ hield het vuur des geestes
brandende tot een licht voor alle eeuwen.
THUCYDIDES
Na de veldslagen werden de lijken der gesneuvelden verbrand, de niet door het
vuur verteerde beenderen door de tochtgenooten verzameld en meegenomen
naar hun haardsteden in Attica. In den loop van den winter werden deze
resten uit de tien phylen van het land naar de stad gevoerd, naar Athene, waar

REDE VAN PERICLES

De meesten van hen, die op deze plaats vóór mij het woord hebben gevoerd,
prijzen hem, door wien deze rede aan de traditioneele ceremoniën is toegevoegd; een schoon gebruik, zegt men, is het, haar uit te spreken voor hen,
wier asch van de slagvelden hier wordt gebracht voor de uitvaart. Mij zou het
voldoende hebben geschenen, wanneer eerbewijzen voor mannen, die zich in
handelen onderscheidden, ook door handelingen werden betoond, zooals U
ook heden ziet bij deze uitvaart onder deel-neming van het gansche volk, maar
niet goed, dat het geloof aan de verdiensten van velen zou staan of vallen met
het meer of minder goed spreken van een enkeling. Want het is hachelijk, het
juiste woord te spreken onder omstandigheden, waarbij zelfs het geloof aan
de feiten moeilijk doordringt. Want wie eveneens de gebeurtenissen kent, zal,
ook als instemmend toehoorder, toch wel vinden, dat hier en daar de
uiteenzetting te kort schiet bij wat hij graag wil hooren en weet; en wie er niet
bij was, zal bij het hooren van dingen, die boven eigen vermogens uitgaan,
deze uit nijd als overdreven beschouwen. Lof, die anderen geldt, is immers
slechts in zooverre te verdragen, als ieder voelt, zelf iets te kunnen doen van
wat hij hoort; uit afgunst dus op datgene, wat buiten eigen mogelijkheden
ligt, gelooft men er ook niet aan. Daar nu echter de vorige geslachten dit zóó
als goede zede hebben vastgelegd, moet ook ik, gehoorzaam aan de traditie,
trachten, ieders wensch en voorstelling te treffen, voorzoover mij dat mogelijk
is.
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zij drie dagen op een verhooging stonden, volgens hun phylen, op de Markt,
terwijl de verwanten hun doodengaven brachten; bloemen, specerijen en
kleedij. Op den vierden dag trok de lijkstoet naar den Kerameikos, ‘de
schoonste voorstad van Athene’, naar de Staatsbegraafplaats: tien wagens met
kisten van cypressenhout, daarachter werd een ledige baar gedragen voor de
vermisten, dan volgde de burgerij en al wie zich aansloot. Op het kerkhof
wachtten de vrouwen, die verwanten hadden onder de gesneuvelden, en
weeklaagden. Wanneer de beenderen waren bijgezet, trad een burger naar
voren, daartoe om zijn gaven en aanzien gekozen en sprak de lijkrede uit. Dan
gingen zij allen heen.
In den winter van 431-430 was Pericles, de leider van Athene, gekozen als
lijkredenaar en sprak:
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καλeν: scil. ν.
iν δÞκει: scil. als ik het voor het zeggen zou hebben gehad.
καd µc: scil. καλeν εrναι.
ν νd: lett. in de macht van een enkeling op het spel gezet zouden worden om
geloofd te worden, al naar gelang deze. . . .
καd  δÞκησισ: laat staan de feiten zelf.
καd ενουσ: (beter) en daardoor welgezind (scil. tegenover de gesneuvelden).
δη: lett. wanneer het zover komt, dat.
δοκιµÀσθη: (beter) goedgekeurd.
τατα: staatsbegrafenis met redevoering.

Ik zal beginnen met de voorvaderen eerst, want het is een plicht en het
behoort ook bij deze plechtigheid, hen eerend te gedenken. Zij toch bewoonden steeds, als menschen van hetzelfde ras, in ononderbroken opvolging der
geslachten het land en gaven het, onafhankelijk door hun dapperheid, aan hun
nazaten over en het is zoo gebleven tot op heden. Daarom verdienen zij zeker
lof, maar nog meer de generatie vóór ons. Want deze heeft, bij wat zijzelf als
erfenis aanvaardde, onder harden strijd ons geheele imperium van nu verworven en dat alles aan ons, het huidige geslacht, nagelaten. Trouwens ook wij,
zoals wij hier staan, mannen in de kracht van ons leven, wijzelf hebben dat
imperium nog grooter uitbreiding gegeven en zoo den staat in alle opzichten,
voor oorlogs- en voor vredestijd, volkomen autarkisch gemaakt.
Intusschen zal ik hun krijgsdaden, waardoor alles successievelijk is verworven
en ook alle verdedigingsoorlogen, welke wijzelf of onze vaderen vurig tegen
den aanvaller, niet-Griek of Griek, voerden, laten rusten, omdat ik geen lange
uitweidingen wensch te houden voor U, die al deze feiten kent. Maar wel zal
ik eerst na een karakteristiek van de beginselen, den staatsvorm en de
eigenschappen, waardoor zij deze machtspositie hebben bereikt, komen tot de
lofrede op dezen hier (de dooden), in de overtuiging, dat het niet uit de sfeer
van deze plechtigheid valt, wanneer daarover nu wordt gesproken en dat het
van beteekenis is, wanneer de geheele schare hier, zowel medeburgers als
andere Grieken, het aanhooren.
Wij hebben een staatsvorm, die niet een navolging is van anderer instellingen
en tradities; veeleer zijn wijzelf een voorbeeld voor menig ander, dan dat
anderen ons tot voorbeeld strekken. Zijn naam is democratie, omdat invloed
op staatszaken bij ons niet een voorrecht is van weinigen, maar een recht van
velen. In particuliere geschillen geldt voor allen gelijkheid voor de wetten en
met de maatschappelijke beoordeeling staat het zóó: heeft iemand om iets
een bijzonder aanzien, dan dankt hij een hoogere onderscheiding in het
publieke leven minder aan zijn klasse dan aan zijn persoonlijke verdienste.
Armoede is geen schande; voor ieder, hoe arm ook, staat de mogelijkheid
open, de gemeenschap te dienen.... zoo hij dat kan.
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δÝκαιον: (beter) het komt hun toe.
ταàτην: bepaald door µνÜµησ (vermelding’).
τa δb πλεÝω: (beter) de grootste.
µÀλιστα: hoort bij µε σ.
πηυξÜσαµεν: niet kwantitatief (n.b. 2 Âσην χοµεν) maar kwalitatief.
αταρκεστÀτην: in die zin, dat Athene alles kon krijgen wat het nodig had.
zν: de vorige en de tegenwoordige generatie.
πιτηδεàσεωσ: (beter) intentie.
λθοµεν: Loenen las (minder goed) qλθον.
καd . . . παινον: het τατα δηλον zal blijken ook een lofrede te zijn.
πd τÿ παρÞντι: (beter) in de huidige omstandigheden (d.w.z. de oorlogstoestand).
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σ . . . οκε ν: lett. neerkomend op. . .bestuurd worden.
πe µÛρουσ: (beter) omdat hij aan de beurt is.
σ τa κοινÀ: de eer resulteert in het bekleden van openbare functies.
χων γε: χων δÛ (hss.) kan gehandhaafd worden, omdat κατa πενÝαν = πÛνησ
µbν ν.
ξιñµατοσ . . . κεκñλυται: lett. hij wordt niet belemmerd (scil. om de stad weldaden te bewijzen) door de obscuriteit van zijn reputatie.

Vrij leven wij als burgers in onze gemeenschap en in het dagelijksch leven
remmen wij niet elkaars gedragingen door spiedenden argwaan, want wij zijn
niet gemelijk over onzen naaste, die zich eens buiten de conventies stelt; zelfs
onze blik, die wel niet straffen, maar pijnlijk steken kan, verraadt daarover
geen wrevel.
Terwijl wij dus als particulieren niet in een sfeer van geprikkeldheid verkeeren, houden wij ons in het openbare leven strikt aan de plichten, ons door den
staat opgelegd, vooral uit vroom ontzag, in gehoorzaamheid aan de opeenvolgende overheden en aan de wetten, in het bijzonder aan die, welke gesteld zijn
tot steun voor de onrecht-lij denden en aan de, zij het ook ongeschreven,
gebruiken, wier overtreding door de publieke opinie met schande wordt
gebrandmerkt.
Bovendien hebben wij ook, meer dan anderen, gezorgd voor verpoozing van
den geest na de dagelijksche beslommeringen door het instellen van wedstrijden en godsdienstige feesten zonder onderbreking het heele jaar door en ook
door onze eigene prachtige bouwwerken, wier dagelijksche genotvolle aanblik
alle kwellende gedachten verdrijft. Door de grootte van onzen staat vloeit
dezen verder uit de heele aarde alles toe en wij hebben het voorrecht, dat wij
de producten van alle andere menschen niet minder als inheemsche genieten,
dan wat Attica zelf oplevert.
Wij onderscheiden ons ook van onze tegenstanders in militaire methode en
discipline door de volgende kenmerken. Wij maken immers onzen staat tot
een gemeenzaam verblijf voor ieder en nooit zetten wij vreemdelingen uit om
te verhinderen, dat een van onze vijanden door leeren of waarnemen zijn
voordeel zou kunnen doen met iets, dat wij niet verheimelijken, omdat wij
minder ons verlaten op lange voorbereiding en krijgslisten, dan op persoonlijken moed op het slagveld.
Daarom jagen zij dan ook door moeizame training van hun prilste jeugd af de
dapperheid onverpoosd na, terwijl wij, met onze ‘losse levenswijze’, even
moedig de gevaren, met onze krachten evenredig, trotseeren. Het bewijs: de
Spartanen trekken niet enkel met eigen strijdmacht over onze grenzen, maar
met al hun bondgenooten; wanneer wij daarentegen alléén een inval hebben
gedaan in anderer land, zijn wij zonder moeite, op vreemd gebied, tegenover
bewoners, die het hunne verdedigen, in den regel overwinnaars.
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σ . . . ποψÝαν: lett. met betrekking tot de (bij de meeste mensen, maar niet bij
ons bestaande) argwaan.
ζηµÝουσ: (beter) onschadelijk.
προστιθÛµενοι: te kennen gevend (lett. zichzelf opleggend).
προσοµιλοντεσ: (beter) met elkaar omgaan.
διa δÛοσ: (beter) uit vrees scil. voor straf of slechte reputatie (ασχàνην).
φÛρουσιν: lett. met zich meebrengen.
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νοµÝζοντεσ: met dat. naar analogie van χρÀοµαι.
δÝαισ: (beter) voor privé-gebruik.
πεσÛρχεται: (beter) naar toe en naar binnen.
j καd: contaminatie met niet alleen . . . maar ook.
τÜν τε . . . καd ν τα σ παιδεÝαισ: de oorlogspolitiek bestrijkt twee terreinen,
spionage en training (dus καÝ niet = daarom dan ook).
σοπαλε σ: (beter) waartegen wij opgewassen zijn.
αυτοàσ: beter κÀστουσ (hss.): in afzonderlijke groepen.
ατοd: (beter) wij zelf.

Met onze gezamenlijke krijgsmacht heeft daardoor nog geen vijand een ontmoeting gehad, omdat wij deels onze aandacht wijden aan de marine, anderdeels voor allerlei expedities te land worden uitgezonden. En wanneer zij eens
ergens met een afdeeling slaags raken, dan roemen zij, bij een dan toch
gedeeltelijke overwinning, op een volkomen verdrijving, bij een nederlaag, dat
zij moesten wijken voor de overmacht onzer volledige strijdkrachten.
Zoo wij het dan verkiezen, meer ‘in zorgelooze lichtzinnigheid’ dan na
trainende ontberingen, liever met aangeboren, dan met voorgeschreven moed
de gevaren te bestaan, welaan, dan hebben wij het voordeel, dat wij niet,
onder den last van plagen, die nog komen moeten, tevoren al in druk en
zorgen leven en dat wij toch niet minder moed en volharding toonen in het
aangezicht van die gevaren, dan zij, die steeds moeizaam zich voorbereiden;
zoo verdient onze burgergemeenschap ook hierom bewondering, maar ook
nog om andere redenen.
Wij minnen schoonheid in soberheid, wij minnen geestesontwikkeling zonder
verslapping in daadkracht. Welstand gebruiken wij meer als mogelijkheid tot
activiteit, dan als reden tot protsig roemen. Zijn poover bestaan te erkennen is
geen schande, eerder is het een schande, er zich niet uit op te werken. Onze
burgers behartigen hun eigen aangelegenheden, maar ook die van de gemeenschap; hun werkzaamheid op andere terreinen doet aan hun kennis van
staatszaken niets te kort. Want wij alleen houden iemand, die zich daarvan
afzijdig houdt, niet voor een ‘rustig burger’, maar voor een ‘nietsnut’. Wij ook
beslissen over de zaken zélf of geven er ons op de juiste manier rekenschap
van, omdat wij besprekingen niet een rem vinden van actie, maar veeleer het
derven van inlichtende voorbereiding tot de daden, die worden geèischt.
Want – en dit is ons bij uitstek eigen – wij paren koenheid aan klare
bezinning over wat wij gaan ondernemen; daartegenover voert onkunde anderen tot onbesuisdheid, overweging tot weifelen. Maar de lauwer voor innerlijke kracht zal men toch terecht hun toekennen, die met het helderste inzicht
in dreigende en verlokkende mogelijkheden voor de gevaren niet terugdeinzen.
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±µα: (beter) tevens.
µν ατν: gen. part. bij het niet uitgedrukte object van πÝπεµψιν.
καÝτοι: en verder.
πÞνων: (beter) moeizaam (gen. qual., evenals νÞµων en τρÞπων).
θÛλοµεν: (beter) plegen.
καd ν τε: kan bezwaarlijk nog van περιγÝγνεται afhangen; men verandere
εrναι in οrµαι.
µετ\ ετελεÝασ: niet in soberheid (want blijkens 38,1 wordt luxe positief gewaardeerd), maar gepaard met soberheid, d.w.z. wij weten op zijn tijd ook zuinig te
zijn.
φιλοσοφοµεν: (beter) wij houden van theoretiseren.
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τÛροισ: hierna dient niet ²τερα ingevoegd te worden: het gaat om andere burgers dan degenen, bij wie de πιµÛλεια πολιτικν berust (degenen die staatsambten bekleden), nl. om degenen die alleen aan de volksvergadering deelnemen
en zich overigens aan hun eigen werk wijden.
νθυµοàµεθα: (beter) bedenken,
λÞγÿω: theoretisch.
τÿδε: beter τÞδε (hss.), nader bepaald door Ïστε etc.
ο ατοÝ: praedicaat.
µÀλιστα: zowel bij τολµν als bij κλογÝζεσθαι.
n: op dit punt.
φÛρει: brengt met zich mee.
τατα: de kennis van gevaar en genot.

En ook in grootmoedigheid onderscheiden wij ons van de moesten. Want wij
verzekeren ons van onze vrienden niet door het aannemen, maar door het
aanbieden van diensten. En men kan toch het zekerst bouwen op hem, die
zijn vriendschap concreet heeft bewezen, zoodat hij zijn recht op wederdienst
veilig weet in onverflauwbare genegenheid voor den begunstigde. De begunstigde is echter minder geïnteresseerd, door het besef, dat zijn wederdienst
nooit zal worden aangezien als een vriendendaad, maar als een schuld.
Wij zijn ook de eenigen, die durven helpen, zonder berekening van eigen
voordeel, door het vertrouwen, edelmoedigheid eigen.
Samenvattend noem ik dan onze stad in haar geheel een leerschool voor
Hellas en naar mijn meening past ieder burger als mensch en als goed lid van
onze volksgemeenschap zeer vlot en in bekoorlijke vormen zich aan bij de
meest-uiteenlopende omstandigheden en situaties, met behoud van eigen
persoonlijkheid.
En dat dit geen woordenpraal is voor de gelegenheid van heden, maar tastbare
waarheid: de macht van onzen staat, die wij door deze eigenschappen hebben
verworven, is daarvan het bewijs. Onze staat is immers de eenige onder de nu
bestaande, welke het gevaar nog krachtiger doorstaat, dan zijn faam doet
verwachten; hij alleen wekt bij den aanvallenden vijand geen wrevel, dat hij
het onderspit delft tegen zóó’n tegenstander, noch bij den onderworpene
zelfverwijt, dat hij door onwaardigen wordt beheerscht. Niet zonder treffende
bewijzen, laat staan dan zonder getuigen, schiepen wij de macht, waarom wij
bewondering zullen oogsten bij de menschen van nu en later. Daarnaast
behoeven wij niet den lof van een Homerus, noch van eenig ander, die met
zijn verzen voor het oogenblik wel zal streelen, maar wiens verdichting over
de daden de waarheid zal wegvagen. Want wij hebben overal door dwang zee
en land geopend voor onzen durf en overal lieten wij, naast onze vestigingen
nog, eeuwige gedenkteekenen na van tuchtiging of zegeningen.
Zóó is dan de burgergemeenschap, waarvoor zij hier op het slagveld zijn
gevallen, in de edele overtuiging, dat zij hun niet mocht worden ontroofd; en
voor haar zal ieder van de achterblijvenden zich zeker willen offeren.
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Ïστε: niet zodat, maar omdat (lett. als zijnde).
φειλοµÛνην: waarvoor hem een wederdienst verschuldigd is.
σÿñζειν (τcν χÀριν) hangt af van βεβαιÞτεροσ.
σ: lett. resulterend in.
σ φεÝλωµα: beter σ φ. (hss.).
πιστÿ: (beter) trouw.
δεσ: onbevreesd scil. voor critiek of gebrek aan dank.
ν: te verbinden met παρÛχεσθαι.
παρ\ µ ν: beter παρ\ µν (hss.): van ons komend, d.w.z. door ons gevormd.
µετa χαρÝτων: elegant (lett. gepaard met elegantie).
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σ πε ραν: (beter) ten strijde.
πελθÞντι: kan gehandhaafd worden, want het impliceert niet, dat Athene gewoonlijk in het defensief zou zijn.
ο´ων: = Âτι π\ ναξÝων.
παρασχÞµενοι: (beter) aan de dag leggend.
καd (voor οδÛν): kan gehandhaafd worden: en wel.
πεσι: (beter) met mooie woorden.
πÞνοιαν: (beter) (bij het publiek gewekte) verwachting.
κακν: (beter) tegenslagen (vgl. 43,1 πÞτε . . . σφαλε εν).
ξυγκατοικÝσαντεσ: (beter) hebben wij daarbij (bij het toegankelijk maken) gesticht (met de µνηµε α zijn kolonies bedoeld).
κÀµνειν: (beter) zich uitsloven en ontberingen lijden.

Daarom heb ik dan ook langer uitgeweid over het wezen van onze burgergemeenschap, omdat ik er op wilde wijzen, dat voor ons de strijd gaat om
hoogere goederen, dan voor degenen, die niets daarvan in dezelfde mate
bezitten, en ook om mijn lofrede op hen, wien zij geldt, met klare bewijzen te
staven. En inderdaad is het voornaamste gezegd. Want wat ik in onze gemeenschap heb bezongen, daaraan hebben zij en huns gelijken door hun heldendaden glans gegeven en bij weinig Grieken treft men zulk een evenwicht aan
tusschen faam en daden, als bij deze dooden. Mijns inziens bewijst hun
ondergang hun mannenmoed: als eerste teeken of als laatste bezegeling. Want
zelfs hun, die verder tot de minder-verdienstelijken behoorden, laten wij
alleen dan recht wedervaren, wanneer hun dapperheid voor het vaderland ons
het zwaarst weegt. Immers, omdat zij hun tekort deden vergeten door hun
moed, hebben zij zich meer verdiensten verworven als lid van de gemeenschap, dan zij persoonlijk hebben geschaad. Van dezen heeft geen enkele zich
slap betoond door de gedachte aan zijn bezit, waarvan hij liever nog bleef
genieten, noch aarzelde een van hen tegenover het doodsgevaar door illusies
over verheffing uit zijn nederigen staat tot welvaart. Neen, zij achtten, meer
dan dat, de bestraffing der vijanden begeerenswaard, zij beschouwden tevens
dit als het heerlijkste der gevaren en wilden zóó, – onder het trotseeren
daarvan alléén – de vijanden tuchtigen en naar die andere begeerlijkheden
streven. Met hoop troostten zij zich te voren over het onzekere van de
overwinning; in den strijd, met het gevaar voor oogen, wilden zij vertrouwen
op eigen kracht. In het geloof, dat zich verweren en sneuvelen schooner is dan
wijken en zoo het leven behouden, deinsden zij terug voor woordenschimp,
bestonden metterdaad het lijfsgevaar en zijn, in een vluchtig oogenblik, voor
hen het hoogtepunt van hun roem veeleer dan een doodsangst, heengegaan.
Zóó zijn zij dus geweest: echte burgers van deze stad. Gij, overlevenden,
moogt wél smeeken om grooter veiligheid, maar wilt óók hen evenaren in
moed tegen de vijanden, niet enkel door een theoretische beschouwing over
het belang van zoo’n geestesgesteldheid (waarover men nog breed zou kunnen
uitweiden, – maar gij zoudt het even goed weten – door een beschrijving van
de goederen welke op het spel staan bij het verweer tegen de vijanden), maar
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σηµεÝοισ: de grootheid van Athene rechtvaardigt de lofspraak over degenen, die
voor het behoud ervan gestreden hebben.
κÞσµησαν: (beter) op die punten hebben zij de stad glans gegeven.
τν ργων: σÞρροποσ met gen. naar analogie van ντÀξιοσ.
φανεÝη: lett. zal blijken te zijn (σÞρροποσ praedicaat).
πρñτη: in het geval van degenen, die bij hun eerste actie gesneuveld zijn.
τνδε δb: in tegenstelling tot de zojuist genoemden hadden de nu gesneuvelden
geen enkele zwakheid.
πενÝασ: eigen aan de armoede, d.w.z. aan de arme.
διαφυγñν ατcν:(beter) van deze (de armoede) verlost.
φÝεσθαι: φÝεσθαι (hss.) kan gehandhaafd worden, wanneer men µετ\ ατο
met beide infinitivi verbindt.
λπÝδι . . .πιτρÛψαντεσ: lett. aan de hoop overlatend.
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δη: lett. wanneer het zover was dat.
τÿ µàνεσθαι: Loenen las τe µ\ καd παθε ν κÀλλιον γησÀµενοι. Wanneer
men γησÀµενοι vertaalt met juist achtend, kunnen τe en µλλον (hss.) gehandhaafd worden.
φυγον: (beter) ontkwamen zij aan.
καιρο τàχησ: lett. een beslissend ogenblik, teweeggebracht door het toeval.
δÞξησ: (beter) stoutmoedig zelfbewustzijn.
γÛνοντο: (beter) hebben zich gedragen.
σφαλεστÛραν: moet wel in σφαλÛστερα veranderd worden.
διÀνοιαν: gezindheid.
mν: toevoeging van τÝ (waarom) is onnodig, omdat de hoofdgedachte in εδÞτασ
ligt.
µσ: kan zonder bezwaar gehandhaafd worden.
νεστιν: (beter) gelegen zijn in.

veeleer door dagelijks Uw machtige stad in haar reèele leven U voor oogen te
stellen, haar als een minnaar te minnen en wanneer haar grootschheid U treft,
U in te denken, dat mannen, door koenheid, door begrip van hun taak, door
eergevoel in de gevechten dit alles hebben verworven en hoe zij, bij tegenslag
in een poging, zeker daarom niet nog bovendien hun eigen aandeel aan hun
stad wilden onthouden, maar zichzelf bleven offeren als schoonste bijdrage.
Want zij gaven hun leven prijs voor de gemeenschap en verwierven zóó als
eigen deel den eeuwig-jongen lofzang en hun graf als hoogste eereteeken, niet
zoozeer de tombe, waarin zij rusten, maar die, waarin hun glorie blijft leven,
steeds weer vermeld, steeds weer, wanneer het oogenblik daar is voor woorden of daden. Want de heele aarde is een tombe voor groote mannen: niet
enkel in hun eigen land bewaart het opschrift der grafsteenen hun aandenken,
neen, ook daarbuiten leeft, ongegrift, hun herinnering in ieders hart, duurzamer dan op eenig materieel symbool. Volgt gij nu deze mannen na, ziet het
geluk in vrijheid en vrijheid in mannenmoed en stelt U dan oog in oog met de
gevaren van den krijg. Denkt toch niet: ‘door het lot geslagenen, voor wie
geen hoop meer is, kunnen beter hun leven in de waagschaal stellen’; integendeel: zij, voor wie gevaar dreigt in het keeren van het getij, zij, voor wie de
wisseling het grootst is bij tegenslag. Vernedering van staat door eigen lafhartigheid is toch ook voor een fier man bitterder dan de dood, die hem
onverhoeds treft in het vuur van zijn moed, in de illusie over de zege voor zijn
vaderland.
Daarom dan ook wil ik U, ouders van de dooden, voorzoover gij hier aanwezig
zijt, liever troosten dan beklagen. Gij weet toch, dat zij opgroeiden onder
telkens-weerkeerende lotswisselingen. En gelukkig zijn toch ook zij, wien het
edelste einde ten deel valt, zooals hun hier (de dooden) en de edelste rouw,
zooals U en voor wie het hoogste levensgeluk samenvalt met het uur van zijn
dood.

2
3
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θεωµÛνουσ: (beter) met bewondering gade te slaan.
οκ οsν: (beter) daarom nog niet.
ρετσ: (beter) capaciteit.
προϊÛµενοι: (beter) scil. ρετÜν.
παρa . . . καιρÿ: (beter) bij degene, die er in ieder voorkomend geval op stoot en er
gebruik van maakt (lett. tot een gelegenheid) in woord en daad.
σηµαÝνει: = σηµε ον στι.
τσ γνñµησ: geen gen. subj. (Loenen), maar obj.: (de herinnering aan) hun gezindheid; zo ook το ργου niet (de herinnering) op een monument, maar aan hun
prestatie.
τe εδαιµον en τe δ\ λεàθερον zijn praedicaat.
περιορσθε: lett. angstig om zich heen kijken naar.
δικαιÞτερον: lett. met meer recht.
γαθο: op iets goeds.
ναντÝα: in omgekeerde richting, d.w.z. van voorspoed naar ongeluk.

6
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ν τÿ ζν τι: in hun verder leven.
ν οxσ: lett. in wier geval.
µετa. . .κÀκωσισ (beter) verslechtering van conditie, gelegen in (ν τÿ) verslapping.
¨ñµησ: (beter) krachtig optreden.
κοινσ: (beter) die hij met zijn medestrijders gemeen heeft.
±µα: lett. gelyktijdig.
νν: in het onderhavige geval.
πολυτρÞποισ: niet telkens-weerkerend, maar grillig.
τραφÛντεσ: de opvatting van Loenen is onduidelijk; in ieder geval is het beter
τραφÛντεσ als subject te nemen: mensen, die opgegroeid zijn in..., weten, dat dit
(Loenen liet met τe δb ten onrechte een nieuwe zin beginnen) reeds een gunst van
het lot is, wanneer men... (οQ ν = Àν τινεσ).
νευδαιµονσαι: scil. ν τÿ βÝÿω.
µοÝωσ . . . ξυνεµετρÜθη: lett. op dezelfde wijze toegemeten werd.

Ik weet: moeilijk is het, U daarvan te doordringen. Gij toch zult zoo vaak,
wanneer gij anderer geluk zult zien, denken aan het Uwe, waarop gij eens zoo
trotsch waart. En het is geen pijn, voorrechten te verliezen, die men nooit
heeft genoten, maar wel beroofd te worden van wat ons altijd vertrouwd was.
Toch moet gij het dragen, ook in de hoop op andere zonen, gij, wien Uw
leeftijd deze nog belooft. Want de later-geborenen zullen enkelen onder U
niet alleen persoonlijk een troost zijn over de niet-meer-levenden, maar tevens
voor de burgergemeenschap een gave in tweeërlei zin: als aanvulling van haar
mannen en als bestendiging van haar innerlijken samenhang. Want slechts hij,
die, als burger onder burgers, zonen te verliezen heeft, kan aan de openbare
beraadslagingen met begrip en onbevangen deelnemen.
Maar gij, die de krachtige jaren voorbij zijt, prijst het grootste deel van Uw
leven, waarin gij gelukkig waart, als Uw gewin, bedenkt, dat het nog komende
kort zal zijn en laat U troosten over Uw smart door den roem van Uw zonen
hier. Immers alleen het hunkeren naar waardeering blijft eeuwig jong en den
grijsaard buiten het actieve leven bereidt niet materieel gewin, zooals sommigen zeggen, de hoogste vreugde, maar de eer, die hem wordt geschonken.
Zonen en broeders van de dooden, ik zie, hoe zwaar de wedstrijd is, die U
wacht. Hem immers, die ons verliet, pleegt ieder te verheffen en zwaar zal het
vallen, ook al zijt gij hun meerdere in dapperheid, iets minder dan hun
waardeering te veroveren; gelijke achting zult gij niet verwerven. Want de
levenden moeten vechten tegen den nijd der mededingers, maar wie niet meer
een hinderpaal is, staat onbestreden in eere door goedgezinde waardeering.
En wanneer ik ook iets moet zeggen over den plicht der vrouwen, die nu in
weduwstaat zullen leven: in korte maning zal ik alles aanduiden. Niet ontrouw te worden aan Uw van nature gegeven aard, zal Uw groote eer zijn en
ook, wanneer er onder mannen over U zoo weinig mogelijk gesproken zal
worden in prijzenden oflakenden zin.
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zν: als antecedent aan te vullen met betrekking tot personen.
καd: versterkt πολλÀκισ.
καd (voor λàπη): (beter) want.
οχ: scil. στι τοàτων: heeft betrekking op die dingen.
οy = τοàτου Â.
καd: niet te verbinden met λπÝδι maar met λλων: nog meer.
τÛκνωσιν ποιε σθαι: = τεκνον: kinderen te verwekken.
λÜθη: (beter) een middel dat doet vergeten.
κ . . . ρηµοσθαι: lett. doordat zij niet ontvolkt wordt.
σον τι καd δÝκαιον: (beter) zodat alles op de juiste wijze toegemeten wordt naar
gelang het ieder toekomt.
κ το µοÝου: (beter) op dezelfde wijze scil. als anderen.
παραβαλλÞµενοι κινδυνεàωσιν: lett. gevaar lopen door op het spel te zetten.

45,1

2
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Âσοι . . . πÀρεστε: alle aanwezige.
τeν . . . παινε ν: beter niet als parenthesis op te vatten: het volgende καd heeft
consecutieve betekenis.
πρeσ τe ντÝπαλον: lett. gericht op het feit, dat zij (levende personen, die grote
prestaties geleverd hebben) mededingers (van de critici) zijn.
ρετσ: lett. eigenschap waarin zij {zullen moeten) uitmunten.
 δÞξα: het lidwoord bij het praedicaat, omdat het verwijst naar iets dat reeds
vermeld is ( ρετσ).
wσ: gen. obj. bij κλÛοσ het antecedent ταàτησ gen. subj. bij δÞξα (beide met collectieve betekenis).
π\ λÀχιστον: lett. zich uitstrekkend over de kleinste afstand.
ψÞγου: lett. afkeurenswaardige eigenschap.

Zoo heb ik dan, volgens de traditie, in woorden uitgesproken wat ik voor deze
gelegenheid passend achtte, en door handelingen is hun, die wij uitdragen,
ook reeds de toekomende eer bewezen, en verder zal, van heden af, de
gemeenschap hun kinderen op openbare kosten, tot zij volwassen zijn, opvoeden: een goede eerekrans voor zulk een wedkamp, goed voor de dooden en
voor de levenden. Want waar de hoogste prijzen te winnen zijn voor moed,
zijn ook de beste burgers.
Maar nu, beëindigt uw klagen, ieder om den zijne en gaat van hier.
1

Uitvoerig zette ik dit uiteen in ‘Vrijheid en Gelijkheid in Athene’ (Uitg. Paris.
Amsterdam).

Tetradrachme van Athene. Voorzijde Athene.

274

46,1

2

θρÛψει: (beter) onderhouden.
λειποµÛνοισ: (beter) overlevenden.
οxσ κε ται: (beter) door wie uitgeloofd zijn.
το σ: bij hen (dat. eth.).
πολοφυρÀµενοι: (beter) na beweend te hebben.
nν: scil. λοφàρεσθαι.
κÀστÿω: beter ²καστοσ (meeste hss.).

Tetradrachme van Athene. Achterzijde uil en olijftak (± 460 v.Chr.)
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Uit Plutarchus’ Leven van Pericles*

* De griekse tekst is fotografisch overgenomen uit een tekstuitgave van Plutarchus, verzorgd door Sieffert, Blass en Kaiser (1909, Teubnerverlag).
De inleiding, aantekeningen en verbindende teksten zijn van Prof. Dr. G. J. de Vries.

In de zeer uitgebreide (niet eens volledige) litteraire nalatenschap van
Plutarchus (±50– ±125) bezitten we 46 levensbeschrijvingen. Hoewel van
grote waarde voor onze kennis van de geschiedenis, zijn ze door de schrijver niet als zuiver historische geschriften bedoeld. Hij wil grote mannen
als voorbeeld voor ogen stellen; kunnen ze niet als voorbeeld dienen, dan
zet hij uiteen, welk moreel profijt men niettemin uit de lectuur kan trekken.
Zijn methode heeft hij zelf gekarakteriseerd in de inleiding op zijn Leven
van Alexander: hij wil „grootheid of verdorvenheid” laten zien in „een
onbelangrijke handeling, een eenvoudig woord, een grapje” (vert. S. L.
Radt). De „grote” geschiedenis dient als achtergrond hiervoor.
Op enkele uitzonderingen na heeft Plutarchus steeds de levensbeschrijving van een Griek gekoppeld met die van een Romein (Theseus-Romulus; Pericles-Fabius Maximus; Alcibiades-Coriolanus - vandaar de verzameltitel „parallelle levensbeschrijvingen”) en de meeste paren afgesloten met een vergelijking der twee.
Al heeft hij meestal gewerkt met materiaal uit de tweede hand, Plutarchus
heeft voor zijn levensbeschrijvingen serieus onderzoek verricht. In het Leven van Pericles merkt men, dat hij gegevens uit een voor Pericles gunstige
traditie moet combineren met een ongunstige overlevering.

Hfdst. 1,2: Algemene beschouwingen over wat navolgenswaard is, 3: Pericles’ afkomst en uiterlijk, 4: zijn scholing door Damon, de muziektheoreticus, en door de philosophen Zeno en Anaxagoras.

276

277

7 Pericles’ eerste stappen in de binnenlandse politiek. Hij vermijdt de
omgang met zijn adellijke vrienden en zoekt de gunst van het volk te winnen. Hij vertoont zich echter niet te vaak in het publiek.
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8,4 tot slot. Pericles’ behoedzaamheid bij het spreken. Geschriften van
hem zijn er niet; wel zijn enkele gezegden bewaard gebleven. 9-11, Pericles
wint de strijd met Cimon en andere aristocraten om de gunst van het volk.
12-14, Hij vergroot zijn populariteit door zijn bouwactiviteit (deels gefi-

nancierd uit de kas van de Delisch-Attische zeehond); de aanklacht tegen
Phidias. 15-16, 2, Zijn machtspositie in Athene.

l6,35 tot slot, Verschil tussen Pericles en Anaxagoras op dit punt.
17-23. Pericles’ buitenlandse politiek en zijn voorzichtige oorlogvoering.
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24,4 tot s1ot. De omgang van Pericles met Aspasia. 25-27, Bijzonderheden
over de strijd met Samos.
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29,30. De oorlog met Sparta begint zich af te tekenen. 31, 32, De verantwoordelijkheid van Pericles. Hij beproeft een afleidingsmanoeuvre, daar
men in Athene zijn positie ondermijnt door processen tegen Phidias, Aspasia en Anaxagoras. 33, 34. Het begin van de oorlog. Pericles’ voorzichtige strategie. Ongunstige stemming in Athene tegen hem na het uitbreken
van de „pest”.

35,2-slot. De expeditie haalt niets uit en Pericles wordt uit zijn ambt ontzet en beboet. 36. Ook in zijn huiselijk leven treft hem veel ongeluk. 37. Na
korte tijd beseft men zijn onmisbaarheid en roept hem terug op zijn post.
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39,1-2. Pericles verdient bewondering. Zelfs de op zich zelf dwaze bijnaam ,,01ympiër” is niet aanstotelijk, mits men er niet de onzinnige voorstellingen van de dichters mee verbindt.

ANNOTATIES
5.1

282

Τοτον τeν νδρα:

Anaxagoras.

τσ λεγοµÛνησ µετεωρολογÝασ καd
µεταρσιολεσχÝασ:

wat men gemeenlijk praten over wat
zweeft en gebabbel over het verhevene
noemt.
Dit zijn spottende aanduidingen van
studie der hemelverschijnselen of in het
algemeen van het „in hoger sferen verkeren” van de natuurwetenschap en de
wijsbegeerte.

σ οικε:

naar blijkt (uit de gegevens).

τe φρÞνηµα. . . τeν λÞγον:

de lidwoorden hebben een possessieve
betekenis.

χλικσ καd πανοàργου
βωµολοχÝασ:

banale grapjasserij, die geen grenzen
kent.

5.2

5.3
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σàστασισ, evenals πραÞτησ, καταστολc en πλÀσµα te verbinden
met ξÛπληττε.
θρυπτοσ εσ γÛλωτα:

nooit bewogen tot lachen.

καταστολσ περιβολσ:

de drapering van zijn kleren.

πÀθοσ:

hartstocht (die een beweging zou veroorzaken).
Bij lateren wordt herhaaldelijk gesproken over de rustige voordracht van veel
redenaars uit de 50 eeuw.

Âσα τοιατα:

alle trekken van die aard.

ξÛπληττε:

in gunstige zin bedoeld.

γον:

introduceert een verhaal, waarin Pericles’ zelfbeheersing duidelijk aan het
licht komt.

κακσ κοàειν:

uitgescholden worden.

πÛµεινε:

t.w. de scheldwoorden.

τν πειγÞντων:

de dringende zaken.

κοσµÝωσ:

rustig.

πÀσFη:

alle mogelijke.

εσιÛναι:

t.w. in zijn huis.

παραπÛµψαι:

begeleiden.

νθρωπον:

kerel.

Ιων:

(niet de uit Plato’s dialoog bekende
rhapsode!) veelzijdig schrijver en dichter uit de 5e eeuw; heeft memoires geschreven.

µοθωνικcν:

arrogant.

πÞτυφον:

ietwat uit de hoogte.

ΚÝµωνοσ:

belangrijk conservatief politicus in
Athene in de iste helft van de 50 eeuw;
tegenstander van Pericles, bevriend met
Ion.

τe . . . µµελbσ καd γρeν καd
µεµουσωµÛνον:

het verfijnde, harmonieuze en gemakkelijke optreden.

ξιοντα te verb. met Ιωνα.
Van het partic. hangt de infin.
τÜν ρετÜν χειν af.

6.1

διδασκαλÝαν:

opvoering.

σατυρικeν µÛροσ:

satyrspel, dat na de (drie) tragedies opgevoerd werd (daarom „deel” van de
hele opvoering).

ΖÜνων:

de Eleatische wijsgeer, leerling van Parmenides, bekend om zijn logische paradoxen.

τι τοιοτο:

op die manier.

ατσ:

op zichzelf al.

τατα, inw. obj. bij πÛλαυσε.
δεισιδαιµονÝασ:

hier: bijgeloof

τe πρeσ τa µετÛωρα θÀµβοσ:

de verbijsterende angst voor hemelverschijnselen.

ατν τοàτων:

die verschijnselen.

δαιµονν:

bezeten zijn, in de war zijn, dwaze gedachten koesteren.

ατν, t.w. τν θεÝων.
mν slaat op πειρÝαν; het hangt af
van παλλÀττων.

6.2
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 φυσικeσ λÞγοσ:

de (wijsgerige) natuurwetenschap

ΛÛγεται δÛ:

er wordt namelijk verteld. (Het verhaal
dient om te illustreren, dat Pericles
δεισιδαιµονÝασ καθυπÛρτεροσ was).

ΛÀµπωνα:

bekend waarzegger en uitlegger van orakels en voortekens.

ΘουκυδÝδου:

(niet de historicus!), schoonzoon van de
in 5,3 genoemde Cimon; tegenstander
van Pericles.

εσ ²να περιστÜσεται:

in handen van één man zou raken.

παρ\ ÿz γÛνοιτο:

en wel de man, by wie het voorteken zich
voorgedaan had.

πεπληρωκÞτα:

acc. cum partic.

βÀσιν:

plaats (de schedelholte)

ξfν . . . συνωλισθηκÞτα:

puntig als een ei uit heel de holte bij elkaar gekomen was op de plek.

6.210 θαυµασθναι: de constructie blijft
afhangen van λÛγεται.

6.3

καταλυθÛντοσ:

ten val gebracht was.

µαλσ:

zonder onderscheid.

κñλυε δ\οδÛν:

maar er was niets tegen.
Hiervan hangt de volgende acc. cum inf.
af, die daarna verklaard wordt door
twee geuit, absoluti.

πιτυγχÀνειν:

(het juiste) treffen, het bij ’t rechte eind
hebben.

κλαµβÀνοντοσ:

6.35

8.1
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uitkiezen ter verklaring g verklaren.

πÛκειτο . . . προειπε ν:

taak en bedoeling van de een was te onderzoeken ..., van de ander ... duidelijk
te maken.

τσ ατÝασ:

de (natuurlijke)
σηµε ον.

ναÝρεσιν:

te niet doen, het verschijnsel zou niet
meer een σηµε ον zijn.

οκ πινοοσιν . . . θετοντεσ:

beseffen niet, dat ze ... verwerpen.

τa τεχνητa τν συµβÞλων:

de tekens, die door mensen vervaardigde
instrumenten geven.

πραγµατεÝασ:

verhandeling.

τF περd τeν βÝον κατασκευF:

zijn stijl van leven.

τÿ µεγÛθει το φρονÜµατοσ:

zijn voorname gezindheid.
Constr. ξαρτυÞµενοσ λÞγον (spreektrant), ρµÞζοντα (die paste bij).

παρενÛτεινε τeν \ΑναξαγÞραν:

vertoonde hij herhaaldelijk Anaxagoras,
liet veel van de invloed van Anaxagoras
merken.

οxον:

als het ware.

βαφcν τF ¨ητορικF τcν
φυσιολογÝαν ποχεÞµενοσ:

aan zijn welsprekendheid een natuurwetenschappelijke tint gevend of zijn welsprekendheid dompelend in het staalbad
van de natuurwetenschap.

oorzaak

van

het

8.14

8.2

8.26

τe ψηλÞνουν τοτο (het bekende) Plutarchus citeert met kleine wijziginκαd πÀντFη τελεσιουργÞν is afh. van gen in de volgorde van de woorden
κτησÀµενοσ.
Plato, Phaedrus 270a.
θε οσ:

al vrij vroeg is men Plato goddelijk gaan
noemen; dit heeft geduurd tot het eind
van de Oudheid; in de Renaissance is
men er weer mee begonnen, en sommigen hebben het nog in onze eeuw gedaan.

πρeσ τÿ εφυcσ εrναι:

bij een natuurlijke aanleg.

τe πρÞσφορον:

wat dienstig was (in de natuurwetenschap).

τcν τÛχνην:

zijn vak (de welsprekendheid).

διÜνεγκε (διαφÛρειν):

stak uit boven.

∆ιe καd:

daarom dan ook.

τcν πÝκλησιν:

zijn bekende bijnaam (Olympiër).

καÝτοι:

leidt een tegenwerping in.

συνδραµε ν:

samenkomen: de δÞξα kan het gevolg
zijn van velerlei dat προσν τÿ νδρÝ.

οδεν πÛοικεν:

het is in het geheel niet onwaarschijnlijk.

τÞτε:

toenmalige.

διδασκÀλων:

dichters (van tragedies, komedies of dithyramben; zij διδÀσκουσι χÞρουσ).

φεικÞτων φωνaσ εσ ατÞν:

allerlei aan zijn adres gezegd hebbend.

πd τÿ λÞγÿω:

wegens zijn welsprekendheid.

γενÛσθαι, scil. ατÿ.
λεγÞντων, te verb. met
διδασκÀλων.
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βροντν . . . στρÀπτειν:

geciteerd uit Aristophanes, Acharniërs
530-31: ντεθεν ργF ΠερικλÛησ
Ολàµπιοσ στραπτ\, βρÞντα.

δεινeν . . . φÛρειν:

citaat uit onbekende komedie. Plutarchus’ conclusie klopt niet met wat hij in
5,1 (slot) verteld heeft over Pericles’ rustige voordracht. Waarschijnlijk heeft P.
zijn bijnaam te danken aan zijn kalme

autoriteit. Als een (of de) Olympiër vertoornd is, dondert hij. Aristophanes
laat de Olympiër Pericles zijn toorn uiten in een bepaalde situatie, vlak voor
het begin van de Peloponnesische oorlog; Plutarchus’ woorden suggereren,
dat hij steeds zo sprak (de iteratieve optativus δηµηγοροÝη.
8.3

ΘουκυδÝδου:

zie 6,2.

δεινÞτητα:

meeslepende welsprekendheid.

qν τν καλν καd γαυν νδρν: behorende tot de aristocraten, die zichzelf καλοd καd γαθοd plachten te noemen.

16.2

16.3
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\ΑρχιδÀµου:

de Spartaanse koning, naar wie de eerste periode (431-421) van de Peloponnesische oorlog heet.

ατÞσ:

Thucydides

ντιλÛγων σ ο:

tegensprekend en bewerend, dat hij niet
...

µεταπεÝθει:

in composita kan µετÀ een verandering
aangeven.

τοfσ ρντασ:

part. imperf., de mensen die het met eigen ogen gezien hadden.

τεσσαρÀκοντα:

een rond getal.

φàλαξεν αυτÞν:

hield zich.

νÀλωτον:

onomkoopbaar (niet te vangen).

ρφσ χων:

onverschillig.

πατρÿον καd δÝκαιον:
σ . . . παρÛχοι, afh. van τeν
πλοτον συνÛταξεν.

rechtmatig geërfd.

κφàγοι (ond. πλοτοσ):

uit handen zou glippen.

σχολουµÛνÿω, scil. ατÿω:

terwijl hij druk bezet was door staatszaken.

Âθεν:

hierdoor.

δàσ:

geliefd.

χορηγÞσ:

verzorger,

συνηγµÛνην εσ τe κριβÛστατον: gereduceerd tot een precies afgemeten
bedrag.
οxον:

zoals zich (anders) voordoet.

περιρρÛοντοσ:

overschoot.

δι\ ριθµο καd µÛτρου βαδÝζοντοσ: geteld en afgewogen werd.
24.1

24.2

γενοµÛνων σπονδν:

in 446.

ψηφÝζεται:

liet (de volksvergadering) besluiten tot.

ατν:

de Samiërs.

κελευÞµενοι:

ondanks het hun gegeven bevel daartoe.

\ΑσπασÝÿα χαριζÞµενοσ δοκε
πρξαι:

men houdt hef ervoor, dat hij de onderneming op touw gezet heeft om A. ter wille
te zijn.

διαπορσαι:

een onderzoek instellen.

τσ νδρñπου:

het mens.

τÝνα . . . χουσα:

welke grote kundigheid of macht ze bezeten heeft, dat ze. . .

πbρ:

met betrekking tot.

ΘαργηλÝαν obj. bij ζηλωσασαν,
dat bijstelling is bij ατÜν:

Th. leefde in de 1ste helft van de 5e
eeuw.

\ΙÀδων:

Ionische vrouwen.

δεινÞτητοσ:

bekwaamheid, vernuft.

βασιλε :

van Perzië.

κεÝνων:

de zo pas genoemde mannen.

Met οQ µbν corresp. Ασχινησ δb
(2) en ν δb τÿ ΜενεξÛνÿ (3)
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σπουδÀζειν:

appreciëren.

στιν Âτε:

soms.

γνωρÝµων:

bekenden, gevolg.

φοÝτα:

kwam haar bezoeken.

ο συνÜθεισ:

de bekenden van Aspasia.

24.3

τaσ γυνα κασ:

hun vrouwen.

σ ατÜν:

bij haar.

ργασÝασ:

bedrijf.

τρÛφουσαν:

hield (de mededeling stamt uit de komedie!)

ΑσχÝνησ:

een vertrouwde van Socrates; hij heeft
een dialoog Aspasia geschreven,

συνÞντα:

doordat hij omging.

ε καÝ:

al is het waar, dat.

τa πρτα:

de inleiding.

τοσοτον γ\

zo veel toch wel.

στορÝασ

(de genit. hangt af van τοσοτον), onderzoek g resultaat van onderzoek g betrouwbare mededeling.

Âτι δÞξαν . . . µιλε ν:

een lichte contaminatie in de constructie: het heette dat veel Atheners met
haar verkeerden om van haar welsprekendheid te leren (in feite behoort deze
mededeling uit Plato’s Menexenus, 235
e, ook tot de παιδιÀ van deze dialoog).

φαÝνεται:

blijkt.

µλλον:

meer, eerder (dan gebaseerd op waardering voor haar welsprekendheid).

γÀπησισ

genegenheid.

28.11 παραστÀντων:

zich overgegeven hadden.

καθε λε:

liet afbreken.

εσÜνεγκαν:

stortten (εσφÛρειν).

τa δÛ, afh. van κατοÝσειν.
ν χρÞνÿω ¨ητÿ:

op een vastgestelde termijn.

ταξÀµενοι:

beloven (vaststellen).

28.15 ∆ορισ:
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schrijver van historische en andere werken met een pathetische stijl uit de 4de
eeuw.

τοàτοισ πιτραγÿωδε :

dramatiseert deze gebeurtenissen.

Εφοροσ:

historicus uit de 4de eeuw.

λλÀ:

in elk geval.

οδÛ:

in het geheel niet.

ρα:

namelijk, naar hij bericht.

πιβÀτασ:

mariniers.

προσδÜσασ:

gebonden had gelaten.

συγκÞψαντασ:
bijstelling bij het niet uitgedrukte
onderw. van νελε ν.
κÜδευτα:
28.21 Âπου µηδbν ατÿ πρÞσεσιν διον
πÀθοσ:

waar de zaak hem zelf in het geheel niet
raakt.

κρατε ν . . . πι τσ ληθεÝασ:

binnen de ware toedracht houden.

νταθα:

in zijn bovengenoemd verhaal.

πd διαβολF:

om zwart te maken.

28.27 τeν λÞγον:

de gebruikelijke redevoering.

28.210 \ΕλπινÝκη:

zuster van Cimon (zie: 5,3).

28.2

11

Âσ:

35.11 τατα:
πe:
35. 17 συνÛβη:

38.1

dat ge . . .
de verbolgen stemming in Athene.
op grond van.
gebeurde het, dat.

σ πρeσ µÛγα σηµε ον:

omdat ze dit als een belangrijk voorteken
opvatten.

τcν χλαµàδα:

zijn chlamys.

µÜ τι . . . οεται σηµε ον:

of hij dit soms als iets ergs of als voorteken van iets ergs beschouwde.

τÞτε:

in 429.

οικεν . . . λαβÛσθαι λαβcν οκ
ξε αν . . . οδb συντονον:

schijnt hem aangetast te hebben . . . niet
ineens . . . en niet heftig.

λλων afh. van λαβÛσθαι
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onbegraven (onverzorgd).

διαχρωµÛνην, te verbinden met
λαβÜν, op één lijn met ξε αν en
σàντονον:

. . .maar de ziekte (aanval) sloopte langzamerhand het lichaam . . .

περεÝπουσαν (op één lijn met
διαχρωµÛνην:

ondermijnend.

γον:

althans; adstrueert het zo pas beweerde.

ΘεÞφραστοσ:

de meest bekende leerling van Aristoteles.

διαπορÜσασ:

zich afvragend.

πρeσ τaσ τàχασ τρÛπεται:

afhankelijk is van de wisselingen van het
lot.

ξÝσταται τσ ρετσ:

achteruit gaat (beneden zijn hoogste niveau zakt).

38.15 νοσν:

tijdens zijn ziekte.

δεÝξειε, opt. or. obl.
περÝαπτον:

amulet.

τν γυναικν:

de vrouwen in zijn huis.

περιηρτηµÛνον van περιαρτν

38.2

σ σφÞδρα κακσ χων:

Misschien heeft Theophrastus een ironische opmerking van Pericles verkeerd
begrepen. Wanneer deze de amulet
toont met de opmerking, dat hij er wel
erg aan toe is, wanneer (πÞτε, half causaal) hij zich zelfs die onnozelheid laat
welgevallen, is zijn geest nog niet gebroken.

τν φÝλων ο περιÞντεσ:

die vrienden van hem, die nog in leven
waren; Pericles is al ruim zestig jaar
oud, en in de afgelopen jaren is de sterfte in Athene hoog geweest.

ρετσ:

verdiensten.

γÛνοιτο:

geweest was.

38.26 σ:
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in de veronderstelling, dat

καθFηρηµÛνου τcν ασθησιν:

buiten kennis was (beroofd van zijn gewaarwordingen).

φθερξÀµενοσ εσ µÛσον:

zich tot hen richtend.

πρeσ τàχην κοινa:

door het lot aan velen geschonken.

39.31 ασθησιν:
πÞθον:

besef.
gemis. Het verloop van de oorlog deed
spoedig beseffen, wat P. betekend had,
en maakte zijn gemis duidelijk.

ζντοσ, scil. ατο
µαυρον:

in de schaduw stellen.

εθfσ κ ποδν γενοµÛνου (scil.
ατο:

zodra hij heengegaan was.

πειρñµενοι:

ondervinding opdoen met.

39.37 λεγοµÛνη, part. imperf.
φÀνη γενοµÛνη:

bleek geweest te zijn.

το σ πρÀγµασιν:

de politiek.

mν = κακÝαν, is objectsacc. bij
ποιν en πÛκρυπτε en subjectsacc. bij νÜκεστον γενÛσθαι (afh.
van κατεκñλυεν).
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