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Dr. A. W. Alings, Rekenkunde , 2 deelen . . f 2,00
Dr. A. W. Alings , Wet op h. middelb. onderwijs 0,60
Dr. H.,J. van Ankum , Standpunt der dierkunde 0,60
IL van Assen, School-wandkaart van Friesland 10,00
Asselyn's Werken, door Dr. A. de Jager . . . 3,60
Atlas der geheele aarde in 24 Kaarten , 3de druk 0,60
Atlas van Nederland v. lei en schrift , 3de druk 0,25
2,90
Dr. A. Baehrens , Miscellanea Critica
1,25
Dr. A. Baehrens , Lectiones lloratianae
F. Lz. Berghuis, Water- en burgerlijke bouwkunde 26,50
Joh.Berghuis, Schelpjes , leesb.v. d. school. 4de druk 0,25
Joh. Berghuis, het Opstel voor de Volkssohool. 0,50
J. v. d. Berg. Stom p, Vrouw el. handwerken . 2e druk 1,25
J. Bergsma . Onze Kamerplanten ..... . . . 0,90
. 2,25
Beschrijving der vrachtsoorten , 3 deelen . .
K. Bes , Klast,ikale teekenmethode in 60 folio pl. 4 90
K. Bes, Teekenschriften bij bovenstaande, 1-5à 0,20
Mr. B. W. S. Boeles, Financiële regtsbetrekking 1,25
Mr. B. W. S. Boeles, Scheiding v. kerk en staat 0,75
Mr. B. W. S. Boeles , Stemr-gt van eigenërfden 1,90
Dr. J. L. de Boer , Photographieën te land en ter zee 1,90
B. Boerma, Rekenopgaven voor kweekelingen . 0,40
T. Boerma , Begins. der Fransche taal . 3de druk 0,90
0,60
T. Boerma, Exercises de lecture
Bogaerts en Koenen , Woord. en uitdrukk. 5de druk 1,25
Bogaerts en Koenen, Taal en Taalstudie 2de druk 1,25
Bogaerts en Koenen , Taalstudie. 4de druk. 3 dln. a 1,9 5
Mr. J. J Bolman Groote Schoolkaart van Drente 8,75
J. J. W Borlcffs, Handboek voor effectenhouders
a 0,75
en geldbeleggers, le aflev.
P. R Bos , Leerboek d. aardrijkskunde. 4de druk 2,50
P. R. Bos , bekn. leerb. d. aardrijkskunde 4de druk 1,50
P. It. Bos, School-Atlas der Aarde . . 3de druk 3,75
P. R. Bos, Atlas der geheele aarde , le afl. . . 0,60
P. It. Bos , Atlas voor de Volksschool. 5e druk 1.P. R. Bos, Aardrijksk. voor de volkssch. 4de druk 0,35
P. R. Bos, Nederland en zijne Overz. bezittingen 0,20
P. R. Bos, De plaats der aardrijkskunde . . . . 0,40
P. It. Bos , platen voor Aardrijkskunde 3e druk 0,60
P. It. Bos , De Globe, Aardrijkskundig schetsboek 2,50
P. R. Boa, Kleine Atlas voor do Volksschool,
in 22 kaarten
0,50
Bos en Rijkens, Schoolk.v.0-Indië,m.Java er onder 15,00
Dr. J. Ritzema Bos, Landbouwdierkunde, I, II. 1-5 15,75
H. Bouman, Opvoeding en onderwijs, 2 deelen a, 3,00
H. Bouman , Bekn. Opvoedk. voor de lag. school 1,25
H. Bouman , Vorm!. in ce lagere school. 7de druk 1,50
H. Bouman, Vormleer in opg. en oefen. 3 stukj. a 0,25
Bouman, De Nederlandschelandhuishouding . 0,30
H. Bouman , Het sehoolverb. en de arbeidersvraag 0,30

Aansch. onderw., 12 pl. 3de drak f 2,90
H. Boman,
H. Bouman ,
Handl. b. h.aans.onderw.4de dr. 0,90
H. Bouman ,
Het gulden kinderboek, geill. . 1,25
Bouman ,
le leesboekje . . . . 17de druk 0,25
H. Bouman ,
2e leesboekje . . . . 17de druk 0,25
H. Bouman ,
3e leesboekje . . . . 17de druk 0,25
H. Bouman .
4e leesboekje . . . 7de drak 0,25
H. Bouman .
5e leesboekje . . . 7de druk 0,25
De Eerste Schooljaren , 3 st. , 0,25
H. Bouman ,
Handb. v.h. leiden d. Oefeningen 0,60
H. Bouman ,
Platen bij de Eerste Schooljaren 2,90
H. Bouman ,
K. H. Bouman, Herfstvruchten, gedicht. en rijm. 1.00
L. Bouwman Jz , Goniometrie en vlakke Trigon. 0,90
L Bouwman, Examen-opgaven v. Hoofdonderwijz. 0,40
L. Bouwman , Examen-opgaven voor Hulponderwijzers en Hulponderwijzeressen
0,40
B. v. Bruggen , Stijloefeningen
0,75
C. M. Bremer, Wetten d. dir. belast. enz. 3 deden 22,50
A. Br. van Eikema, Mijn eerste boekje. 4de druk 0,25
A. Br. van Eikema, Mijn tweede boekje. 3de druk 0,25
B. Brugsma , Schetsen uit het natuurl. 7de druk 0,30
F. C Brugsma , Statist. Atlas d. Nederl. 3de druk 3,00
F. C. Brugsma , Atlas der Nederlanden. 6de druk 1,00
Bibliotheek van midden-nederi. letterk., aft. 1-28 a, 1,50
Bijdragen t. geschiedenis en oudheidk., 10 dln. 39,00
Dr. v. Capelle en Bicker , Ned. Lat. woordenb. geb. 9,75
ten Cate en van Milligen, Handlading bij de wet
op het lager onderwijs
3de druk 1,25
S Blaupot ten Cate en A. Moens, De wet op het
lager onderwijs , met aanteekeningen. 3e druk 6,20
T. J. Bl. ten Cate , Het domicilie v. onderstand . 1,60
Dr. T. Cannegieter, de Zedelijkheid
1,90
Dr. T. Cannegieter, Kerk , Kerkleer, Kerkrecht 0,50
Dr T. Cannegieter, Object enSubject.in de Dogmat 0,50
Dr. T. Cannegieter , Dogmatische Wetenschap 0,50
Dr. L. Ali Cohen c.s, Openb. gezondheidsr, , 2 dln, 12,50
Frans de Cort, Liederen.
1,90
Dr. Coster en Opwyrda , Pharm. Neerl., I , II . . . 19,50
Dr. J. J. Cornelissen , Libellis Jocularis . . . . 0,75
Mr, Cremers , Aant. op de Ned. wetboeken 10 din. 65,00
Mr. W. C. I. J. Cremers, Gemeentewet. 2de druk 3,75
Mr. W. C. I. J. Cremers Wetg. o. h. notarisambt 1,90
Mr. W. C. I. J. Cremers , Aant. op de Grondwet 2,65
De wet op de burgerlijke pensioenen . . . . . 0,15.
F. C. Delfos , Beginselen d. Scheikunde , m. figuren 1,00
Mr. G. Diephuis , N. Burg. regt , 9 dln. 2de druk 39,50
Mr. G. Diephuis, Ned. Barg. regt 1-V, VI, le 38,90
Mr. G. Diephuis, Handb.N burg.regt, 3d1n. 2de drnk 15,00
Mr. G. Diephuis , Handelsregt , 3 dln . 2de druk 15,00
Mr. G. Diephuis , De wet op het lager onderwijs 1,80
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E. Drenth, Zakwoordenboekje der muziek . . f0,75

H. W. Dijken, Vlinders v. 't jonge volkje. 4de'drnk 0,25
H. W. Dijken , Woorden en zinnen , 7 stukjes . 0,45
0,30
H. W Dijken , Natuarkennis
Dittes-Wendel, Zielkunde en redeneerkunde 1,25
J. Douwes , De wijsgeer J. F. L. Schrtider . . 3,00
J. Douwes , Een Storm in de Ned. Herv. kerk. 0,50
J. Douwes en Mr. H. 0. Feith, N. kerkelijk wetboek 4,25
Douwes, Renssen en v. d. Veen, Kl. Wekker, 3 st a 0,20
J. A. v. Droogenbroeck , Zonnestr., geill. 4de druk 1,95
C. F. van Duyl , Geschied. zond. geschied., le dl. 0,35
C. F. van Day), On ze geschiedenis in schetsen , I,II 0,35
. le stukje . . 2de druk 0,25
C. F. van Duyl , ,
2e stukje . . 2de druk 0.25
C. F. van Duyl, g
3e stukje . . 2de druk 0.25
C. P. van Duyl ,
4e stukje. . 2de druk 0,25
C. F. van Duyl , Er"
C. F. van Duyl , Oefeningen in 't Nederl. 3de druk 0,50
0,50
C. F. van Duyl ,
le partie
0,50
ti 2e partie
C. F. van Duyl ,
0,60
C. F. van Dui ,
e. 3e partie . ....
0,75
C. F. van Duyl ,
-2 4e partie
C. F. van Duyl,
4" 5e partie . . . . . . 0,75
Dr. Engelbregt, Latijnsch woordenb. geb. 4de druk 9,75
Mr. A W. Engelen Alg gesch., 4 din. 3de druk 13,10
Mr. A. W. Engelen, Tijdtafels der alg. geschied. 1,95
Dr. v. d. Es , Grieksch woordenb. , geb.. 3de druk 9,75
Dr. v. d. Es, Ned.-Grieksehe woordenl. 3de druk 2,50
Dr. v. d. Es , Grieksche antiquiteiten. . 2de druk 2,00
Dr. v. d. Es , Grieksche opstell., 4 st. 5de druk Is 1,25
Dr. v. d. Es , Gr. en Rom. letterkunde 2de druk 3,75
Dr. v. d. Es , Grieksche spraakkunst . 2de druk 3,75
Dr. v. d. Es , Grieksche Buigingsleer . . . . 1,25
Dr. v. d. Es , Uittreksel Gr. en Rom. Letterk. . 0,50
Mr. H. 0. Feith, Het Groninger beklemregt 2 dln. 6,00
Floris Ende Blancefloer,, door Mr. H. E. Moltzer 3,00
Dr. C. M. Francken , Studie over taal- en letterk. 0,25
Dr. C. M. Francken, De wet op het h. onderw. 0,50
Dr. C. M. Francken, Gr. en Rom. letterkunde . 0,40
Dr. C. M. Francken , Oratio de civitate Atheniensi 0,60
Dr. C. M. Francken, Prometheus en Pandora. . 0,50
Dr. C. M Francken, Plauti Aulularia
1 50
Mr. C. C. Geertsema, de Zijlvestenijen in Groningen 0,90
J. Geluk , Woordenb. v. opv. en onderw. afl. 1-5 6,25
Gids voor den Onderwijzer. Praktisch en theoretisch tijdschrift voor het lager onderw ij s. Per deel 4,90
0. Gleans, Archief voor het kadaster ,, I . . . . 4,00
Dr. W. Gleuns, Leerb. der meetkunde , 4de druk 1,25
Dr. W. Gleuns , Beschouw. v. h. heelal . 2de druk 3,00
Dr. W. Gleuns, Wis- of sterrek aardrijksk. 3e druk 0,75
W. Gleuns Jr., Algebra, n. Fallisse en Grain
2,50
J. van Gilse , Vier preken . . .
. . . . . . 1,25
J. J. A. Goeverneur, Gedicht. en Rijmen 2de druk 1,90
J. J. A. Goeverneur , 140 kinderliederen. 4de druk 1,25
J J. A. Goeverneur, Vijftig Kinderspelen 2e druk 0 50
J. J. A. Goeverneur , Fabelboek , 4 stukj. 9e druk a 0.25
J. J. A. Goeverneur Gezamenl. gedichten , geb. 3,90
J. J. A. Goeverneur, Nieuw Fabelboek , met gekleurde platen , 4 deeltjes
9de druk h, 0,90
J. J. A. Goeverneur, De Keesiade
0,50
T. Greidanus, Theorie der Rekenkunde. . . . 1,25
T. Greidanus Rekenvoorstellen, . . . 3de druk 1,25
T. Oreidanus , Antwoorden op de rekenvoorstellen 0,10
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T. Greidanus, Leerboek der algebra I . . . . f1,75
V. Grieken , Burgerlijke bouwkunde , 3 deelen . . 25,00
Dr. F. G. Groneman Natuurk. vraagstukken . 1,25
Dr. F. G. Groneman, Honderd vraagst. herhal. nat. 0,60
J. Groneman, Dagb. v. een Neder1.-Ind. geneesheer 3,75
11. J. H. Groneman , Leer der perspectief . . 0,60
H. J. H. Groneman , Hedend. Bouwkunst , geb. . 40,00
A. W. Grube, Landen en menschen. 2 dln. . . 3,90
de Groot, Leopold en Rijkens. Ned. letterk. 5de druk 3,75
Dr. Tj. Halbertsma , Hooger Onderw. en Gr. Lett. 0,40
H. M. Hartog, Scheikundig onderz. v. d. grond 0,90
H. Hermans 7 Algemeene Geschiedenis . . . . 0,75
H. Hermans en Dr. J. Woltjer , Hist. atlas der Algemeene en Vaderl. Geschied. met beschrijving . 2,90
D. Hoekzema , Gleanings fr. Engl. Prose. 5de druk 1,60
D. Hoekzema , Gleanings fr. Engl. Netry. 3de druk 1,60
D. Hoekzema , Matériaux biographiques. 2de druk 0,75
K. Hofkamp , Vertelling. van een torenw. 7de druk 0,30
K. Hofkamp Klokjes , nieuwe vertell. 5de druk 0,25
Hofkamp en Haarman, Schrijfeursue, 2 st. 2de druk h. 0,25
A. F. C. Hoffmann, Teekencursus voor de Legere
School , 2 stukjes
h 0,40
Mr. S. van Houten Verhandeling over de waarde 1,60
Mr. S. van Houten , Over hoofdelijken omslag . 0,60
Mr. S. van Houton, Staathuishk. als wetenschap 0,40
Jaarboek d. Grming.Rijks Universiteit. I, II, III, b, 1,80
Dr. A. de Jager, Nieuwe taal- en letteroefeningen 1,00
Dr. Jonckbloet Nederl. letterk. 2 dln. 2de druk 12,50
Dr. Jonckbloet Bekn. gesch. d. Ned. lett. 2e druk 3,75
Dr. Jonckbloet, Beoefen. d. Nederl.letterkunde . 0,60
Dr. Jonckbloet, Vanden Vos Reinaerde .
. . 4,90
Dr. Jonckbloet , Etude sur le roman de Renart 6,90
Dr. Jonckbloet , Gedenkb. d. Gr. Hoogeschool, geb. 10,90
Dr Jonckbloet en Dr. van Helten ,
Refereinen van Anna Bijns , le auk . ..... 1,50
Mr. deJongh en Oudeman, Handb. kantonr. 2de druk 4,75
Kaart der Nederlanden in 9 bladen . 3de druk 10,00
Dr. P. J. van Kerckhoff, Tegenw.toest. d scheik.. 0,60
Dr. P. J. v. Kerckhoff, Over chemische verbinding. 0,60
M. J. Koenen , Het nieuwe Tit alboek , 4 stukjes, is 0,20
M. J. Koenen , Handl. b. h. rekenen op rekenraam 0,50
M. J. Koenen, Rekenboek der aanvangsklasse . 0,20
M. J. Koenen , Hoofdrekenen , 2de afdeeling . . 0,20
A. M. Kollewijn , Gesch. d. Ned. bezitt. 2de druk 0,75
W. Kreling , Beginselen der meetkunde. 5de druk 1,75
W. Kreling , Meetkundige werkstukken . . . . 0,90
L. Leopold 7 - 1. Meiregen. . Serie A 10e druk 0,30
L. Leopold ,
2. Dauwdroppels „ A 12e druk 0,30
L. Leopold,
3. Sneeuwvlokken , A lie druk 0,30
L. Leopold 7
4. Mosroosjes . . „ A 15e druk 0,30
L. Leopold ,
& Wildzang . . „ A 7e druk 0,30
L. Leopold ,
6. Klimop . . . . „ A 4e druk 0,30
7. Stofgoud . . . „ A 12e druk 0,30
L. Leopold ,
8. Bonte Steenen . „ A 7e druk 0,30
L. Leopold ,
L. Leopold , h 1. Meiregen. . Serie B 3e druk 0,30
L. Leopold ,
2. Dauwdroppels „ H 3e druk 0,30
L. Leopold,
3. Sneeuwvlokken „ B 3e druk 0,30
.t4
4. Mosroosjes . . „ B 3e druk 0,30
L. Leopold ,
L. Leopold, ig 5. Wildzang . . . „ B 2e druk 0,30
L. Leopold, 6. Klimop . . . . „ B 2e druk 0,30
L. Leopold, ,:24 7. Stofgoud . . . „ B 2e drak 0,30
L. Leopold , 8. Bonte Steenen . „ B 2e druk 0,30
^
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L. Leopold, Blaren van allerlei boomen. 3de druk f 0,30
L. Leopold, Uit Zuid Nederland .
..... 1,75
L. Leopold, Hoofdpersonen uit de Nederl. Letterkunde, m. 36 portretten , in roy. 8o, le afl. 2e druk 0,50
Joh. A. Leopold, Deutsches Lesebuch, I . . . . 1,50
Joh. A. Leopold , Deutsch s Lesebuch , 1I. . . . 1,50
Joh. A. en L. Leopold, Nederlandsch Leesboek,
2e druk 0,25
Eerste Stukje
Joh. A. en L. Leopold, Nederlandsch Leesboek,
Zevende stukje ...... . . . . . 2e druk 0,30
Joh. A. en L. Leopold, Nederlandsch Leeboek ,
2e druk 0,30
Achtste stukje
Joh. A. en L. Leopold, Schelde-Weichsel , 3 deelen 18,00
M. Leopold , Natuurgenot .
. . . Ode druk 0,30
M. Leopold , Opvoed. in huis en school. 5de druk 1.25
M. Leopold , De Tolk, bloeml. ter vertal. 2de druk 0,90
Mr Leopold , De nieuwe Aesoph us , groot fabelb.
V. jong en oud, Imper. form , in. 16f) pl., per afl. h 0,30
M en L. Leopold, Een sleutel, I(proza)Inl.lett. 4e dr. 1,50
M. en L.Leopold, Een s leutel,I1(poëzie.)Inl, lett.3e dr. 1,50
Kath. Leopold, Tooneelstukj es voor de jeugd . . 0,75
Mr. W It de Sav. Lohman , De Ned. staatswetten 5,50
Mr. W. H. d. S. Lohman, Het Staatsblad, 4 deelen 70,00
Dr. Diest Lorgion , Kerkgeseh. van Nederland . . 6,00
P. Louwerse , Alles zingt geillustreerd , gebonden 1,50
P. Louwerse, Geschiedenisversjes 0,25
P. Louwerse, De kleine Huisvriend, 12 deeltjes 7,50
V. Loveling , Gedichten, gebonden, 2de druk 2,90B.en
0,30
G. W. Lovendaal, lentedagen
G. W Lovendendaal, Aan Moeders schoot, m, pl 0,50
G. W. Lovendaal, Lied der liefde
1,10
Maerlant's Strophische gedichten, d. Dr. E. Verwijs 4,50
Maerlant's Oorlog van Trope door Dr. J. Verlam 4,50
Maerlant's, Naturen Bloeme d. Dr. E. Verwijs . . 7,50
Dr. J. C. Matthes, Het boek Job, afl. 1-3, 2de druk 2,70
Dr. J. C. Matthes , De nieuwe richting. 5de druk 1,50
Dr. J. C. Matthes , Nederl. taal en spelr. 4de druk 0,50
Dr. J. C. Matthes , De vier heemskinderen . . . 1,50
Dr. J. C. Matthes , Uit onze beste schrijv • 2e druk 1,90
Dr. J. C. Matthes , Brandt's leeven v. P. C. Hooft 0,90
Dr. J. C. Matthes, Reinout de Montalban. . . . 2,50
Dr. J. G. Matthes , De Roman der Lorreinen . 1,50
Dr. R. A. Mees , Nieuwe denkb. op Natuurk. gebied 0,60
Van der Meulen en Douwes , Het kompas . . . . 0,90
J. H. Meijer , History of the English literature . 1,50
G. van Milligen , De Nederl. staatsburg. 2de druk 1,25
G. van Milligen , de Vraagbaak . , . gebonden 2,50
G. van Milligen , Levensverzekering
1,25
John Stuart Mill , Staathuishoudk , 2 deelen . 12,50
Mr. W. Modderman , Hedendaagsche regtsgel. . 0,60
Mr. W. Modderman, Receptie v. h. Rom, recht . 1,25
Mr. W. Modderman, Pract. en theor. d. rechtswetens. 0,60
Mr. W. Modderman , Handboek Rom. recht , I. II , 1 5,15
Mr W. Modderrnan, Friedrich Carl von Savigny 0,40
Mr W. Modderman , Wil of Vertrouwen . . 0,75
Mr. H. E. Moltzer , Middelnederl, dramat. poezy . 7,50
Mr H E. Moltzer, Anna Roemers Visscher . . 0,40
Mr. H. E. Moltzer, Heiligerlee
0,30
Mr. H. E. Moltzer , Studeeren
0,25
Mr. H. E. Moltzer Taalkunde
0 50
Mr. H. E. Moltzer Bilderdijk
0,25
Mr. H. E. Moltzer, Shakspeare
0,7 .)
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Mr. H E. Moltzer, Hareniana . . . . . . . . . f 1,50
Mr. H. E. Moltzer , list. beoef. Ned. taal . .
. 0,40
B. 0. I. J. Mosselmans, Vier leerredenen .
. 1,25
J. Mulder, Aanschouwelijk Rekenen
0,75
J. Mulder, Schriftelijk Rekenen (1-100) . . .
0,20
J. Mulder, Rekenplaten, per stel
3,75
Nassau's Geschriften, 3 deelen. . .
15,00
Nassau's Gedachten ov, opvoeding, d. Stellwagen 0,60
Narlands Plantentuin , d. prof. Ordlemans, 3 doelen 27,00
Nederlandsche Flora door H. Witte, gebonden . 50,00
Nederlandsche Flora en Pomona, gebonden . . . 55,00
Nedellandsche Boorugaard, 2 deelen, gebonden . 70,00
Niederllndische Obstgarten, 2 Blinde, gebonden 70,00
Nuiver en Reinders Oude geschiedenis. 3de druk 0,30
Nuiver en Reinders , Nieuwe geschied. 4de druk 0,35
Nuiver en Reinders , Vaderl. geschied. 5de druk 0,35
Nuiver en Reinders , Kl. vad. geschied. 3de druk 0,30
Nuiver en Reinders, Nieuw Honderdtal Verhalen 0,35
Nuiver en Reinders Tijdrekenkundig Overzicht 0,25
Wetboek van Strafrecht
0,50
Opmerking. en rueded. betr. het Ned. recht, 17 din 54,40
Mr. J. Oppenheim , Wet bij het oprichten van fabr 1,25
K. J. W. Ottolander, De beste vruchten . . . 0,50
K. J. IV. Ottolander , Praktisch Handboek voor de
Ooftboornteelt , met 24 platen
2,50
Mr. A. Oudeman , Burgel. regtsv , 3 dln. 4de druk 15,00
Mr. A. Oudeman , Strafvordering en strafrecht. • 2,50
Mr. A. Oudeman, Gron. bekleraregt . . 2de druk 2,00
W. Palmer, De Golden kette
0,60
Van Pelt , Even of oneven , 6 stukjes Is . . . 0,25
Van Pelt, Handl. rekenb. Even of Oneven , I 0,50
Dr. G. Penon , Bijdr. Gesch. d. Nederl. Letterkunde 1,90
Dr 0. Pitsch, Landbouwonderwijs in Nederland 0,60
J. Poortman , Vioolschool. 2,50
Proeve v. plaatsel, reglement herv. gem. 3de druk 0,20
J, Th. Closse ,
le stukje .
3de druk 0,20
J. Kemper,
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2e stukje . . 3de druk 0,20

A. C. W. Scheffer ,
3e stukje . . 4de druk 0,20
J. Temmink
4e stukje . . 3de druk 0,20
G. Tiemersma Hz., I, g 5e stukje . . 3de druk 0,20
A. Ufkes ,
r`14 P6 6e stukje . . 3de druk 0,20
Mr. S. M. S, de Ranitz , Art. 68 der grondwet
1.60
G. Reinders, Ned. landb. en veeteelt, 2 dln. 2de druk 17,50
G Reinders en J. Milatz , Landbouwboekh. geb. 1,50
W. Reinkingh , De Nederlandsche werkman. . . 1,20
W Reinkingh, In huis en hof . . . . 2de druk 0,30
W. Reinkingh, N'Oetmiening ien'n jagtwaide. . 0,25
Reinout de Montalbaen , door Dr. J. C. Matthes 2,50
Mr. Rogers , Staatshuishoudk. , d. Mr. L. de Hartog 1,50
R. R. Rijkens , Aardrijksk. van Nederl. 5de druk 1,00
R. R. Rijkens , Bekn. aardrijksk. v. Neder1.4de druk 0,60
It. R. Rijkens , De reiziger . . . . 4de druk 0,30
R. R. Rijkens , Schoolatlas van Nederl. 5de druk 2,90
It. R. Rijkens Kleine Atlas van Nederl. Ode druk 0,40
R R. Rijkens, Kaart van Frankrijk in gr, plano 1,90
R. R. Rijkens, Opvoedk. d lagere school, 4e druk 1,90
Rijkens en Bos, Aardrijkskunde in schetsen . . 5,25
J. B. Rietstap, Wapenboek Nederl. Adel , 1-5 ,
6,00
Dr. M. Salverda , Plant- en dierkunde. Me druk 3,75
Dr. M. Salverda, Atlas voor natuurlijke historie 7,50
Dr. M. Salverda, Kennis der Natuur, afl. 1-12 4,50
Dr. M. Salverda, Natuurk. lees. en leerboekje.

0,80
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Dr. W. M. H. Sanger, Handb. d. obstetrie. 2de druk f 7,50
H. Schierbeek, Schoolkaart van Europa . . • . 15,00
H. Sehierbeek Nieuwe Schoolk. v. Nederland. 12,00
Schlez , Natunrl. leestoon, door Brugsma. 10de druk 0,25
Dr. J. G. Schlimmer , Handb. Rom. antiq. 2de druk 3,90
Dr. J. G. Schlimmer, Rom. antiquiteiten. 4de druk 2,00
Dr. J. G. Schlimmer, Oude Aardrijkskunde . . 2,90
Dr. J. G. Schlimmer , Leerb. der Oude Aardr. . 1,25
Dr. C. D. Schtinfeld Beknopt leerb. d. Planimetrie 1,00
Dr. C. D. Sch6nfeld , Beknoptleerb. d. Stereometrie 1,00
Sehoolbode , de , Tijdschr. v. onderw. en opv. 1880 4,90
G. Schuitema, Formul. Aangiften Successieregten 1,50
E. Seipgens, Deutsche Grammatik 1,00
Dr. A. Sibson , Begins. der land b. scheik. 2de druk 2,50
Dr. A. Sibson, Kunstmeststoffen, d. Dr. van Roijen 1,00
P. Joh. Smid, Handboek d. koffiekultuur 1,75
1 50
Mr. H. J. Smidt , Volkshuishondkande
Spencers Opvoeding d. Job. A Leopold. 3de druk 1,90
A. W. Stellwagen , Atl. v. Nederl. en 0. - I. bezitt. 1,25
A. W. Steil wagen , Proza. . . . . gebonden. 2,50
Dr. Stoll , Grieksche en Rom. mythol. 4de druk 2,00
J. Suringa Een lauwerkrans
0,75
2e druk 0,40
J. Suringa Volkszangboekje
Dr. A. H. Swaagman , Volksgeneeskunde . . . . 0,40
Mr. 0 Q. van Swinderen , Aanteekening op het
Wetboek van Strafl echt. le aflevering . . . . 0,75
Mr. B. D. H. Tellegen , Staathcdshoudk. 4de druk 0,50
Mr. B. D. H. Tel'egen , Stahl, eene toespraak • 0,40
Mr. B. D. H. Tellegen , Dr.itschland en Nederland 0,60
T. Terweij , Nederlandsche Spraakkunst. 2de druk 1,25
A. Teunisse Handwei ken voor Meisjes. . . . 0,90
2e druk 0,30
G. Tiemersma, Taaloefeningen
G. Tiemersma, 300 meetk. opg. v. ambachtsseholen 0,30
Dr. H. Edeu!a V. d. Tuuk , Leven van J. Bogerman 3,60
Tijdschrift voor Landbouwkunde. Per jaargang . 4,90
Tij'ischr. van het Nederl. recht , 8 deelen . . . . 40,00
Dr, J. J. P. Valeton , Schets der Hebr. Spraakk. 1,00
J. Versluys , Begins. der nieuwe meetk. 3de druk 0,60
J. Versluys , Leerb. der vlakke meetk. 6de druk 1,25
1,51
Dr. E. Verwijs , Roman van Cassamus
Dr. E. Verwijs , Van Vrauwen ende van Minne 1,50
0,60
N. J. Visscher , Kaart van Gelderland
0,60
N. J. Vimeher Kaart van Drenthe
0,60
N. J Visscher, Kaart van Utrecht
Dr. A. Vogel, Leerboek der kinderziekten . . 4,90
G. P. Vroom , Handboek voor Notarissen , geb. 1,90
K. A. W agner's Bijbelsche verh. , 0. V. 14de druk 0,30
K. A. Wagner's Bijbelsche verb. , N. V. 14de druk 0,30
M. Weersma , Aanschouwelijke Meetkunde (Prac0,20
tische Vormleer) voor de lagere school. . .
W. J. Wendel , Nederl. letterkunde . . 2e druk 0.75
W. J. Wendel , Wenken ov. Opvoed. en Onderw. 0,75
Dr. R. Westerhoff, Geschied. van ons dijkwezen 4,50
0,25
Wet op het hooger onderwijs, 2e druk
3,00
Dr Jan te Winkel, Roman van Moriaen. .
H. Witte , Plantk. v. school en Ws. 2 st. 3de druk a 0,30
H. Witte , Wandelingen in de Natuur , I . . . . 0,30

WOLTERS

,

TE pRONINGEN,
•••

•• • s,

Dr. J. Woltjer, de Grieksehe onregelm. werkw. f 0,90
Dr. J. Woltjer,, Serta Romana. Bloemlezing uit
1,90
latijnsche dichters ........ . . . . .
4,90
Dr. van der Wijck , Zielkunde , dl. I
Dr. van der Wijck , Mr. Joh. Kinker . 2de druk 2,90
0,60
Dr. van der Wijck , Toekomst der vrouw. .
0,40
Dr. van der Wijck , Spinoza
Dr. van der Wijck, Het raadsel der ervaring . 0,60
Dr. J. A. Wijnne , Alg. gesch. , I , . 8ste druk 2,90
Dr. J. A. Wijnne, Alg. gesch., II, . 6de druk 2,00
Dr. J. A. Wijnne , Alg. gesch.. III , . 7de druk 2,90
Dr. J. A. Wijnne , Alg. gesoh., IV, . 7de druk 2,90
Dr. J. A. Wijnne , Handb. d. algem. gesch. 4de dr. 3,90
Dr. J. A. Wijnne Overz. d. algem. gesch. 9de dr. 1,75
Dr. J. A. Wijnne , Gesch. v. h. vaderl. Me druk 3,90
Dr. J. A. Wijnne , Bekn.gesch.v.h.vaderl. 6de druk 1,75
Dr. J. A. Wijnne , Gesch. van de Nederlanden, I , 4,90
Dr. J. A. Wijnne , Gesch. (verspr. en nieuwe opst.) 3,75
Dr. J. A. Wijnne , Oostersche volken en Griekenl. 4,50
Dr. J. A. Wijnne, Historische waarheid . . . . 0,50
Dr. J. A. Wijnne , Wet Hoog. Ond. en Alg. Gesch. 0,40
J. E. K. van Wijnen 7 Stijloefen. en zinsontl. 2 st. a 0,30
J. Worp , Melodiën der Ev. gez., Geb. 3de druk 8,00
J. Worp , Melodiën v.d. vervolgb. d.Gez. geb. 2e dr. 4,90
J. Worp , Melodiën der Psalmen , geb. 3de druk 9,90
J. Worp ,- le Zangboekje . . . . Me druk 0,30
J. Worp, "82e Zangboekje . . . . Me druk 0,30
J. Worp ,
3e Zangboekje . . . . 4de druk 0,30
J. Worp , r: 4e Zangboekje . . . . ide druk 0,30
J. Worp , "ï>. Zing. kinderwereld, 4 st. 5de druk h 0,65
J. Worp ,
Zangsehool, I, Canons
0,30
J. Worp ,
Li edjes v. twee stemmen. 4de druk 0,30
J. Warp, :r7 Wenken b d. zangboekj. 2de druk 0,25
J. Worp,
De zing. kinderw. v. school en huis 0.25
J. Worp , a Twintig driest. liederen. 4de druk 0,30
J. Worp ,
Veertig tweestemmige liedjes . . 0,40
Ut - re - mi , Zangmeth. I, 2c dr. 0,25
J. Worp ,
J. Worp N Ut - re - mi Zangmeth. II . . 0,25
J. Worp , Een lentedag, zond. begeleid. 3de druk 0,50
J. Worp , Twintig liederen v. mannenk. 3de druk 0,75
J. Worp , Orgelmagaz. v. Prot. en R.-Cath Kerken 3,00
J. Worp , Jan \ Maat. Woorden van Dr. J. P. Heije 0,30
J. Worp , Een lentedag , met begeleiding . . . . 1,25
J. Warp , Oefeningen v. stemvorming , 4 stemm. h 0,30
J. Worp , Oefeningen voor twee stemmen . . . 0,50
J. Worp , In de kinderkamer 0,65
J. Worp , Honderd vijftig voorspelen . 2de druk 2,90
J . Worp, Naspelen ......... . . . . 1,90
J. Worp , Algemeene muziekleer . . . . 2e druk 3,00
J. Worp Kleine muziekleer 2e druk 0,60
ederen . . 0,50
J. Worp, Koren, le afl. (De Cort) , Li
J. Warp , Practische orgelschool . . . • . . . . 2,90
H. v. d. Woude , Leerboek voor de school . . . 0,25
0,75
L. van Zanten , Algebra
H. Ziemssen, Pathologie en therapie . . . . . 7,50
I. Zijlstra , Schrijfeursus voor de lagere school;
0,10
in 14 callers , it
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Het geschrift , dat ik hiermede den welwillenden lezer aanbied, is niet
„voor Nederland bewerkt" naar het een of ander buitenlandsch „gunstig
bekend" leerboek, het is een handboek van eigen fabrikaat „home brewed" ').
Des te meer voel ik mij gedrongen tot een woord vooraf.
Ik heb mij tot taak gesteld de dingen , die ik te behandelen had zoo
te schrijven als ik dacht dat ze waren. Dit doet niet degeen , die vooropstelt dat de autoriteit van Thukydides niet mag gewantrouwd worden
want , om hier maar één ding te noemen , niemand die zich tegenwoordig met
Grieksche geschiedenis bezig houdt kan er meer blind voor zijn dat het oordeel
van Thukydides over Nikias en Kleon in strijd is met de door Thukydides
vermelde handelingen dier mannen , waaruit Thukydides dat oordeel
1 ) Ik kan dit echter niet geheel zonder restrictie zeggen. Al wat er namelijk
in de ingelaschte hoofdstukken over de wording der Perzische monarchie en de
geschiedenis der landen waaruit zij gevormd is te lezen staat , benevens het
weinigje dat ik naar aanleiding van Alexander den groote over de Indiërs heb
ingevoegd, is uit de tweede of derde hand. Ik zou er mij ook niet aan begeven
hebben zoo niet de wet, die in de 4de klasse der gymnasiën wel hoofdzakelijk
maar niet aitsluitend de Grieken aanwijst voor het onderwijs in de oude geschiedenis , mij er toe gedwongen had. De stof is zoo goed als geheel genomen uit
Duncker (laatste uitgave), die mij den indruk maakte an meer vertrouwen te
verdienen dan Maspéro. Slechts heb ik aan het werk van den laatstgenoemde de
beschrijving ontleend van het hieroglyphenschrift (p. 69 en 70 der vertaling van dr. R.
Pietschmann) en van de Oostersche schrijfsoorten (p. 73). Ongelukkig had ik Duncker
nog niet gelezen toen ik de eerste noot op p. 11 schreef. ik heb daar op gezag van
Rougé (in de Revue Archéologique 1867), Chabaz (Recherches pour servir it l'histoire
de la XIX dynastie 1833) Maspéro , Pietschmann , Lauth (in het „Zeitschrift der
Deutschen morgenl. gesellsch. 1867), Gelzer (in Bursians Jahresbiicher 1873) om
niet te spreken van Gladstone in de voorrede van Schliemann's Mykene en in
zijn „Homeros en zijn tijdgenooten" — de A c h aj e r s mee laten doen aan eenen
aanval op Aigyptos tijdens de regeering van Menephtha I. Maar Duncker maakt
de eenvoudige opmerking dat het Aigyptische opschrift waar het bericht op
steunt , de Akaiusa of Akaiwasa of Akiwasha (want zoo heet het bedoelde volk
aldaar) zeer duidelijk onder de besnedene volken telt , waardoor de geheele vereenzelviging met de Achajers natuurlijk vervalt.

motiveert. Ik heb mij dus aangematigd het in sommige gevallen „heter
te willen weten dan Thukydides." En na Thukydides behoef ik geenen
anderen auteur te noemen.
Men behoeft echter, zal iemand zeggen , niet altijd met zijn oordeel
gereed te staan. Maar bij het onderwijs is die vrijheid kleiner dan bij de
studie. Men kan niet de jongelieden laten kiezen uit de verschillende
meeningen , en evenmin kan men alles waardoor men gevaar zou loopen
de oude schrijvers — of zeg Thukydides — tegen te spreken , eenvoudig
overslaan. Wat dit laatste betreft , zelfs al wil men er de voor het
onderwijs zoo noodige aanschouwelijkheid en afgerondheid van voorstellingen aan opofferen , toch geat het niet; ik geloof dat hier dan ook de
bewijzen wel van geleverd zijn.
Al is het dus zonder twijfel hachelijk Thukydides aan zijn oordeel te
willen onderwerpen en hiervoor ook uit te komen , men stem me toe dat
het geen vraag van smaak is , dat het gerischt wordt van hem die bij
den tegenwoordigen stand der wetenschap de Grieksche geschiedenis
beschrijven wil. Dat hij er ongelukkig in kan zijn , dat het hem aan
bezonnenheid , aan scherpzinnigheid , aan geleerdheid kan ontbreken , dit
alles is zeer mogelijk ; maar het beginsel blijft daarmee onaangetast.
Slechts bij zeer enkele gelegenheden heb ik van mijne voorstelling
der feiten rekenschap gegeven. Zoo wij onzen arbeid altijd zoo konden
inrichten als wij wenschten , zou ik zonder twijfel in plaats van het nu
voltooide werkje een grooter ondernomen hebben , en daarin de open
kwesties van alle kanten hebben trachten te bezien zooals b.v. in
Ihne's libmische Geschichte gebeurt. Ook hoop ik nog wel eens binnen
korter of langer tijd de gelegenheid te vinden om mij over verschillende
punten nader te verklaren en te verantwoorden, maar in het leerboek is
daarvoor de plaats niet. En wat beteekent het dan plaats te vullen met
aanhaling van de titels der werken , die in handen van iederen beoefenaar
der Grieksche geschiedenis zijn ? Ik had wel opstellen uit de Duitsche
Philologische en Historische tijdschriften kunnen citeeren maar uit wellicht overdreven vrees om mij op het gebied van aanhalingen te begeven
heb ik ook dat zoo goed als geheel nagelaten 1). Bescheidenlijk wensch
1)
Ik neem de gelegenheid waar , hier nog voor de distrikten van den
Attischen zeebond te verwijzen naar A. Kirchhof der Delische Bund , Hermes
1875 ; en voor het een en ander over, het tooneel in 't begin der 5de eeuw naar
Th. Bergk Verzeichniss der Siege dramatischer dichter in Athen, Rhein. Museum
34ster Band 2de Lieferung ; en voor oude tempelmuzick naar K. von Jan in
Fleckeisens Jahrbileher 9 (1879). Andere dan Duitsche tijdschriften heb ik weinig
in handen gehad tenzij enkele malen de Revue Archéologique en het Journal

des Savants.

ik dat wie mijn werk zijner aandacht zal waardig keuren en zich geroepen
voelen het te beoordeelen , niet terstond als hij de eene of andere voorstelling aantreft waartegen elders bezwaren zijn ingebracht , mij verdenke
hier geen kennis van genomen te hebben 1 ). 0 verigens staat het natuurlijk
iederen deskundige vrij het er niet mee eens te zijn , en ik geloof ook niet
dat zoo de leeraar die het met dit boekje waagt , het met de domineerende
voorstellingen maar vinden kan , het zooveel hinderen zal of hij hier of
daar iets zal meenen te moeten schrappen of veranderen.
In het algemeen spreekt het van zelf, dat ik geschreven heb voor
leeraren , die meer van de Grieksche geschiedenis weten dan in dit handboek staat. Ik heb er bepaald op prekend dat het door vertellen zou
worden aangevuld. Geenszins om er meer namen of jaartallen bij te halen.
Maar tot vertellen heb ik overgelaten al die schilderachtige trekken waar
het eene tijdperk rijker aan is dan het andere , maar waar geen tijdperk
geheel en al arm aan is ; die uit de oude schrijvers zelf te halen zijn
of — als men dat niet verkiest — uit ieder uitgebreid verzamelwerk der
Grieksche geschiedenis ; die zonder als zuivere waarheid te behoeven
voorgesteld te worden, zooveel kunnen bijdragen om levendigheid aan
personen en gebeurtenissen bij te zetten ; en die door vertellen genoeg
in 't geheugen blijven zonder dat ze in 't leerboek behoeven te staan.
1 ) B.v. het nog al hevig geschreven stuk van Gelzer in Bursians Jahrbiicher
1873 , p. 1021 sqq. Wat daar tegen de invoering van het lot door Aristeides
aangevoerd wordt is m. i. in alle opzichten zwakker dan de hypothese van MilnerStriibing. Wat er in genoemd stuk in navolging van Ulrich Keihler (Urk. und
LTntersuch. z. Gesch. des Mt. Del. Bundes) over den na-Eukleidischen oorsprong
van het schatmeesterschap der algemeene inkomsten wordt gezegd (vgl. ook
J. Lipsius bij Bursian 1873, p. 1335 en Gustav Gilbert, BeitrRge zur innern
(+esch. Athens im Zeitalter des Peloponnesischen Krieges p. 89) beteekent meer,
heb,enhowlikmjvrasgohendzijvaStrbgehoudn
inamerkgovhtscamerpvnPiklsodewrn
Trapacono
van Ephoros bij Diod. XII c. 38 , TetE
vrylAivx xprifrtx.r2
Fulcivcccv fle,pcxAci, en de volgende van Plutarchos (Vita Periclis 0. XI) it. T__61V
AS,JVC:LiC4V qiipTY)/262 Trpc.iwAaTa , 996potog xxi crTpTStli.tOCTS4
en in aanmerking genomen
vooral de vreemde omstandigheid dat de Atheners eenen algemeenen schatmeester
yernist zouden hebben in den tijd dat ze algemeene inkomsten van belang hadden en
ngesteld in een tijd dat ze die niet hadden , zoo kan ik mij toch voorstellen dat
ik op den duur tot het gevoelen van Gilbert over zal gaan. Wat Ad. Schmidt
(Perikles und sein Zeitalter) die ook aan het voor-Eukleidische bestaan van den
algemeenen schatmeester gelooft daarvoor aanhaalt n.l. Diod XII, c. 39: „Tieptx;tii
E., ,XV.9q7T7r0;.) Z:( 9'gaT2 1tLiVO; '//1, int,t.t.sAryri;i" beteekent niets, daar Incp,i4; hier veel
eenvoudiger verklaard wordt als „curator opens" (n.l. van het werk van Pheidias
waarvan hier sprake is). Schmidt's recensie van Milller-Striibing's hoofdwerk (in
de Jenaer Literaturzeitung van 1875) heb ik niet in handen kurinen krijgen.
'

.

Dit is een van de dingen waarop ik mij het allermeest heb toegelegd :
dat het boek gelegenheid en aanleiding geve tot vertellen ; dat men niet
de eene helft van 'tgeen men zou willen vertellen reeds in 't boek aantreffe , en voor de andere helft de aanhechtpunten misse in 't kader er van.
Wanneer men geen tijd met dicteeren behoeft zoek te maken kan er
in 't voor de geschiedenis bestemde uur vrij wat worden uitgevoerd. Ik
heb mij voorgesteld dat tegen het eind er van altijd van de nieuw te
leeren les een kort overzicht worde gegeven , dat er bij 't behandelen
der nieuw geleerde les verteld worde tot aanvulling , en dat er aan 't begin
van 't uur iets van de voorlaatste en het daar bij vertelde worde herhaald.
Van dergelijke zaak zou ik echter niet spreken en haar aan het inzicht
mijner ambtgenooten overlaten , zoo niet ook met haar de geheele inrich.ting van dit handboek samenhing o.a. zijn gedrongen stijl. Ik verwacht
daar aanmerking op te zullen hooren maken, want veel menschen
zijn er erg bang voor; in de aangegeven wijs van behandeling ligt
voor hen misschien eene verontschuldiging. Ik voor mij echter vind er
in geen geval eene verontschuldiging voor noodig. Ik behoor niet tot
degenen , die een leerboek niet „bevattelijk" noemen tenzij men van de
drie regels er twee kan over boord werpen , ik geloof dat hetgeen bestemd
is om bestudeerd te worden ook wel eenige inspanning mag vergen om
te worden gevat , als er maar iets in zit dat zich vatten laat , dat een
klare voorstelling mogelijk maakt, zich niet in nevelachtige algemeenheden
verliest. Op dat punt nu is mijn geweten nog al rustig.
Minder op het punt van drukfouten. Er zijn tot mijn spijt heel wat
drukfouten blijven hangen, gelukkig echter zoo goed als geen zinstorende
tenzij eenige getallen die men met eenige andere verbeteringen — dies
diem docet — achterin in een lijstje aangewezen zal vinden.
En hiermede gaat vooreerst deel één van dit handboek zijn weg.
Het tweede deel , hoofdzakelijk de Romeinsche geschiedenis bevattende
zal binnen niet al te langen tijd gereed zijn en in geen geval de 100
pagina's te boven gaan ; zoodat het geheel zonder bezwaar in een tweejarigen cursus behandeld zal kunnen worden. — Achter het geheele werk
zal een uitvoerig naamregister worden geplaatst.
ARNHEM, 23
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V.

INHOUD.
A. INLEIDING.
HOOFDSTUK

I. AFKOMST, NAMEN STAMMEN, TAAL .

Bl. 1.

.

1. Arische stam, -- 2. Asiatische Ariërs: Hindoe's en Iraniërs. - 3. Europeesche
Ariërs. - 4. Uitbreiding der Europeesche Ariërs, -- 5. De naam Grieken. 6. Pelasgen. - 7. Ioniërs , Aioliërs ; Doriërs. S. Dialekten : het lonisch, Aiolisch.
Dorisch , Attisch. - 9. Het gemeen Grieksch.
HOOFDSTUK

II.

STAATKUNDIG OVERZICHT

VAN

.

GRIEKENLAND

Bl. 3.

.

10. Uitgangspunt van het staatkundig overzicht: 445 v. Chr. -- 11. Thessalië; de
Maliërs , de Dolopiërs. - 12. Epeiros. 13. Akarnanië , Aitolië, de [Ozolische
Lokriërs, de Ainianen. - 14. Phokis, Delphi, Doris, de Epiknemidische en
Opuntische Lokriërs. - 15. Boiotië. 16. Attika. - 17. De Zeebond. - 18. De
Spartaansche bond, de Lakedaimonische staat, Lakonike, Kynuria, Messenië. 19. Elis, het holle Elis, Akroreia, Pisatis, Triphylia. - 20. Arkadië. - 21. Korinthos , Epidauros , Troizen , Hermione , Phlius , Sikyon , Megara. - 22. Inrichting van
den Spartaanschen bond. - 23. Argos, Achaje. - 24. Regeeringsvorm der Grieksche
445 v. Chr.
staten
HOOFDSTUK III. INVLOED VAN LAND EN ZEE OP HET GRIEKSCHE VOLKS-

Bl. 6.

KARAKTER . .

3 25. Versnippering van 't volk als van 't land. -- 26. De zee. - 27. Eenheid , zich
openbarende in en gevoed door gemeenschappelijke taal , zeden , Godsvereering.
28. Klimaat. - 29. Bodem. - 30. Resultaat,

B. HET VOORHISTORISCH TIJDPERK.
(D. i. de oudste tijd tot 800 v, (Jhr.)
HOOFDSTUK
DORIËRS

IV.

TOESTANDEN VOORAFGAANDE

AAN DE

KOMST

DER

.

ZUID-GRIEKENLAND .

Bl. 8.

32. De Achajers; de Achajische tijd.
31. Verdwenen voorhistorische bevolking.
33. Steenperiode; de ontwikkeling der Graeco-Italiërs. - 34. Het bronzen tijdperk .
35. Phoinikiërs in Griekenland. - 36. Vormen van bestuur; eenige
Schliemann.
rijken uit den voorhistorischen tijd. - 37. Koningschap , raad , volksvergadering.
38. Bouwwerken, rijkdom van koning en edelen. - 39. Oorlog. - 40. De zee. -41. Maatschappelijke toestand. - 42. Gelijke toestanden bij Grieken en ThrakoPhrygiers in den Achajischen tijd; lagere toestanden; Helleno-barbaren.
HOOFDSTUK V. DE DORISCHE

TIJD. (VAN DE KOMST DER DORIËRS IN

ZUID-GRIEKENLAND TOT 800 V. CHR.) ..

. Bl. 12.

3 43. Aanleiding tot de verhuizing der Doriërs naar Zuid-Griekenland. - 44. Verschillende richting; Oost-Dorische vestigingen. - 45. West-Dorische vestigingen.
46. Onware overlevering omtrent de verovering van Peloponnesos door de Doriërs.-

47. Lykurgos; beschouwing van zijn werk in 't algemeen. ---- 48. Wat ni et nieuw
was in 't werk van Lykurgos. --- 49. Wat w el nieuw was in 't werk van Lykurgos.
50. De agoge. 51. Perioiken en Heiloten. - ---- 52. Sparta's regeering sedert Lykurgos. ----- 53. Kolonisatie op de kust van Klein-Nsië. -- 54. Nieuwe namen : Aioliërs,
Hellenen. - 55. Staatkundige en maatschappelijke veranderingen.
HOOFDSTUK VI. GODSDIENST EN POESIE DER GRIEKEN IN HET VOORHISTORISCH TIJDPERK

Bl. 17.

3 56. Oorsprong der goden. --- 57. Ontwikkelingsgang der Grieksche mythologie ; wereidbestuur. -- 58. Goden van eeR ouder geslacht. - 59. Heroën. 60. Resultaat. 61. Eeredienst ; offers , priesters , hymnen , tempels , beelden , profeten. - 62. Orakels.63. Theoriën; Amphiktyoniën, Pylaïsche of Pythische Ampliktyonie. --- 64. Oudste
poësie; heldenzang. -- 65. Het heldendicht, Ilias, Odysseia. -- 66. Homeros, Horn eriden , Rhapsoden.
C. DE DRIE EERSTE EEUWEN VAN HET HISTORISCH TIJDPERK.
(D. I. van 800 v. Chr. tot 500 v. Chr.)
HOOFDSTUK VII. OORLOGEN, STAATKUNDE EN ZEEVAART IN DE

8ste

. BI. 24.

EEUW V. CHR. . ..

3, 67. Sparta's veroveringen tusschen 800 en 750 v. Chr. -- 68. Pheidon van Argos
746. Sparta's veroveringen tusschen 750 en 700 v. Chr. -- 89. Sparta's be]ang bij
verovering. - 70. Perioiken.- 71. Griekenland buiten Sparta, 3 verschijnselen.
2. Alschaffiing van 't koningschap. -- 73. Opkomst van zeestaten.- 74. Kolonisatie
in 't Westen. - 75. Eenige der nieuwe koloniën.
HOOFDSTUK VIII. OORLOGEN , STAATKUNDE EN ZEEVAART IN DE 7de
EETTW EN IN DE EERSTE 25 JAREN DER 6de EEUW VOOR CHR. . . . BI. 27.

3, 76. Sparta en Elis, en hun naburen, in de 7de eeuw vóór Chr. -- 77. Het 10jarig
archontaat te Athene in een 66njarig van 9 personen veranderd 682 v. Chr. ---- 78. De
tyranneneeuw (665-565). - 79. Periander, Psammetichos.- 80. Myron, Isodemos,
Kleisthenes, 1ste heilige oorlog. - 81. Theagenes. --- 82. Thrasybulos van Miletos,
Kyfon v. Athene. - 83. Wetgevers. 54. Solon. 85. De Seisachthie. 86.
Solon's staatsregeling. - 87. Regeling der burgerrechten. - 88. Sparta en Ells tusschen 600 v. Chr. en 't einde van de tyranneneeuw. - 89. Het ephoraat - 90.
Nieuwe koloniën. 91. Toestand en regeering der koloniën.
HOOFDSTUK IX.

OORLOGEN, STAATKUNDE EN ZEEVAART IN DE TWEEDE

HELFT DER Ede EEUW

. Bl. 33.

3, 92. De Klein-Asiatische Grieken tusschen 565 en 530. - --- 93. De koloniën in 't Westen,
Noorden en Zuiden tusschen 565 en 530. - 94. Sparta's buitenlandsche politiek
wordt foederatief. - 95. De Spartanen als Trpoen-,;.1-at
'EW;o;. -- 96. Athene
onder Peisistratos.
97. De Peisistratiden 527-510.
98. Plataiai. -- 99. Kleisthenes.
100. Athene's demokratie in strijd met Sparta.- 101. De Grieken buiten
Griekenland tusschen 530 en 500. -- 102. Terugblik op Sparta.
HOOFDSTUK X. DE GODSDIENST DER GRIEKEN IN DE EERSTE 3 EEUWEN
VAN 'T HISTORISCH TIJDPERK (1). I. VAN 800-500)

.

. BI. 40.

3, 103. Nieuwe elementen in den godsdienst. - 104. Zinnebeeldige reiniging. -- 105.
Het leven na den dood. - 106. Godsdienstige verrukking. - 107. Agonen. 108. De Olympische spelen. 109. De Pythische spelen; de Nemeïsche spelen; de
Tsthmische spelen. - 110. Niet-Pan-Helleensche spelen. - 111. Oorzaken van de
uitbreiding der mythologie.
HOOFDSTUK XI. LITERATUUR , MUZIEK en PHILOSOPHIE DER GRIEKEN IN DE
EERSTE 3 EEUWEN VAN HET HISTORISCH TIJDPERK. (D. I. VAN 800-500). Bl. 44.
3, 112. Hesiodische poëzie.

113, De Kyklische dichters. - 114. De Homerische
hymnen.
115. Het lierdicht , algemeene beschouwing.
116. De koorzang. 117. De solo-zang.
118. De tragodia, het satyrdrama.
119. De komodia.
120. Muziek. - 120. Geleerdheid in de 7de eeuw' ; philosophic.
121. De logographen.

HOOFDSTUK XII. BEELDENDE
GRIEKEN

KUNsT 1N ALGEMENE BEScHAvING DER

IN DE EERSTE 3 EETWEN

VAN

IIET HISTORISCH TIJDPERK

(D. t. VAN 800-500)

..

.

Bl. 48.

124. Schilderkunst. -- 125. 't Open
122. Bouwkunst. - 123. Beeldhouwkunst.
128. Scheepsbouw ,
bare leven. --- 126. Het bijzondere leven.- 127. Muntstelsel.
krijgskunst.

D.

OVERZICHT VAN DE SAIVIENSTBLLING DER PERZISCHE MONARCHIE EN VAN 1)E GESCHIEDENIS DER VOLKEREN
WAARUIT Z1,1 IN 500 V. CHR. BESTOND.

HOOFDSTUK XII 1 ). INLEIDING

31 51.

129. Omvang der Perzische monarchie in 500 V. Chr.. - 130. Bevolking. •- 131.
- 132. Aigyptos en Aithiopië.
133. V66r-Arische
De Semitische menschenstam.
134. Gemeenschappelijke toestanden.
en V66r-Semitische bevolking van Voor-Asië.

HOOFDSTUK XIII.

VOOR-ASIF. EN AIGYPTOS TOT 950 v. OuR. . . .

Bl. 54.

136. Overzicht der
Overzicht der geschiedenis van Aigyptos tot 2000 v. Chr.
geschiedenis van Aigyptos tusschen 2000 en 1650 v. Chr. -- 137. Staten- en stedenvorming in Voor-Asië tot 1650 v. Chr. Babylonië , Elam. - 138. Staten en stedenvorming in Voor-Asië tot 1650 v. Chr. Assn.'. en Ninive, de Phoinikiërs , de Philistijnen ,
Syrië. -- 139. Aigyptos en Voor-Asië tusschen 1650 en 1300. Tuthmosis III. Ramses
II , de Chetieten , de Amorieten , de Israëlieten. - 140. Aigyptos tusschen 1300 en
950 vergeleken met Voor-Asië. - 141. Phoinikische kolonisatie tusschen 1300 en 950.
142. Assyrië's uitbreiding tusschen 1300 en 950. Tiglath Pilezar I 1130-------1090.
143. De Israëlieten onder koningen ; Iran tusschen 1300 en 950.

0, 135.

HOOFDSTUK XIV.

VOOR-ASIË EN AIGYPTOS TUSSCHEN 950 EN 500. . . Bl. 57.

144. Voor-Asië tusschen 900 en 705. Assur-Nasirpal 882-859 en Salmanassar II 859-823 en (100 jaar later) Tiglath Pilezar II 745-726 en Salmanassar III 726-722, Sargon
722-708. --- 145. Aigyptos tusschen 950 en 705, Seshonk ± 950 en (200 jaar later).
Pianchi en Sabako. ---- 146. Voor-Asië en Aigyptos tusschen 705 en 606 , Sanherib van
Assyrië 705-681 en Tirhaka van Aigyptos; de laatste koningen van Assyrië: AssarHaddon. 681-668, Asser Banipal (Sardanapalos) 668-626, Assur-Idilili (626-605) de
Skythen (Sakers); Aigyptos onder Psammetichos 654-615 en Necho; de opkomst van
het Medische rijk onder Dejokes , Phraortes , Kyaxares (630-593) en van het Babylonische onder Nabopolassar en van het Lydisehe onder Alyattes.
147. Voor-Asie
en Aigyptos van den val van Nineve (605) tot het optreden van Kyros (558); Babylonië
onder Nebukadnezar en zijn opvolgers Medië onder Kyaxares en Astyages; Lydi
onder Alyattes en Kroisos; Aigyptos onder Necho , Psammetichos II, HophrEt,
Amasis.
148. Vorming en uitbreiding van het Perzische rijk onder Kyros. Kambyses (Gumata) Dareios , 558-500.

HOOFDSTUK XV. DE GODSDIENSTEN VAN VOOR-ASIF, EN AIGYPTOS TOT
500 v. CHR ..
. BI. 62.
0, 149. Tegenstelling tusschen goede en booze machten. ---- 150. Bij de Iraniërs en
Hindoe's. -- 151. Bij de Babyloniërs en Assyriërs.
152. Bij de West-Asiatische
Semieten.
153. BaRltis (Belit. IVIylitta) en Astarte (Istar). -- 154. Goede en booze
machten bij de Aigyptenaren.
155. Ontwikkeling der Asiatisch-Arische godsdiensten.
156. Mozes , monotheïsme der Israëlieten. -- 157. Ontwikkeling merkbaar
in de godsdiensten der overige Asiatische Semieten. - - 158. Ontwikkeling merkbaar
in den godsdienst der Aigyptenaars. -- 159. Algemeen onderscheid tusschen de
Arische en Semitische godsdiensten. -- 160 Zedelijk standpunt der behandelde godsdiensten. 161. De priesters.
HOOFDSTUK XVII.

BESCHAVING, WETENSCHAP, KUNST IN AIGYPTOS EN

VOOR-ASIt TOT 500 V. CHR .............. . Bl. 69.
162. Bechaving en literatuur in Aigyptos tot 500 v. Chr. -- - 163. De kunst in
Aigyptos voor 500. -- 164. Beschaving in Voor-Asië voor 500 v. (hr. 165. Kunst
in Voor-Asië voor 500.
1) De nummers van dit en de :3 volgende hoofdstukken zijn bij vergissing één te laag.

5de EEUW V. CHR. , GRIEKENLANDS VEREENIGING EN SCHEURING, ATHENE'S VERHEFFING ,
GROOTHEID EN VAL.

E. DE GRIEKEN IN DE

(D. i. van 500 V. Chr.-400 V. Chr.)
HOOFDSTUK XVIII. DE AFLOOP VAN DEN IONISCHEN OPSTAND EN DE TIJD
DER GRIEKSCH-PERZISCHE OORLOGEN TOT AAN XERXES' KOMST IN

BI

GRIEKENLAND. (D. I. VAN 500 V. CHR.-480 V. CHR

76.

3 166. De afloop van den Ionischen opstand (501-495).

167. Argos' vernedering.
168. De tocht van Mardonios 493. - 169. De gezanten van Dareios , Aigina's houding
en haar gevolgen. - 170. De tocht van Datis en Artaphernes ; de slag bij Marathon
490. - 171. Het uiteinde van Miltiades en dat van Kleomenes ; hernieuwde oorlog
met Aigina. - 172. Athene wordt eene zeemogendheid. - 173. Perzië's vernieuwde
k rijgstoerusting. 174. Het Isthmoscongres. 175. De Grieksche staten in 't Westen
tusschen 500 en 480 v. Chr. - 176. Uitslag der uitnoodiging tot aansluiting.

HOOFDSTUK XIX. DE TOCHT VAN XERXES. (D. I. HET JAAR 480 V. CIIR.) Bl. 83.

177. De verdedigingsplannen. - 178. Verdediging der linie Thermopylai-Artemision.
179. De strijd hij Thermopylai. - 180. De strijd bij Artemision; Athene verlaten.
181. Salamis. - 182. De slag bij Himera. - 183. Xerxes' terugkeer. - 184. De
Grieksche vloot na den slag bij Salamis.
HOOFDSTUK XX. PLATAIAI IVIyKALE 7 HET ATTISCHE ZEEVERBOND. (4'19
V. CHR.-476 V.

3,

elm.) ................. BI. 88.

185. De eerste helft van 479. - 186. De slag bij Plataiai. - 187. De slag bij Mykale.
188. De Atheensche muren. - 189. iausanias' verraad. -- 190. De Attische zeehond.
(476 v. Chr.)

HOOFDSTUK XXI. ALGEMEENE BESCHOUWING DER ZOOGENOEMDE PENTEKONTAËTIE. (D. I. VAN

481 of liever 476-431 V. CUR.)

. Bl. 92.

'0, 191. Pentekontaëtie, d. i. tijd van 50 jaren. - 192. Athene in de Pentekontaëtie. 193. Verdeeling der Pentekontaëtie. - 194. Drie gezichtspunten.
HOOFDSTUK XXII. DE TIJD DER UITBREIDING EN AFRONDING VAN DEN
ATTISCHEN ZEEBOND. (D. I. VAN 476-465 V. CHR.) ..

. Bl. 93.

3, 195. Uitbreiding van den Attischen zeebond; het Thrakische district, 475. - 196. Veranderingen in Athene's staatsbestuur , 474-470. - 197. Argos. - 198. Uitbreiding
van den Attischen zeebond , 469 v. Chr.-467 v. Chr. - 199. Pausanias' uiteinde,
Themistokles' vlucht. - 200. Sicilie. - 201. Woelingen binnen den Attischen
zeebond , 466. - 202. Themistokles , 466. - 203. De slag bij den Eurymedon ; uitbreiding van den Attischen zeebond; het Karische district, 465 v. Chr.
HOOFDSTUK XXIII. DE TIJD WAARIN ATHENE ZIJN TOPPUNT VAN MACHT
BEREIKT EN VERLIEST. (B. I. VAN 464 V. CHR.-445 V. (JHR.) . . .

Bl. 96.

?, 204. Opstand van Thasos (464-462) ; begin van den 3den Messenischen oorlog (463454). - 205. Kimons raad en verbanning; verbond met Thessalië en Argos. 206. De nieuwigheden in het bestuur. - 207. Ephialtes' dood. - 208. Oorlog met
Perzie, dood van Themistokles. - 209. Nieuwe redenen tot nijd jegens Athene:
Megara bij den zeebond, lange muren. - 209. Oorlog met Korinthos, Epidauros en
Aigina, 459 en volgende jaren. - 210. Oorlog met Sparta en Boiotia, nederlaag bij
Tanagra, 457; Kimon teruggeroepen. - 211. Revanche der Atheners (Oinophyta,
tocht van Tolmides , tocht van Perikles) , einde van den 3den Messenischen oorlog. 212. Ramp in Aigyptos , Bondskas naar Athene , 454 ; Slag bij Salamis op Kypros,
449. - 213. Nieuwe onlusten in Griekenland: de Atheners verslagen bij Koroneia;
het 30jarig bestand (445).

HOOFDSTUK X XIV. DE RUST VOOR DEN ALGEMEENEN AANVAL OP ATHENE'S
MACHT. (D. I. VAN 444 V. CHR.-432 v. CHR.) .

.

Bl. 102.

216. Perikles'
214. Perikles' invloed. - 215. Perikles' buitenlandsche politiek.
217. Rust en werken des vredes, 445-440: stichting van
binnenlandsche politiek.
Thurii, 443.
218. Opstand van Samos en Byzantion, 440-439: stichting van Amphipolis, 487. - 219. Eerste aanleiding tot den Peloponnesischen oorlog; Kerkyra
bij den zeebond. - 220. Tweede aanleiding tot den Peloponnesischen oorlog ; Potidaia's
afval. - 221. Derde aanleiding tot den Peloponnesischen oorlog; Megara.
222. Besluit tot algemeenen oorlog; omvang der partijen. - 223. Perikles in 432.
HOOFDSLIK XXV. DE EERSTE PERIODE VAN DEN Z.G. PELOPONNESISCHEN
OORLOG, ARCHIDAMISCHE KRIJG. (D. I. VAN 431 v. CHR.-421 V. CHR.)

Bl. 107.

224. De oorlog en de pest ; Perikles' einde (431-429). - 225. Plataiai's belegering en
val ; Potidaia herwonnen; Lesbos afgevallen en herwonnen ; Kerkyra's woelingen
429-427. - 226. Voorspoed der Atheners in 426 en 425; Kleon. - - - 227. Heilotenmoord; rampspoeden der Atheners, 424-422. 228. De vrede van Nikias.
HOOFDSTUK XXVI. DE TWEEDE PERIODE VAN DEN Z.G. PELOPONNESISCHEN OORLOG , VAN DEN VREDE VAN NIKIAS TOT SPARTA'S OPENLIJK
WEDEROPTREDEN TEGEN ATHENE. (D. I. VAN 431 V. CHR.-413 V. CHR.) Bl. 110.
229. Verbonden en tegenverbonden in 421 en 420. - 230. Vijandelijkheden, 419416. Hyperbolos geostrakiseerd , 418. - 231. Inleiding op de expeditie naar
416. - 232. De Hermen-verminking. - 233. De expeditie naar Syrakuse tot de
komst van Gylippos.
HOOFDSTUK XXVII. DE DERDE PERIODE VAN DEN Z.G. PELOPONNESISCHEN
OORLOG, DE Z.G. DEKELISCHE KRIJG (D. I. VAN 413 V. CHR.-404 v. CHR.)

Bl. 115.

234. Alkibiades' raad , einde der Sicilische expeditie (413). - 235. Afval van Chios,
Lesbos, Miletos enz.; bond van Sparta met Perzië; Athene's geestkracht, 413, 412.
236. Alkibiades weer tegen Sparta; Tissaphernes en Sparta; Sparta's verdragen met
Perzië. 237. De „vierhonderd" te Athene. - 238. Alkibiades op de Atheensche
vloot; Abydos en Kyzikos, 411 en 410; Alkibiades in Athene, 408. - 239. De Karthagers weer op Sicilië ; Selinus en Himera vernield , 409. Dood van Hermokrates,
408. - 240. Kyros en Lysandros. - 241. Alkibiades' laatste bevelhebberschap. -242. Slag bij de Arginusische eilanden, 406. - 243. Agrigentum verwoest door de
Karthagers , 406. - 244. Aigos Potamos en zijn gevolgen, 405. - 245. Artaxerxes II:
Dionysios , tyran van Syrakuse; Gela genomen , 405; vrede met de Karthagers, 404.246. Overgave van Athene, vredesvoorwaarden, 404.
HOOFDSTUK XXVIII. DE LAATSTE VIER JAREN DER 5de EEUW. (D. I.
VAN 404 V. CHR.-400 v. CHR.) ..

... . Bl. 122.

247. Aanvang van het Spartaansche schrikbewind. - 248. De demokratie te Athene
hersteld , 403 ; het jaar van Eukleides , 403/402. - 249. Dood van Alkibiades , 404;
dood van Kyros , 401; terugtocht der 10,000 ; 400. - 250. Terugblik op Sparta. 251. Terugblik op Griekenland in het algemeen.
HOOFDSTUK XXIX.

GODSDIENST, KUNST EN WETENSCHAP DER GRIEKEN

IN DE 5de EEUW V. CHR ...

Bl. 126.

252. Godsdienst. -- 253. Poësie in 't algeneen. --- 254. Tragedie, Phrynichos ,
Aischylos, Sophokles, Euripides.
255. Komedie, Epicharmos, Eupolis, Kratinos,
Aristophanes.
257. Toonkunst. - 258. Welsprekend256. Tooneeluitvoering
heid. - 259. Beeldende kunst. -- 260. Geschiedschrijving 261. - Wetenschap.

HOOFDSTUK XXX.

PHILOSOPHIE , OPVOEDING, MAATSCHAPPELIJK LEVEN. Bi. 129.

262. Wijsbegeerte der Natuur. -- 263. Philosophie der zedekunde, Sokrates.
264. Onderwijs en opvoeding, de „sophisten",
265. Maatschappelijke toestanden.

F. GRIEKENLANDS ONTBINDING EN ZIJN REREENIGING ONDER
MAKEDONIË , ASIË VEROVERD DOOR GRIEKENLAND. SPARTA'S
OPP ERMACHT EN VAL , THEBE'S KORTSTONDIGE VERHEFFING , MAK EDONIE'S HEGEMONIE , ALEXAN DER
DE GROOTE.
D. i. van 400 V. Chr.-323 V. (Jhr.)

HOOFDSTUK XXXI. SPARTA'S OPPERMACHT BESTREDEN EN HERSTELD
(D. I. VAN 400 V. CHR.-378 V. CHR . ) ........ .. . BI. 140.
? 266. Elis' bestraffing.
267. De breuk tusschen Sparta en Perzië en haar gevolgen
399-395. - 268. De Korinthische oorlog 396-387. - 269. De vrede van Antalkidas
270. Syrakuse tot 387. - 271. Toppunt van Sparta's schrikbewind.
387.
HOOEDSTUK XXXII. DE THEBAANScHE ooRLoG. (D. i. -VAN 378-362
V. CHR.)

.

. Bl. 146.

i 272. Begin van den Thebaanschen oorlog 378.
273. Athene tegen Sparta. -274. Nieuw belastingstelsel te Athene. - 275. De tweede Attische Zeebond.
276. De Thebaansche oorlog in zijn eerste periode, d. i. tot 371. -- 277. Slag bij
Leuktra en haar gevolgen. --- 278. lste en 2de Peloponnesische tocht van Epameiuondas, Messenië hersteld, 370, 369.
279. Thebe en het Noorden, 369-367. --280. 3de Peloponnesische tocht van Epameinondas , Pelopidas te Susa , 367. 281. Dionysios van Syrakuse, tweede helft zijner regeering (zie 270) tot zijn dood,
367. -- 282. Thebe tegen den zeehond , 366-365. - - 283. Pelopidas' dood , 364, slag
bij Mantineia en Epameinondas' dood, 362.
- 284. Dood van Artaxerxes, 362.

HOOFDSTUK XXXII'. GRIEKENLAND EN PHILIPPUS 11 VAN MAKEDONIf
( D. I. VAN 362 , nauwkeuriger 359 ,
336.) . ....... . Bl. 150.
-

286. Makedonië tusschen 362 en 355.
285. Griekenland tussehen 362 en 355.
287. De 3de heilige oorlog , 355-346. ----- 288. De laatste jaren van Griekenlands
onafhankelijkheid , 346-338: ---- 289. Arses koning van Perzië, Philippos' laatste
levensjaren , 338-336. 290. Syrakuse tot 337.
HOOFDSTUK XXXII'. ALEXANDER DE GROOTE. (D. I. 336-323 v. ONE.) BI. 154.

i 291. De eerste regeeringsjaren van Alexander den Groote. - 292. Het Perzische rijk
294. Verovering van Phoiin 334. - 293. Verovering van Klein-Asië , 334, 333.
nikië , Syrië , Palaistina , Aigyptos , 333-331; slag bij Arbela, 331. -- 295. Verovering
296. Gebeurtenissen in Europa, 334-330.
der hoofdsteden, 331 en 330.
297. Dareios' dood , verovering van 0. Iran , 330-327. -- - - 298. De tocht naar Indië,
327, 326. - 299. De Hindoe's tot op Alexander.
300. Alexander's laatste levens301. Blik op Griekenland.
jaren 3341333 Alexanders persoon en werk.

HOOFDSTUK XXXV. GODSDIENST BESCHAVING , KUNST , LITERATUITR
DER GRIEKEN IN DE 4de EEUW V. CHR. TOT AAN DEN 1)O01) VAN
ALEXANDER DE GROOTE. (323 v. (JHR.) ..

Bl. 163.

302. Godsdienst. -- 303, Zeew-ezen, krijgsk.unst algemeene beschaving , welsprekend307. Weheid. - 304. Poësie. -- 305. Geschiedschrijving. •-- 306. Beeldende kunst.
tensehap en wijsbegeerte.

VERBETERINGEN.

staat •
14e eeuw,
lees: 13e eeuw.
32(pag. 9 v. b.)
A chajisehe Zee ,
,,Aigailsche Zee.,
10 11
35
11
77
(Zie
§
59)
,
(Zie § 56 en 61).
10
35
11
10 V. o.) lees: en voorts bijenkorfvormige gebouwen , eenmaal van bin38

nen met koperen platen bespijkerd , zooals er te Mykenai
zijn uitgegraven en die bf tot schathuizen gediend hebben
Z)f, wat allicht waarschijnlijker is , tot grafgebouwen met
behalve de doodenkamer (ze hebben alle een zijvertrek
nevens de ronde ruimte) een grooter praalvertrek tot
berging der in 't graf meegegeven wapens en kostbare
metalen en andere stoffen. Goud., zilver
enz.
(De hier gegeven verbetering is de vrucht der lezing van
E. Schulze's „Kritische ITntersuchung der Schliemannsche Alterthiimer'', waarvan ik in de Spectator" (1880 , n". 43) een
overzicht gegeven heb , en van de herlezing van het boekje
van dr. Houtsma , getiteld ”dr. H. Schliemann en zijne opgra
vingen te Mycenae", bl. 29 en 30.)
11
V n I aan:
Dat er ook een begin van beeldhouwkunst bestond blijkt,
behalve uit de ruwe reliefs op (onder het puin waarmede de bodem van den burg te Mykenai is bedekt)
gevonden grafzerken , ook uit de beroemde leeuwen (in
hoog relief maar zeker met los aangevoegde , nu verdwenen , naar buiten gekeerde koppen) boven de burchtpoort te Mykenai (van daar ll leeu wenpoort") , opstaande
aan beide zijden van een zuil (ook in hoog relief).
Buitendien zijn er te Mykenai ook nog zuilfragmenten
gevonden van een vorm en versiering zooals later nooit
in Griekenland vertoond is (zie „De kunst voor ieder"
uitgegeven door Mr. C. Vosmaer,, prent 1).
11
De eerste noot bij deze § moet geheel weg , zie de voorrede en de
eerste noot aldaar.
21 reg. 13 v. 1).) 1 e e s : en hun schatplichtige naburen en voorts de Aitilanen Lokriërs . . . . enz.
23 „ 11 „
lees: Ondertusschen waren (ten minste in K 1. Asië)
de heldenzangers enzv.
24
staat
3 uren,
lees: 3 kwartier.
28
16 v. o.) lees: stichtte , evenals ook reeds zijn vader , nieuwe koloniën (o.a. grondde gene Ambrakia, in 't Z.W. van
Epeiros en hij Potidaia op Kalchidike), knoopte
-

1, . 38

17

40
63
„

65

„
„

67
79

1)

enz.

§ 79

,,

90

v) 90
11 92
v) 92
11 96
Il 101
5, 104
„ 120
11 149
v: 149
11 166

„ 168

«
„
„
„

172
177
179
189
200

1, 209
,, 211
„ 212
„ 4220
228
255

(pag. 28 reg. 10 v. o.) 1 e es: Epidauros kwam voor een tijd weer onder A rgos
leiding. Aigina wist zich geheel vrij te maken
en allengs een der machtigste zeestaten te worden.
32 v, 8 V. b.) lees: Kypselos stichtte Ambrakia en Periandros Po11
tidaia.
17
staat
32
(670
v. Chr.); lees: (654 V. Chr.).
11
11
33
staat Kroisos 568-546 ; 1 e e s : Kroisos 563-546.
,,,,
33 11 20 v. o. staat 446 ; lees: 546.
11
5 v. b. staat Paraliërs ; 1 e e s : D i a k r i ë r s.
36 II
1,
38
staat Kambyses 527-522 ; lees: Kambyses 529 —522.
11
41 noot :
„Semitisch" valt weg.
1.,
47
staat in § 106 en § 115 ; lees in § 107 en § 115.
1,
62 reg. 14 v. o. staat (zie § 57) ; 1 e e s : (zie § 56).
v,
62
staat (§ 60) ; 1 e e s: (§ 58).
,,
11 10 „
11 ij t e v o e g e n : En nu 'moest ook Miltiades vluch ten ; hij ging
76
17
naar Athene met al zijn have en goed op 5
hem persoonlijke toebehoorende trieeren , waarvan
hij echter onderweg een aan de Perzen verloor.
13 v. b. en vgg. 1 e e s : veroverde vervolgens Thasos , het land77 11
leger Makedonië.
6 v. o. staat (± 2500); le es: (± 25000).
79 11
11
slaat driemaal aangehaald § 168 ; telkens te lezen § 173.
83
II
staat
(zie § 176) ; lees: (zie § 178).
85
11
staat (zie § 183); lee s : (zie § 185).
91
,,
staat leefde o. a. Pindaros (zie ii 117) ; I e e s : leefden
95
11
o.a. S i m o n i d e s (zie § 117) die ook langen tijd
aan dat der Skopaden , het vorstengeslacht van
Pharsalos (in Thessalië), en dat der Aleuaden
te Larisa (§ 173) had doorgebracht en P i n d a r o s
(zie - § 117).
99 ),
3 V. b. staat Nisai ; lees: Nisaia.
99
7 v. o. staat in 't begin van 467 ; 1 e es: in 't begin van 4:17.
11
11
15 v. 1). staat (zie § 204) ; 1 e e s : (zie § 203).
,, 101 11
staat Perdikas ; lees: Perdikkas.
106
1,
staat Nisai ; 1 e e s : Nisaia.
110
1/
zie § 229.
lees:
11
128
II
11
v,

Op de Kaart staan Kephallenia en Zakynthos fo u t i e f als leden van den Lakedaimonischen bond aangegeven.

GESCHIEDENIS DER GRIEKEN.

A. INLEIDING.

HOOFDSTITK I.
AFKOMST , NAMEN , STAMMEN , TAAL.

§ I. De oude bewoners van 't Balkanschiereiland behooren
Arische stam.
tot een menschenstam die vermoedelijk eens in zijn geheel ten Zuiden van
den Kaukasos woonde , en gewoonlijk de Arische wordt genoemd. Hij loste
zich op in een Asiatisch en een Europeesch deel , tot welk laatste hier ook
het klein-Asiatisch deel gerekend wordt.
§ 2. Het Asiatische deel zakte naar 't Z.O. af; het
Asiatische Ariërs :
Hindoe's en Iraniërs.
scheidde zich in Hindoe's en Iraniers. Tot deze laatsten
behooren de Mediers , Perzen , Baktriers , enz.
§ 3. De Europeesch-Arische stam trok naar 't Westen
Europeesche Ariërs.
en verdeelde zich in: Thrako-Phrygische volken, Grieken, Italiers , Kelten,
Germanen en Slaven.
Uitbreiding der
§ 4. Men kan zich dit aldus voorstellen : De ThrakoEuropeesche Ariërs.
Phrygiers verspreidden zich langs de Zuidkust der Zwarte
Zee , de overige Europeesche Ariers — v6óraan de Grieken — trokken over
de Kaukasospassen langs haar Noordkust. De Thrako-Phrygiers bewoonden
als Phrygiers , Mysiers , Lykiers , Lydiers , Kariers 1) enz. het Noorden en
Westen van Klein-Asië en de eilanden der Aigaiische zee ; ook bezetten zij
zonder twijfel als v66r-Grieksche bevolking het Balkanschiereiland , hier
smolten ze echter geheel te zamen met de latere bevolking. De Grieken
kwamen waarschijnlijk tot daar waar de Save in den Donau valt als één
volk met de Italiërs , misschien ook met de Kelten. Toen scheidden ze
zich af en gingen in achtereenvolgende groepen naar 't Zuiden. Achter de
echte Grieken kwamen stammen die een schakel vormen tusschen hen en
de Italiërs. Deze stammen vestigden zich , voorzoover ze de richting der
1

) De twee laatsten zijn met Semieten vermengd.
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Grieken volgden , in Illyrië , Makedonië en Thrakië ; deels ook in Epeiros
en Thessalië , ja tot in Aitolië. Reeds sints eeuwen voor den historischen
tijd — deze begint ± 800 voor Chr. — woonden boven 40° NB. geen
echte Grieken meer tenzij in koloniën.
De naam Grieken. § 5. Den naam Grieken — Graeci, of (in zijn ouderen
vorm) Graji — heeft het ook door ons aldus aangeduide yolk van de Italiërs
gekregen. Hoe en wanneer deze er toe gekomen zijn hun dien naam te
geven is onbekend. In alle geval vóór 40o V. Chr. Dat er een stam der
Grieken was die zich zelf aldus noemde of door andere Grieksche stammen
aldus genoemd werd is onwaarschijnlijk.
§ 6. P e 1 a s g e n , d. i. ouderwetschen 1) , zal wel in de eerste
Pelasgen.
plaats een naam zijn , dien de Grieken aan de Thrako-Phrygische bevol
king gaven welke zij in Griekenland aantroffen , en met wie ze genoeg van
nabij verwant waren om zich later geen kloof te herinneren. Voorts zal dan
ook aan Grieksche stammen zelf die naam gegeven zijn door andere later
binnenkomende Grieksche stammen , en gene zullen hem ook wel als ze ,
wat zeker weinigen gebeurde , mast alle latere hun onafhankelijkheid hadden
kunnen handhaven , als eernaam hebben aangenomen ; zoo o.a. de Arkadiërs en de bewoners van Attika.
Ioniërs, /doll- § 7. In den historischen tijd vinden we 't Grieksche volk
Ers, Doriërs.
verdeeld in drie hoofdafdeelingen : de Ioniërs, A ioliërs
en Doriërs, die ieder op zich zelf verschillende staten , de Aioliërs zelfs
verschillende volken bevatten 2). De namen Ioniërs , Aioliërs , Doriërs zijn
alle drie wellicht betrekkelijk laat in zwang gekomen (de naam Aioliërs
ten minste zeker pas tegen 't laatst van 't voorhistorisch tijdperk , zie § 54);
maar desniettemin schijnen de Ioniërs vertegenwoordigers te zijn van de
eerste Grieksche bevolkingsgroep van Griekenland , ten minste van de
eerste die duidelijke sporen van haar bestaan heeft achtergelaten , en de
Aioliërs
grootendeels ten minste — van de middelste dusdanige groep
of groepen , zooals de Doriërs het zonder twijfel zijn van de law's/ binnengekomene groep. De Ioniërs schijnen reeds terstond vooral de Oostelijke
streken (incluis het eiland Euboia) te hebben bezet , en de Aioliërs hoofd1)

IleAccayk = naAckatos zooals mkerxed = 7rmaic4 , 4218dC7X6) = 4.1PCZOICO,

(Bergk.).

2) De Grieken maken gezamenlijk één volk uit wanneer men dit woord in
zijn ruimsten zin neemt. En dit volk maakt deel uit van een (menschen)stam.
Maar dat neemt niet weg , dat ook het Grieksche volk zelf, en zelfs ook eene
afdeeling er van , weer verschillende onafhankelijk van elkaar levende volken
kan bevatten , en dat deze zelf weer uit onafhankelijk van elkaar levende (volk)stammen kunnen bestaan , die dan echter, behalve den gemeenschappelijken vólksnaam , 1° een zekere herinnering aan gemeenschappelijke afkomst , 2° een zeker
gemeenschappelijk overleg in sommige aangelegenheden vasthouden. De Ioniërs,
Aioliërs en Doriërs maken in de latere tijden geen van drieën meer een volk
uit , daar de twee genoemde voorwaarden dan bij geen van drieën meer beide
vervuld worden. De Ioniërs en Doriërs niet de Aioliërs , hebben echter zeker
een tijd gehad , dat zij ieder een volk uitmaakten.
Een staat is iets anders dan een volk. Een volk kan een staat uitmaken ,
maar een volk kan ook meerdere staten bevatten , een staat trouwens ook meerdere volken.

zakelijk het overige Griekenland (behalve 't Noordwesten) te hebben ingenomen; de Doriërs vestigden zich meerendeels in Zuid-Griekenland.
Dialekten:
§ 8. De drie hoofdafdeelingen van het Grieksche
het Ionisch, Aiolisch,
volk hadden ieder haar eigen dialekt. Dat der Ioniërs
Dorisch, Attisch.
verwijderde zich het verst van het oorspronkelijk Graeco-Italisch , hetgeen
èn aan den invloed der zee èn aan dien der voor-Grieksche bevolking is toe
te schrijven met welke beiden de door hen vertegenwoordigde bevolking
uit den aard der zaak het eerst in aanraking kwam. Het Dorisch ontleende
eigenaardigheden aan de bergstreken waar de Doriërs vertoefden , en doet
juist daardoor in menig opzicht voor 't Aiolisch onder in overeenkomst
met het Latijn en de overige dialekten der Italiërs, met welke dialekten
benevens vooral die der half-Grieken in Makedonië enz. (zie § 4) — het in
andere opzichten toch weer meer overeenstemt dan het Aiolisch.
Overigens splitste zich ook ieder der hoofddialekten weer in verscheidene
onderdialekten. Wat gewoonl ij k „het Ionisch" heet , is bepaald dat
Ionisch dat zich onder de Ionische kolonisten op de kust van Klein-Asië
ontwikkelde (zie § 53). Het Europeesch Ionisch bepaalde zich , wat het
vaste land betreft , op den duur bijna geheel tot Attika ; dit toch was
sedert de Dorische vestiging in Zuid-Griekenland het eenige landschap van
Griekenland waar de Ioniërs heerschende bleven. Het oud-Attisch wijkt
minder dan het (Asiatisch-)Ionisch van het Aiolisch en van het Dorisch af.
Overigens heeft geen Grieksch dialekt zich zoo rijk ontwikkeld als juist het
Attisch of zulk eene uitgebreide litteratuur gehad.
Het gemeen Grieksch. § 9. Na Alexander den groote f 323 v. Chr. , werd
het Attisch de algemeene schrijftaal der Grieken. Langzamerhand nam zelfs
geheel Asië tot den Tigris het als zoodanig aan. Het verloor daardoor
echter al zijn fijnheid en zuiverheid.

HOOFDSTUK II.
STAATKUNDIG OVERZICHT VAN GRIEKENLAND.

Uitgangspunt van het
Staatkundig overzicht:
445 v. Chr.

§ i o. Een staatkundig overzicht kan natuurlijk niet
voor alle tijden hetzelfde zijn. Men doet het best van
eene goed bekende periode uit te gaan. Wij nemen hiervoor het jaar 445
v. Chr.
Thessalië, de Maliërs, § 1. Op 40° NB. aan de oostkust ligt de berggroep
de Dolopiërs.
Olympos , door de Kambunische bergen (O.—W.)
verbonden met het Pindosgebergte (N.—Z.) van waar weer op 39° het
Othrysgebergte naar zee gaat. Het land tusschen deze bergen en de zee

heette , naar de heerschende bevolking , Thessali ë. De eigenlijke Thessa1*
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liërs waren half-Grieken (zie § 4). Ze bewoonden het vruchtbare midden
van Thessalië , 'twelk de rivier Peneios doorstroomt ; de akkers werden
voor hen bebouwd door lijfeigenen, de z.g. Penes/en , de overblijfselen der
oudere , echt-Grieksche , bevolking ; zij zelve vormden den ridderstand ,
zooveel mogelijk te paard. Ze waren verdeeld in verschillende , deels door
vorsten bestuurde , deels aristokratische staten , die te zamen eenen bond
vormden onder den vorst van een der staten als bondsopperhoofd. De
overige volken van Thessalië (zie de kaart) , meest echte Grieken , waren
hun schatplichtig , en zoo ook de Maliërs in Malis ten Z. v. den Othrys,
en de Dolopiërs op den Pindosrug. De echte Grieken van deze streken
en in Thessalië werden gerekend tot de Aiolische afdeeling.
Epeiros. § i 2 .
't Land ten westen van den Pindos werd Epeiros
genoemd , de bevolking grootendeels half-Grieksch (zie § 4) bestond uit
verschillende vrij woeste stammen , die meest in gehuchten verstrooid in
bestendige oorlogen leefden onder hunne stamhoofden.
Akarnanië , Aitolië , § 13. Zuidelijk van Epeiros woonden ten Westen der
..
de Ozolische Lokriërs
rivier Acheloos de Akarnaniers en ten Oosten
de Aimianen.
daarvan de Aitoliërs, nog verder oostelijk de Ozolische Lokriërs
en daar boven de A i n i a n e n tusschen Malis en de Dolopiërs. Ook al
deze volken , voor 't meerendeel Aioliërs (zie over de Lokriërs § 14) , leefden
weer onder opperhoofden in stammen zonder geregeld bestuur, die zich
slechts voor enkele gelegenheden vereenigden. Om hun wildheid stonden
vooral de Aitoliërs bekend. Zij roofden waar zij konden en brachten zich ,
vervolgd , op ontoegankelijke hoogten met hun buit in veiligheid.
Phokis, Delphi , Doris, § 14. Geregelder was de toestand bij hun Westelijke
de Epiknemidische
naburen de eveneens Aiolische Phokiër s. Deze
en Op antische Lokriërs.
leefden in ± 25 armoedige republiekjes ; over gemeenschappelijke aangelegenheden beraadslaagden ze door algemeene afgevaardigden. Een daarvan
afgezonderden staat maakte de stad D e l p h i met haar naasten omtrek uit.
Zij lag op de helling van den Parnassos, rijk door haar Apollotempel en
orakel. Zij werd bestuurd door priesteredelen van Dorische afkomst.
Dorisch was ook de bevolking der zoogenaamde (D orisch e) T e t r ap olis d. i. „gebied van vier steden". Hier was de toestand ongeveer als
in Phokis. En hetzelfde geldt van de Epiknemidische en de 0 puntische L okriers ten N. v. Phokis. De Lokriërs werden gewoonlijk tot
de Aioliërs gerekend maar waren nauwer dan de overige Aioliërs met de
Doriërs verwant.
Boiotia. § 15. Boiotia, oostelijk van Phokis , bevatte io tot een bond
vereenigde onafhankelijke stederepublieken met hun gebied (zie de kaart).
Voor gemeenschappelijke aangelegenheden diende de vergadering der Boiotarchen (uit ieder der a) steden ééri)• onder de leiding van Thebai, de
voornaamste stad. Het gebied van Thebai en van eenige andere der Io
bevatte ook zelf nog weer afhankelijke steden en dorpen ; ingezetenen van
dergelijke van eene hoofdstad afhankelijke plaatsen noemde men in Griekenland Perioiken. De itde onafhankelijke stederepubliek van Boiotia, Plataiai,
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deed niet mee aan den bond. De heerschende bevolking van Boiotia ,
het volk der B o i o tiers, was Aiolisch.
Attika. § 16. Niet een bond maar één republiek maakte het Ionische
A t t i k a , het Oostelijkste landschap van Midden-Griekenland , uit. De stad
Athenai , de eqnige stad van Attika , was niet meer dan de zetel der
regeering. Daar namen niet alleen de ingezetenen der stad zelf maar ook
die der vlekken (demen) van Attika aan de volksvergadering deel. De
Attische staat droeg evenwel naar hare hoofdstad ook zelve den naam Athenai.
De Zeehond. § 17. Voorts was de Attische staat het hoofd van eenen
Z e e b o n d bestaande uit de eilanden der Aigaiische zee tot iets beneden
37° NB. en de meeste steden — grootendeels Grieksche koloniën — langs
de Zuidkust van Makedonie en Thrakië en de Westkust van Klein-Azië.
De meeste dier eilanden en kuststeden vormden afzonderlijke republieken
Euboia en Lesbos bevatten er ieder zelfs meerdere — zelfstandig in 't bestuur
hunner binnenlandsche zaken , maar zonder stem in die van den bond.
Bovendien waren zij alle schatplichtig aan Athenai behalve Samos , Chios
en Lesbos , de eenigen die , volgens de oorspronkelijke bondsbepaling ,
bemande schepen waren blijven leveren. De bond was verdeeld in 5 distrikten.
Zooals Athenai het bestuur had over eenen
De Spartaansche bond, § 18.
de Lakedaimonische
zeebond , zoo stond de Lakedaimonische staat ,
Kynuria, akonike
Messeni'ë.
ook , wederom naar hare hoofdstad , Sparta of Lakedaimon genoemd aan 't hoofd van eenen bond van hoofdzakelijk landstaten nl, van de meeste staten van Zuid-Griekenland of Peloponnesos.
De Lakedaimonische staat zelf omvatte 2 1, van de Peloponnesos; zijn Oostelijk deel heette .Kynuria , het middelste — van 't gebergte Parnon
tot aan 't gebergte Taygetos — heette Lakonike , het Westelijke : Messenia.
't Burgerrecht van den staat nl. 't recht van toegang tot de volksvergadering en de staatsambten hadden alleen de ingezetenen der stad Sparta
(Lakedaimon) , die aan de rivier Eurotas in Lakonike lag; zij waren bijna
uitsluitend Doriërs. Voorts waren er belangrijke Perioikensteden in de drie
gewesten. In de dorpen woonden eene menigte lijfeigenen , die Heiloten
heeten ; hun eigenaar was de staat. Met den naam Lakedaimoniers
werden zoowel de Perioiken als de staatsburgers , de eigenlijke Spartanen ,
aangeduid. Over de afkomst der Perioiken en Heiloten zie § 51 en § 53.
De volgende staten waren het , met wie Sparta in den bovengenoemden
bond vereenigd was :
Elis, het holle Elis , § 19.
I° de republiek E 1 i s. Zij bevatte 4 landschapAkroreia, Pisatis,
pen: in 't NO. Akroreia, dan het holle Elis aan den
Triphylia.
benedenloop van den Peloponnesischen Peneios (over den Thessalischen
Peneios, zie § i 1), dan Pisa/is tot aan de rivier Alpheios, dan Triphylia.
Zetel van 't bestuur was de stad Elis aan den Peneios, 't staatsburgerrecht
hadden alleen de bewoners van 't holle Elis , afkomstig van 't vollk der
Aitoliers (zie § 13) , daarvan echter sints lang gescheiden. In de overige
landschappen woonde eene overwonnen Perioikenbevolking van onzekere
afkomst.
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2° de meeste der 19 republieken waarin 't volk der
Arkadië. § 20.
Arkadiers (gewoonlijk tot de Aioliërs gerekend) was verdeeld. Deze
vormden afzonderlijk den Arkadisch en bond met elkaar.
§ 2i. 3° Korinthos. 4° Epidauros. 5° Troizen.
Korinthos,
Epidauros, Troizen,
6° Hermione. 7° Phlius. 8° Sikyon. 9° Megara.
Hermione Phlius ,
Sikyon, 'Megara.
Dit waren allen republieken bestaande uit de gelijknamige stad met haar gebied , waarin bij sommige nog weer vlekken en
dorpen lagen door Perioiken bewoond. 't Gebied van Sikyon heette Sikyonië,
van Phlius : Phliasië van Megara : Megaris. De stadsbevolking was
grootendeels Dorisch , de Perioiken waren meerendeels afkomstig van het
door de Doriers gefnuikte volk der A chaj e r s.
§ 22. De leden van den Spartaanschen bond betaalden
Inrichting van den
Spartaanschen bond. geen geld maar leverden daartoe opgeroepen , bondstroepen. In de bondsvergaderingen van afgevaardigden, gewoonlijk te Sparta
gehouden , hadden alle leden stem.
Argos, Achaje. § 23. Buiten den Spartaanschen bond stonden in Peloponnesos alleen de staat A r g o s , en de Statenbond der Achajer s.
De laatste bestond uit 1 2 stederepublieken , die overblijfsels van 't volk
der Achajers bevattende, die hun onafhankelijkheid hadden behouden; zij
behoorden tot de Aioliërs. De staat Argos heette aldus naar hare hoofdstad , waarin de staatsburgers woonden , deze waren meerendeels Doriërs ;
het gebied rondom de stad heette Argolis het bevatte een aantal steden
en vlekken bewoond door Perioiken van Achajlsche afkomst.
Regeeringsvorm:der
§ 24. In 445 v. Chr. was in ongeveer alle Grieksche
Grieksche staten
staten , die een geregeld bestuur hadden , een volksver± 445 v. Chr.
gadering aan welke de hoogste beslissing stond en een raad en een aantal
ovérheidspersonen. De meeste staten waren aris tokratisch ingericht, d. w. z.
dat alleen voor aanzienlijke familiën de toegang openstond tot raad en
overheidsambten en dat de volksvergadering weinig beduidde. D e m o k r at i s c h d. i. voor alle burgers toegankelijk , was alleen de regeering van
Athenai sedert langeren tijd ; toen ter tijd was het ook — minder wettelijk
geregeld echter — o.a. die van Elis en Argos , en buitendien van eenige
der kolonien , die de Grieken langzamerhand op de kusten • der zeën
rondom Griekenland hadden gesticht.
,

,

HOOFDSTITIC III.
INVLOED VAN LAND EN ZEE OP HET GRIEKSCHE VOLKSKARAKTER.

Dat het Grieksche volk op een terrein nog niet zoo
als Portugal in zooveel staten versnipperd was, ligt
vooral aan de versnippering van dat terrein. Overal door bergruggen doorsneden had het nergens aaneengeschakelde vlakten noch overvloed van
Versnippering § 2 5 .
van 't volk
als van 't land. groot
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gebaande wegen ; de rivieren , in den zomer bijna alle uitgedroogd , waren
's winters woedende bergstroomen; in sommige gewesten , bij v. Arkadie en
Boiotie , werden ze door bergen gestuit en moesten zich onder den grond
een doortocht verschaffen , waaruit ze dan weer op verren alstand te voorschijn kwamen. Zoo was 't verkeer te land vrij moeielijk , en de hierdoor
veroorzaakte afgezonderdheid der verschillende woonplaatsen versterkte geweldig de den mensch toch natuurlijke neiging om den staatkundigen blik
tot de eigen woonplaats te beperken , wier opgaan in een grooter geheel
men boven alles vreesde.
De zee. § 26. Te zee was het verkeer tusschen de talrijke landtongen
zeer gemakkelijk en tusschen de eilanden der Aigaiïsche zee — haar kon men
bijna dóórvaren zonder ooit land uit het oog te verliezen — maar van
buiten af de kust te naderen was niet overal gemakkelijk. Buitendien is
zeeverkeer niet voldoende om staatkundige eenheid te bewerken ; ook de
eilanden zelf werden licht afzonderlijke staten. En ook de kolonien , die
de Grieken meest op uitstekende landtongen van bochtige oevers stichtten ,
hadden voornamelijk zeeverkeer.
Eenheid zich openbarende § 27. De tegenzin tegen staatkundige eenheid doofde
in en gevoed door
echter niet het gevoel van nationaliteit uit , het gegemeenschappelijke taal,
zeden, godsvereering.
voel te zamen een geheel uit te maken. Maar dit
werd onderhouden door de eenheid van taal en vooral door die van
zeden en godsvereering. Tijdens zijn bloeitijd stelde Griekenland met
trots zone zeden tegen de ruwere der niet-Grieken over , beschouwde
sommige produkten zijner literatuur en sommige heiligdommen zijner
goden bijna als nationaal eigendom , stroomde naar sommige feesten uit
alle oorden te zamen.
't Vaderlandsche klimaat was den Grieken gunstig, niet
Klimaat. § 28.
verslappend warm , niet verstompend koud , sterkend door zijn afwisseling
van Noord- en Zuidewinden in verband met die van bergen en dalen ;
trouwens ook ongelijk daardoor : in Arkadie was het nog bijna winter als
't in Messenie al zomer was. 't Klimaat der kolonien was over 't algemeen warmer.
Bodem. § 29. De vaderlandsche bodem was over 't algemeen niet rijk.
Vruchtbare vlakten van grooteren omvang hadden slechts Thessalië en
Messenie. Slechts in Messenie en Argolis groeiden oranjeboom en citroen
in 't wild ; overigens eiken , platanen , vijgen , gerst , zomerweiden op de
bergen , winterweiden in de dalen ; dit echter niet eens in de Noordwestelijke woeste bergstreken van af Illyrie tot en met Aitolie , van daar de hier
altijd onbeschaafde bevolking. Goud was er niet dan in Thrakie , zilver in
't Laureiongebergte (in Attika) , marmer in den Pentelikos (ook aldaar) ,
ijzer in den Taygetos. Veel rijker was over 't algemeen de bodem der
kolonien.
Resultaat. § 30.
Onder de genoemde invloeden van land , zee , klimaat
en bodem vormde zich een volk vol kracht en vrijheidzin , en voorts alles
snel ontwikkelend waartoe de menschelijke aanleg vatbaar is. Maar dit is
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niet genoeg om 't staatkundig bestaan te bestendigen als de zin tot vereeniging
ontbreekt. Overmachtige aanvallers zijn glansrijk door de Grieken afgeweerd.
Maar het was in een tijd dat hun ontwikkeling meer op andere volken
vooruit had dan ze kon blijven vooruit hebben — en zonder gelukkige
toevalligheden ware het wellicht toch niet gebeurd. Eene eeuw later had
zij de voor haar mogelijke hoogte bereikt — ten minste in de meeste
opzichten — en kon die van anderen beginnen haar iets nader te komen;
en tevens had het gevoel van veiligheid , dat het gevolg der vroegere heldhaftigheid was , de oneenigheid gevoed tot zulk eene mate , dat zij het
karakter verbitterde en de geestkracht verzwolg. Toen zijn de Grieken ten
prooi geworden — en gebleven — aan massievere hoewel altijd nog minder
ontwikkelde tegenstanders. Ijdel was hun eigen snelle ontwikkeling daarom
niet. Zij zij mede te danken aan invloeden , die hun politieken levensduur
verkortten ; zij zij zelve hiervoor ten slotte schadelijk geweest ; — zij bracht
hen tot een toppunt van kunstbegaafdheid , in wier voortbrengselen zij
leven ook nadat zij gestorven zijn.

B. HET VOORHISTORISCH TIJDPERK.
(D. i. de oudste tijd tot 800 v. Chr.)
NB.

HET VOORHISTORISCH TIJDPERK DRAAGT DIEN NAAM , OMDAT HET DAARIN VOORKOMENDE
ZOO GOED ALS GEHEEL DE GEGEVENS TOT TIJDSBEPALING MIST.

H 00FDSTUK

IV.

TOESTANDEN VOORAFGAANDE AAN DE KOMST DER DORIËRS IN ZUID-GRIEKENLAND.

Verdwenen
voorhistorische
bevolking.

§ 3 j.

De overlevering geeft verscheiden voorhistorische
volken in Griekenland op , die later weg zijn zonder dat
men — wat naar den aard der overlevering ook niet te verwachten is —
iets naders verneemt over hun verdwijnen. Er is reden om te denken dat
deze ondergegane volken voor zoo ver zij niet bloot in de fantasie hebben
bestaan , deels tot de v66r-Grieksche bevolking behoord hebben (bijv. de
Kaukonen , Lelegiërs , Thrakiërs , Kariërs 1) enz.) en deels tot de oudste
of oudere Grieksche bevolkingsgroepen (bij v. de Kadmeiers , Minyers ,
Epeiers enz. enz.).
§ 32. Er is eigenlijk maar één voorhistorisch volk in
De Achajers;
de Achajische tijd. Griekenland welks bestaan tot in den historischen tijd
reikt , nl. de reeds meermalen genoemde Achajers , die zeker niet tot de
1

De twee laatste komen in den historischen tijd wel buiten Griekenland voor.
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alleroudste Grieksche bevolking behooren. In de voorstelling , die de
oudste nog bestaande voortbrengselen der Grieksche letterkunde , de z.g.
Homerische gedichten ons geven , zijn zij het voornaamste volk van Griekenland 1). Den tijd waarvan dit geldt kunnen we den A c hajisch en tijd
noemen; de hoofdmassa der Achajers strekte zich toen over een groot deel
van Peloponnesos uit. Waarschijnlijk begon de Achajische tijd af in de
mde eeuw v. Chr. 6f niet veel later en duurde tot aan de Dorische vestiging. Van deze echter laat zich geen nadere tijdsbepaling geven dan dat
zij vrij lang voor 800 v. Chr. voltooid moet zijn geweest.
Steenperiode ;
§ 33. Een eigenaardige bron voor de kennis der voorde ontwikkeling
.
.
historische
tijden zijn de opgravingen. Uit deze is geder Graeco-Italiërs.
bleken dat de oudste bevolking van Griekenland, 'tzij alleen de voor-Grieksche ,
'tzij wat waarschijnlijker is — ook de oudste Grieksche , tot de steenperiode , d. i. die, waarin geen metaal gebruikt wordt, behoort. Niettemin
blijkt het uit de aan Grieksch en Latijn gemeenschappelijke stamwoorden ,
dat de Grieken reeds voor ze in Griekenland kwamen behalve de veeteelt
het roeien , de getallen tot honderd , ook al den landbouw en de monogamie kenden. Van den anderen kant waren godsdienst en poëzie — het
overige kunnen we niet beoordeelen zeker bij de Thrako-Phrygische bevolking , die zij in Griekenland aantroffen , reeds hooger ontwikkeld dan bij hen.
Het bronzen tijdperk; § 34. Op de steenperiode volgt het bronzen tijdperk
Schliemann.
waarin de wapenen en de meeste gereedschappen van
min of meer met lood en zink vermengd koper zijn gemaakt. Tot dit
bronzen tijdperk behoort ook blijkens de Homerische gedichten zelve , de
Achajische tijd. Ook over het bronzen tijdperk is door opgravingen licht
verspreid, vooral door die van Schliemann op de plek waar de stad Troje
stond , en tusschen de ruinen der stad Mykenai (in Argolis). Veel van
't gevondene is bepaald betrekkelijk op den Achajischen tijd.
Phoinikigrs in § 35- In een tijd , die aan den Achajischen moet zijn
Griekenland.
voorafgegaan wellicht vormde hij den overgang tusschen
de steenperiode en 't bronzen tijdperk — hebben de Phoin i k i ë r s,
de bij uitstek vroeg beschaafde natie van den Semitischen menschenstam ,
een grooten invloed op de Grieken uitgeoefend. De Phoinikiers hadden bij
't zoeken naar purper, timmerhout en metalen langzamerhand niet alleen
,

' Niet alleen de werkelijke Achajers , maar de Grieken van alle staten. en
volken , voor zoover ze in de Homerische gedichten voorkomen , worden aldaar
A c h aj er s genoemd , en niet alleen Achajers , maar ook Argeiers, naar Argos
(de oorspronkelijke naam van de later Argolis genoemde streek) waarin de voornaamste stad der Achajers : M y k e n-a i lag. En zoo wordt ook de naam Argos
in de Horn. gedichten wel in 't algemeen voor Griekenland gebruikt. (Maar bepaald wordt , behalve 't latere Argolis , ook de vlakte van Thessalië Argos
genoemd ; Argos zal oorspronkelijk „vlakte" beteekenen). En in de derde plaats
wordt ook de naam D a n a ë r s -- een oude naam der bewoners van Argolis —

even algemeen gebruikt in de Hom. gedichten als de namen Achajers en Argeiers.
Maar dit geeft ons geen recht om te denken , dat ooit een dier drie namen als
algemeene naam der Grieken in zwang is geweest , of de naam Argos als algemeene naam voor Griekenland.
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de geheele Achajische zee , van Kreta af, dat zij grootendeels beheerschten ,
tot Thasos toe , met versterkte stapelplaatsen bedekt , maar dergelijke ook
langs de geheele Oostkust van Griekenland opgericht van af Thessalie tot
aan 't voorgebergte Tainaron (de middelste Zuidspits van Peloponnesos) ,
en vooral op bij de kust gelegen eilanden bijv. Euboia en Kythera. Zelfs
één stad in 't binnenland , nl. Thebai in Boiotia , ontving van hen haar
aanzijn. De Grieken stonden toenmaals nog te ver beneden hen om hen
af te weren ; maar zij leerden van hen , letterschrift en metalen hebben zij
van hen ontvangen , buitendien — dit trouwens juist geen weldaad ! —
nieuwe godheden en eerediensten (zie § 59). En op den duur verdreven
zij hen , waarbij de Ioniërs vooral schijnen te hebben uitgemunt. Als kooplieden echter bleven de Phoinikiers hen bezoeken.
Vormen van bestuur; § 36.
De oudste vorm van bestuur zal uit den aard
eenige rijken uit den
der
zaak
dat van familie- of stamhoofd zijn geweest.
voorhistorischen tijd.
In den Achajischen tijd en wellicht reeds vroeger waren er ook al koninkrijken. Eenige rijken zijn er zeker geweest wier overgeleverde glans en
macht op meer dan verdichting berust. Zoo moet een bij uitstek machtig
koninkrijk der Achajers — hoofdstad Mykenai — het geheele Noorden
van Peloponnesos niet zeer vele steden o.a. Korinthos hebben omvat ; een
ander koninkrijk door hen gesticht — hoofdstad Argos — de oostkust van
Peloponnesos; een ander het gewest Lakonike ; in Triphylia en 't latere
Messenië was ook een beroemd koninkrijk — wellicht van Minyers — met
de hoofdstad Pylos ; een bijzonder bloeiend rijk der Minyers moet zich
rondom het — later tot Boiotia behoorende
Orchomenos als hoofdzetel
hebben uitgestrekt; het holle Elis was het gebied der Epeiers; een koninkrijk
der Kadmeiers — hoofdstad Thebe (Kadmeia) — wordt als in den Achajischen
tijd reeds ondergegaan en Boiotiërs als daar heerschende vermeld; Attika ,
eerst in verscheiden staatjes verdeeld , werd of was juist toen één koninkrijk.
Koningschap , raad , § 3 7 . Tusschen stamhoofd en koning was zeker al een
volksvergadering.
vrij groot onderscheid. Den koning omgaf veel meer
glans en waardigheid , zijn heerschappij was erfelijk over grooter gebied;
zij had een geregelder vorm. Toch was het voor den koning evenzeer
noodig als voor het stamhoofd om in persoonlijke eigenschappen — in
dapperheid , schranderheid , welbespraaktheid — en in njkdom allen voor
te zijn. Want zoo alleen kon hij het overwicht houden op den adel d. i.
het groote grondbezit , dat zich tegelijk met het koningschap ontwikkelde.
De adel moest ontzien en geraadpleegd worden , op den achtergrond echter
raakte daarbij de massa van 't volk , kleine grondbezitters , handwerkslieden ,
daglooners ; zij werden slechts bijeengeroepen om te luisteren.
Bouwwerken , rijkdom § 38. Ontzaggelijke bouwwerken van reusachtige, deels
van koning en edelen.
onbehouwen , deels vierkante , deels veelhoekige steenen
bestonden er én in én zeker ook reeds vóór den Achajischen tijd: burchten
o.a. te Mykenai en te Tiryns (in Argolis); geweldige waterbouwwerken o.a.
in 't gebied van 't bovengenoemd Orchomenos ; en voorts schathuizen —
bijenkorfvormige gebouwen , eenmaal van binnen met koperen platen be-
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spijkerd — zooals er te Mykenai zijn uitgegraven , die in verband met
de menigte gevonden gouden en zilveren voorwerpen , geheel in overeenstemming met de Homerische beschrijvingen van den Achajischen tijd , een
denkbeeld geven van den rijkdom van ten minste sommige koningen en
edelen dier dagen. Goud , zilvei, purper, ivoor — bewerkt en onbewerkt
beide — ruilden de koningen in tegen hun leeuwendeel in den buit en de
opbrengst hunner domeinen ; kooplieden , vooral uit de Phoinikische stad
Sidon voerden het aan.
Oorlog. § 39. De oudste bewapening was zeker die met boog en pijl ,
het oudste oorlogvoeren : een overrompelen en plunderen. Daar waren de
beschaafdste streken , ten minste in den Achajischen tijd , lang over heen :
bij de oorlogen , hoezeer licht ontbrand , begon men toch zekere rechtsregels in acht te nemen , in de gevechten was reeds een zekere orde op te
merken ; de aanzienlijken, meest in wapenrustingen met lans en schild ,
dikwijls op strijdwagens , gingen den drom vooruit hunner minderen , die
niet geharnast en meest nog met boog en pijl gewapend waren ; op gene
kwam de strijd eigenlijk aan.
De zee. § 40. De zee bleef nog vogelvrij , zeeroof werd nog niet voor
schande gehouden. Ook grootere roofvaarten met tal van schepen zijn er
zeker o.a. door de Minyers en door de Achajers wel ondernomen l) (en
dit is het historisch element van verhalen zooals de Argonauten-tocht en
de Trojaansche oorlog 2) )• Maar zulke rooftochten doet een volk toch niet
meer als het geregelde staten heeft gevormd ; in den Achajischen tijd zullen
de zeeroovers eerder vooral Ioniërs geweest zijn , die in hunne Peloponnesische woonplaatsen benauwd door de Achajers, de eilanden der Aigaiische
zee (nl. die tusschen 39° en 37° NB.) tot op de kust van klein-Asie toe
bezig waren in beslag te nemen. Wellicht begonnen ook de Doriërs zich
ter zee te vertoonen (zie § 44). Buitendien was er echter in alle geval ook
vreedzaam zeeverkeer bijv. van de Phoinikiërs met Griekenland en van
Grieken onderling en met de kust van klein-Asië.
Wat boven van den oorlog is gezegd geldt ook
Maatschappelijke § 41.
toestand.
op maatschappelijk gebied: de beschaafdste gedeelten van
1) Zoo zal o.a. volgens een Aigyptisch opschrift uit den grooten tempel van
Karnak (op de plek waar 't Aigyptische Thebe eenmaal stond), een opschrift
waarvan de juiste dateering en uitlegging door de meeste Aigyptologen , zich
moeilijk betwijfelen laat , een troep Achajers meegedaan hebben aan een inval in
Aigyptos ± 1350 v. Chr. door verscheidene min of meer aanwijsbare Europeesche ,
klein-Asiatische en Libysche volkeren.
2) Dat er eene belegering en verwoesting van Troje in of v66r den Achajischen
tijd heeft plaats gehad , blijft , in weerwil van Duncker en Bergk , onwaarschijnlijk.
Hier heeft — wat zelden het geval is — E. Curtius gelijk. Het gebied van Troje
is later door Achajische kolonisten veroverd. Meent men i nu , dat niet toen maar
reeds vroeger de stad Troje verwoest is , dan hebben de Achajers tweemaal op
die plek geoorloogd wat zeker een vreemd toeval ware. Daarentegen was het —
zooals Grote bij een andere gelegenheid opmerkt — een vaste trek der Grieken
om , overal waar zij voor 't eerst kwamen , de voetstappen hunner voorvaderen
te ontdekken.
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Griekenland brachten het reeds tot aanmerkelijke hoogte. Wel was het
huwelijk nog een koop , gesloten met den schoonvader, maar de toestand
der vrouw was , bij grootere vrijheid , reeds even eervol als in 't latere
Griekenland. Wel gingen aanzienlijken met geringen nog op een zekeren
voet van gelijkheid om — zelfs slaven werden geeerd als zij personen van
vertrouwen waren (meest waren het krijgsgevangenen of geroofden, dikwijls
van aanzienlijke geboorte) — maar er waren toch al standen. Recht spraken
koning en edelen. Nog gold de bloedwraak, maar zij kon afgekocht worden.
Onder de feesten bekleedden nog de lijkspelen eene groote plaats. Maar
de godsdienst had ook al een zekeren glans , de poëzie begon te bloeien
(zie over godsdienst en poëzie het nadere in Hoofdstuk VI).
Gelijke toestanden bij § 42. In den Achajischen tijd zullen de beschaafdste
Grieken en Thrakogedeelten van Gri ekenland, in aard en hoogte van bePhryrs
O in den
Achajischen tijd;
schaving vrij gelijk zijn geweest aan de beschaafdste
lagere toestanden ;
van 't Thrako-Phrygisch klein-Asië; zelfs hebben deze
Hellenobarbaren.
al eerder dergelijken toestand bereikt : op de Westkust van klein-Azie
slaagden de Phoinikiërs er nooit in zich te vestigen. Maar in 't historisch
tijdperk was 't de Grieksche natie die zich — in haar geheel beschouwd
hooger ontwikkelde. De half-Grieken in 't Noorden bleven echter altijd
achter, men noemt ze daarom Hellenobarbaren. In Thrakie hebben ze den
beschavingstoestand dien ze vonden (waarin de Thrako-Phrygische bevolking
verkeerde) achteruitgeholpen en konden het vervolgens gedurende de geheele Grieksche geschiedenis nog niet tot het peil van den Achajischen tijd
brengen. In Makedonië zijn zij er op 't laatst wat boven gekomen ; in
Thessalië ongeveer juist daarop gebleven. Het laagste echter stond altijd
de bevolking van 't Noordwesten : Illyrie , Epeiros , Aitolie enz. (zie § 13
en 14 en § 29).

HOOFDSTIIK

V.

DE DORISCHE TIJD.

(Van de komst der Doriërs in Zuid-Griekenland tot 800 v. Chr.)

43. Van de Doriers laat zich evenmin als van
eenig ander volk der Grieken bepalen , wanneer zij
beneden 4o° NB. zijn gekomen ; wel dit dat zij de laatsten moeten
geweest zijn , die die lijn overschreden. Vervolgens schijnen zij in Thessalie
gewoond te hebben. Hun verdere verhuizing is waarschijnlijk veroorzaakt
door de half-Grieksche Thessaliers , die tegen 't eind van den Achajischen
tijd uit Epeiros in Thessalië moeten zijn binnengerukt (zie § i I). Daardoor
ontstonden dan opschuivingen , die de Doriërs tot heengaan noopten.
Verschillende richting; § 44. Niet alle Doriers schijnen denzelfden weg geOost - Dorische vestigingen. kozen te hebben. Er is aanleiding om te denken ,
Aanleiding tot de
verhuizing der, Doriërs
naar Zuid Griekonland.

§

13
dat een deel scheep ging en — na kort of lang — op de Oostkust van
Peleponnesos landingen deed en wel op twee plaatsen : nabij de hoogte
Temenion in de buurt van Argos en nabij de hoogte Solygios in de buurt
van Korinthos. Van daar uit zullen dan Argos en Korinthos veroverd
en tot Dorische staten omgeschapen zijn; aan den staat Argos kwamen o.a.
de steden Mykenai en Tyrins en de landstreek Kynuria ; van uit Argos
werden — noordelijk — Epidauros (met het eiland A igina), Tr oezen,
Sikyon, Phlius, Kleonae, — zuidelijk — (langs de Oostkust van
Lakonike), Prasiai, Zarax, Epidauros Lim -e•ra en 't eiland Kythera
genomen en tot afzonderlijke staten gemaakt (deze vormden onder Argos
den Argeischen bond); van uit Korinthos geschiede 'tzelfde met Megara
dat tot dien tijd Ionisch was. En dit zijn dan nu de Oost-Dorische vestigingen in Peloponnesos. Maar 'tzij van daar uit , 'tzij door eene afzonderlijke afdeeling werden ook plaatsen op Kreta in bezit genomen waar men
èn de Thrako-Phrygische èn de Phoinikische bevolking op den duur geheel
verdrong. Ook andere eilanden beneden 37° NB. werden bezet ten slotte ook
Rhodos en enkele streken der tegenoverliggende kust van klein-Asie.
West-Dorische § 45. Zeker is het dat ook scharen Doriers, uit Thessalie
vestigingen.
vertrokken , de Noordelijke en Oostelijke hellingen van den
Oita hebben bezet. Maar slechts een deel bleef hier achter, de bevolking
der zoogenaamde Dorische Tetrapolis. De anderen trokken op den duur
verder. Wellicht is het aan eene afdeeling van hen, dat de Dorische adel van
het later Delphi genoemde gebied haar oorsprong dankt maar, hoe dit zij,
de hoofdmacht kwam in 't land der A it o liers. Van deze, wellicht ook van
andere volken , sloten zich benden bij hen aan. Overgevaren werd vervolgens
de Korinthische zeeboezem • waar hij op zijn smalst is (bij kaap Antirrhion niet ver van de stad Naupaktos). In Peloponnesos geland veroverden
de Aitoliers 't h o 11 e Elis op de Epeiers , daar vestigden zij zich en
maakten ook Pisat is van zich afhankelijk. De Doriers verdeelden zich
wederom. Een deel van hen stichtte een staat te Stenyklaros in Messenia.
Pas later schijnen de overigen eenen staat te Sparta te hebben gesticht en
eerst nog oorlogvoerende door Arkadie gezworven te hebben , ook reeds
in botsing gekomen te zijn met de al lang gezeten Doriers van Argos.
Van Sparta breidde zich de verovering langzamerhand uit over 't verdere
Lakonike , evenals van uit Stenyklaros over Messenië.
Onware overlevering § 46. Verzinsels door staatskunst in 't leven geroepen
omtrent de verovering
en door de di
dichtende sage opgesierd , hebben een volvan Peloponnesos
door de Doriërs.
komen onwaar verhaal over de tochten der Doriërs in
omloop gebracht. Dit verhaal welks wording tot hoog in de 7e eeuw v.
Chr. kan worden nagegaan — de oorsprong er van is echter zeker veel
ouder — had zelf weer verschillende onderling tegenstrijdige lezingen. De
meest algemeen verspreide lezing komt in hoofdzaak hier op neer : dat de
Doriers door drie verdreven kleinzonen van den half-god Herakles t.w.
Temenos , Kresphontes en Aristodemos — te hulp geroepen en aangevoerd,
na eene eerste mislukte poging , vervolgens met hulp van den éénoogigen
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Aitolier Oxylos , in ééne massa door eenen slag de Zuid- en Oosthelft van
Peloponnesos veroverden, en haar in drie staten verdeelden, nl. Argos voor
Temenos , Messenie voor Kresphontes en Lakonike voor Aristodemos of
diens tweelingzonen Prokles en Eurysthenes. De fabuleuze tocht der Doriers
draagt in dit verhaal den naam van „terugtocht der Herakleiden".
Lykurgos,§ 47. Tijdens de Doriers van Sparta nog maar alleen
beschouwing van zijn
t noordelijk deel van 't Eurotasdal met Sparta tot
werk in 't algemeen.
zuidelijk grenspunt bezaten — in alle geval vóór 800 — moet er een
vorstelijk man uit hun midden — hij zal Lykurgos geheeten hebben —
staatsregelaar bij hen geweest zijn. En werkelijk verraadt zich 't eigenaardig
karakter, waarvoor Sparta later bekend stond , als 't werk, niet des tijds,
maar van één persoon. Niet echter dat Lykurgos alles nieuw schiep , maar
dat hij toestanden , die hij vond — en die elders soortgelijk bestonden
maar mettertijd verdwenen en voor nieuwe plaats maakten — te Sparta
bestendigde door de wijze waarop hij ze herschiep.
Wat niet nieuw was in § 48. Zoo Lykurgos het geweest is , die de gronden
't werk van Lykurgos. verdeelde van het toen voorhanden Spartaansch gebied — en wel natuurlijk zooveel mogelijk in stukken van gelijke waarde
voor alle gelijk gerechtigden — dan komt dat eenvoudig daar van daan ,
dat het vóór hem Of nog niet of nog niet naar genoegen was gebeurd.
Dat het gebeuren moest spreekt van zelf. Voorts zijn , op maatschappelijk
gebied , dit de twee dingen die hij vond: I° de gewoonte der S y s s i t i a
0 een zekere staatszorg voor de jonge- (gemnschaplijktden);2
lieden , de toekomstige burgers. Deze twee dingen komen ook in eene
vroege periode van andere staten — Dorische en niet-Dorische beide — voor ).
Wat wel nieuw was in § 49. Maar Lykurgos vereenigde deze twee dingen
't werk van Lykurgos. en breidde ze uit tot eene bijna 't geheele leven
omvattende agoge (model-levenswijze); en hij maakte 't staatsburgerschap
van haar afhankelijk d. w. z. dat niemand aan volksvergadering of ambten
of waardigheden deel hebben kon , die niet aan haar deelnam en van
kindsbeen had deelgenomen; en hij richtte haar zoo in , dat zij de staatsburgers — geheel naar den eisch van Sparta's toenmaligen toestand — tot
eene geslotene en altijd geoefende krijgsklasse maakte.
De agoge. § 5o. De agoge begon met het zevende levensjaar. De knapen
en jongelingen aten niet slechts — als de mannen — te zamen , maar
sliepen ook bij afdeelingen in barakken; met 3o jaar mocht men een eigen
tehuis hebben — in de hoofdstad altijd —; jonger, kon men slechts ter
sluiks gehuwd zijn. Ieder huisvader betaalde eene maandelijksche bijdrage
voor zich en zijne zonen boven 7 jaar. Bij de syssitia (phiditia) der mannen
werd men met 20 jaar ingelijfd, zij waren tevens krijgsafdeelingen. Met 17
jaar verliet men de knapenafdeelingen , de jongelingen van 17-20 vormden
een soort van gendarmerie; van 20-60 was men tot zwaargewapenden
1 In Kreta bleven ze ook door bijzondere omstandigheden nog lang bestaan,
maar niet in die beteekenis, die ze te Sparta door Lykurgos kregen.

15

krijgsdienst verpligt; tot 6o jaar stond men onder opzicht. Hoofdbezigheid
waren voor de mannen de krijgsoefeningen , vooral taktische , en de jacht ;
deze ook voor de jongelingen; overigens voor hen en de knapen de
lichaamsoefeningen ook de meisjes werden in afzonderlijke afdeelingen
daarmee bezig gehouden; soms woonden zij de uitvoering der knapen bij ,
en deze de hare; — tot uitspanning diende muziek en reidans. Hoofddoel
was , nevens den krijgshandel , harding en discipline. Schande gold voor
erger dan de dood. Als 't schandelijkste werd voorgesteld : gebrek aan
ontzag, ontzag voor ouderen of meerderen, ontzag voor de staatsinstellingen.
Perioiken en § 51. Of er in den Spartaanschen staat reeds voor 800 v. Chr.
Heiloten.
Perioiken geweest zijn is moeilijk uit te maken — van de
vroegere bezitters der streek zijn er zeker onder de staatsburgers opgenomen.
Maar Heiloten waren er zonder twijfel al. Heiloten beteekent k r ij g s g evange n e n ; niettemin zijn de Heiloten voor een deel ook wel uit een
reeds vroeger niet-vrije bevolking ontstaan. Zij waren dan ook meerendeels
hofhoorige landbouwknechten, die met hun huisgezinnen op de landgoederen
der staatsburgers leefden. Sommigen woonden ook als lijfeigenen bij dezen
in de stad. De staat was eigenaar van hun persoon, de staatsburgers hadden
alleen aanspraak op hunne diensten.
Sparta's regeering § 5 2 ' Ook ten opzichte van Sparta's regeering heeft
sedert Lykurgos.
Lykurgos den toestand dien hij vond slechts gewijzigd.
't Koningschap was erfelijk. In plaats van één koning waren er twee. Dit
was wellicht het gevolg van een verdrag, een der twee zal dan van Achajisch
geslacht zijn geweest l). Ze waren opperpriesters en rijk , evenals de koningen
van den Achajischen tijd. Ze hadden 't recht van oorlog en van vrede
over de grenzen ook — als veldheeren — het oordeel over leven en dood.
Te huis was in de meeste hooge rechtszaken het oordeel bij de Gerusia,
een collegie van 28 staatsburgers minstens 6o jaren oud , onverantwoordelijk , gekozen voor hun leven. In regeeringszaken werden deze slechts
oeraaelplee,gd. De lagere rechtspraak hadden de ambtenaren — bijv. de
verschillende opzichters over knapen, jongelingen , mannen — ieder in zijn
kring. De volksvergadering kon toeluisteren en met ja of neen beslissen.
Kolonisatie
§ 53. Achajers uit Peloponnesos gevlucht voor de Doriërs
op de kust van
.
stichtten verscheiden staten eerst op 't eiland Lesbos (o.a.
Klein-Asië.
Mytilene) vervolgens, niet zonder zwaren strijd, op de kust van Troas en
tegenover Lesbos. In 't Zuiden grensden ze aan die der Ionia's. Deze
hadden zeker al sints lang neerzettingen op de kust. Wellicht zijn er echter
nu ook nieuwe bijgekomen uit Attika waar, naar beweerd wordt , door
vluchtelingen ophooping was veroorzaakt. Zoo zou dan nu o.a. Miklos
door Athenai gesticht zijn. Hoe dit zij , voortaan waren er 12 Ionische
staten op de kust van Klein-Azte incluis Chios en Samos , benevens ongeveer even vele op de Kykladen. De Ionische kolonies werden ten Zuiden
,

Dat ook dit verdrag juist aan Lykurgos zal te danken geweest zijn wordt
waarschijnlijk gemaakt door C. Wachsmuth (Fleckeisens Jahrbiicher 1868 p. 1. sqq.).
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door die der Doriers begrensd (zie § 44). Halikarnasos , de voornaamste
van deze , werd geioniseerd.
Nieuwe namen, § 54. Vermoedelijk eerst de Achajische kolonisten in
Aioliërs Hellenen. Klein-Asië hebben — af van zich zelven af van anderen —
den naam Ai oliers ') gekregen. De naam I o n i e r s bestond toen zeker
al geruimen tijd en de naam Doriers in alle geval al voordat zij die
hem droegen in Zuid-Griekenland verschenen. Zoo werd nu de geheele
Westkust van Klein-Asie , incluis de daarbij behoorende eilanden , onder
de drie namen Aiolis, Ionie en Doris begrepen. En van hier ging de
naam Aioliërs op 't moederland over om ook aldaar allen te kennen te
geven, die niet tot de Ioniers of Doriers behoorden. Ook kwam er nu een
algemeene naam voor de Grieken in zwang , en wel de naam Hellene n.
Reeds in de Homerische gedichten vinden we den naam Hellas als naam
eener stad of streek in Zuid-Thessalië en den naam Hellenen ten eerste
als dien der bewoners daarvan , maar verder ook als naam der NoordGrieken in 't algemeen. Ook de Doriërs zullen onder dien naam begrepen
zijn geweest en hem naar 't Zuiden hebben medegebracht. Dat langzamerhand allen hem aannamen is zeker vooral toe te schrijven aan den invloed
van 't Delphisch orakel (zie § 62). Dit toch gaf zich mede ter vermeerdering van eigen aanzien , veel moeite om de Grieken te overtuigen van hun
gemeenschappelijke afkomst. Te Delphi is de fabel verzonnen die Aiolos ,
Doros en Ion , de denkbeeldige vertegenwoordigers van de drie hoofdafdeelingen der Grieken , tot het kroost maakt van Hellen den denkbeeldigen vertegenwoordiger der Hellenen.
Staatkundige en § 55. Door de Dorische en daarmede gepaard gaande
maatschappelijke
bewegingen was de kaart van 't land zeer veranderd. Bij v.
vei anderingen.
in de Peloponnesos waren maar twee landschappen Arkadie en Achaje
vrij gebleven van de indringers. Maar de staatsvorm van den Achajischen
tijd werd bewaard , ook in de koloniën ; slechts werd in de nieuwe staten
de meerderheid der vroegere burgerij nu uitgesloten van de volksvergadering
enz. 2) en mocht dus niet in de hoofdstad wonen (derhalve Perioiken voor
zoo ver vrij , anders hofhoorigen , slaven). In 't krijgswezen brachten de
Doriërs een ommekeer te weeg. Niet met strijdwagens en ridderlijke tweegevechten maar in gesloten drommen van zwaar gewapende voetknechten
hadden zij gestreden — en de overhand gehad. En deze taktiek , in Sparta
door de agoge langzamerhand tot eene nergens elders bereikte hoogte gebracht, werd echter ook in de niet-Dorische staten allengs ingevoerd. Wat
overigens de beschaving betreft , deze ging zeker vooreerst alles behalve
vooruit ; ten zij dan in de koloniën , bij wie het moederland van nu af
eeuwen lang achterstaat.
1) Adolels. = FatroAcC5 : „ridderlijken" (Bergk.).
2) In de Oost-Dorische staten werden er méér aangenomen dan in de WestDorische.
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GODSDIENST EN POËZIE DER GRIEKEN IN HET VOORHISTORISCH TIJDPERK.

De goden der Ariers zijn alle ontstaan uit den
indruk veroorzaakt door de natuur, in 't bijzonder door den hemel met
zijn gesternten , zijn wolken , zijn onweders. De daden en avonturen der
goden zijn bij de Ariers oorspronkelijk niet dan kinderlijk dichterlijke
voorstellingen van 'tgeen in de natuur gebeurt : op- en ondergang der
zon, morgenrood en avondschemering , „strijd der elementen" in storm en
onweder, verschroeiende hitte en verkwikkende regen enz. Elk natuurverschijnsel op zich zelf werd ook , van verschillend oogpunt beschouwd ,
verschillende gestalten. En dit vooral bij de Grieken. Zoo stellen bijv.
Zeus, Lykaon, Aiakos, Uranos, Hera, Athene alle oorspronkelijk
den hemel voor, Helios, Apollo, Xuthos, Perseus, Bellerophon
alle de zon , Selene (Helena) en Ar tem is beide de maan , 0 k e a n o s,
Poseidon, Nereus, Phorkys, Aigeus, Theseus alle de zee, Nyx,
Let o, L e d a alle drie den nacht , G a i a en D e m e t er beide de aarde,
enz. Sommige dier namen zijn eerst bijnamen geweest, zooals Lykaon en
Aiakos van Zeus; Xuthos, Perseus, Bellerophon van Apollo; Ai Areus en
Theseus van Poseidon. Dit is de rijke fantasie der Grieken; maar er komt
bij , dat zij de oud-Arische godheden alreede met andere namen en trekken
en omgeving geteekend aantroffen bij de v66r-Grieksche bevolking dan er
bij henzelve golden. Was bijv. het woud van Dodona in Epeiros de
wellicht eerste en dáárom bij uitstek heilige plek die de binnenkomende
Grieken in het nieuwe land toewijdden aan hunne hoogste goden : Hemel 1 )
en Aarde 2) en Water 3 ) — zij vonden in dat land een go d e n b e r g
Olympos 4) en berg der Muzen 5 hadden zij Helios en Selene en
Gaia — vermoedelijk vonden zij de verhevener figuren van Apollo en
A r t emis en Demeter bij wie gene op den achtergrond geraakten.
Later kwamen er Phoinikische godheden bij : Astar te door hen A p h r odite „de duif" 6 genaamd , naar het zinnebeeld dier godin wier daarmee
Oorsprong der goden.

§

56.

) ;

)

1) Zeta .
60.)(41,21E . . . ap vocicov IL XVI. 233.
2) Paus. 10. 12 ; de priesters van Zeus te Dodona zijn :Ka/4v te6vca. De reden
is de heilige invloed van 't aanraken der Moederaarde.
3) Te Dodona werd ook geregeld aan den A chelo6s (de voornaamste rivier
van Epeiros) geofferd en het schijnt dat de naam A_chelo6s in ouden tijd meer
een appellativum dan een nomen proprium was : 'nx2, aqua, cf. A cherusia , Acheron ,
[nachos, en Il. XXI. 194, Theogon 242 sqq. (Duncker).
4) Oly m p o s is waarschijnlijk een Phrygische naam. Er komen in Phiygii
en Lykië meerdere bergen , en ook mannen van dien naam voor (Bergk.).
5) MoVara van itfLu of bteads „water" of „bron", een Lydisch woord (Bergk.).

de Grieken hebben dit woord op den klank af vertaald door
v :
„uit het schuim geborene". Alras volgde dan een verhaaltje waaruit de naam
verklaard werd.
,

DR. M. C. VALETON ,

Gr. Gesch.

2

18
voorzien beeld de Phoinikiers aan boord • hadden ; B a a l-M elkart: als
Kadmos omgewerkt tot mythischen stichter van Thebe en als Minos
tot mythischen beheerscher van Kreta , en wiens lotgevallen het hoofddeel
uitmaakten der daden en avonturen van den oorspronkelijk anders echt
Griekschen Luchtgod Herakle s. Nog later — altijd echter nog vóór 800 —
toen men met de klein-Asiatische kust nader bekend werd, zijn o.a. op
Apollo eigenaardigheden van den Lykischen zonnegod overgebracht.
Ondertusschen waren van ouds behalve de algemeen • bekende goden die
de grootere natuurverschijnsels verzinnelijkten , ook nog bij rivieren , bergen,
bronnen , afzonderlijke godheden (stroomgoden , nymphen , boschgoden)
vereerd.
Ontwikkelingsgang § 57. Hoe bont de Grieksche mythologie moge geweest
der Grieksche
zijn ook reeds voor 800 , haar ontwikkelingsgang laat
mythologie;
wereldbestunr.
zich toch bespeuren. De goden werden oorspronkelijk
niet als wereldbestuurders , als regeerders ook van de menschenwereld gedacht , slechts als invloed daarop hebbende voor zoover de natuur dat heeft
of geloofd wordt te hebben. Maar de genoemde gedachte ontstond hieruit
langzamerhand. En nu werd natuurlijk aan die goden in de eerste plaats
een bestuur der menschelijke zaken toegekend die reeds in de natuurbeschouwing het meest op den voorgrond stonden. Aan de zorg van ieder
in het bijzonder werd dan tevens meer bepaald het een of ander gebied
van 't menschelijk leven toevertrouwd. Zeus , Athene , Apollo, op die drie
is zeker het eerst het hier gezegde van toepassing geworden : Zeus als
beschermer van wet en recht en eed en gastvrijheid , Athene als krijgs
, Apollo als handhaver en wreker van de banden des bloeds en der-godin
familie. Maar men bleef hier niet bij. Steeds méér goden kregen dergelijke
zedelijke beteekenis en tevens meer en meer de gelijkenis van menschen.
Reeds voor 800 vinden we eenen godenstaat waarvan Zeus koning is ,
terwijl de hoogste goden met wie hij op den Olympos zetelt zijnen raad
uitmaken waaraan hij echter niet gebonden is. Die hoogste goden zijn ,
behalve Athene en Apollo , o.a. H e r a , Zeus' gemalin , en de bescherm.vrouw van het huwelijk ; Poseidon, Hephaistos de god van 't vuur
en van allen metaalarbeid , Ares de god van 't strijdgewoel (Athene was
meer en meer de krijgsk u n s t en voorts alle kunst) ; Aphrodite,
Artemis, enz. Boden van Zeus waren Hermes, oorspronkelijk „d e
Wind", en Iris „de Regenboog".
Goden van een § 58. In de oudste Asiatische woonplaatsen der Ariers
ouder geslacht. vertoonde de natuur een sterke tegenstelling tusschen weldadige en vernielende krachten : vergiftige winden , verschroeiende droogte
en dan weer overstelpend weelderige vruchtbaarheid. Niet aldus in Griekenland ; wel waren daar onweders , maar dat was een onschadelijke strijd,
die altijd spoedig beslist was en geen afbreuk deed aan de voorstelling
van éénen oppermachtigen wil. Zoo moest de uit het binnenland van Asie
meegenomen voorstelling van voortdurenden strijd tusschen goede en booze
machten — een leer , die zich bij de Iraniers juist verder ontwikkelde —
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in Griekenland op den achtergrond treden. Er bleef echter iets van over
als de herinnering van eenen hevigen oorlog , waardoor de „wolkenverzamelende" Zeus het opperhestuur had ontnomen aan eene ouder geslacht.
Dat waren de Titanen die; hoewel geholpen door allerlei reuzen (reusachtige natuurkrachten), door den bliksem van Zeus in de onderwereld waren
verplaatst. Zeus' onttroonde vader was de „listige Oude" 1) , die niet te
goed werd gerekend om met den kinderverslindenden Moloch der Phoinikiers te worden vereenzelvigd , en voorts gebruikte men om zich de overwonnen dynastie voor te stellen , bij voorkeur die godheden waarvan een
dubbelganger reeds onder de oppergoden was opgenomen : Helios en
Okeanos bijv. werden beiden tot Titanen; Uranos en Gaia tot godheden
van nog ouder geboorte.
Heran. § 59. Maar niet over alle tot oppergoden niet dienstige godheden
beschikte men aldus. Velen werden tot Her oen d. i. ha lfgo den, kinderen
van goden en koningsdochters gemaakt. Zoo o.a. de luchtgod Herak 1 es 2 ),
zoo Kastor en Polydeukes (oorspronkelijk de stralen der zon) , zoo
Helena (oorspronkelijk = Sel-ene) , zoo Kadmos en Minos 3 ) enz.
enz., zoo in 't bijz. vele godheden wier beeld uit een bijnaam was ontstaan:
'Theseus en Aigeus en Aiakos en Perseus en Bellerophon enz.
enz. Al het hun oorspronkelijk als beelden van natuurverschijnsels toegeschrevene werd nu omgezet in avonturen die ze als menschen op aarde
zouden gehad hebben ; deze werden verrijkt , deels uit de bloote fantasie ,
deels uit de verfraaide overlevering van werkelijke feiten.
Resultaat. § 6o. Men had dus vóór 800 reeds I° den Olympischen Zeus
met zijnen godenraad , 2° een ouder godengeslacht, 3° Heroen. Maar daarnevens bleven natuurlijk 4° de bosch- , berg- , rivier- , bron- en eene menigte
lagere zeegoden. En 5° bleven er eenige goden over, die af niet af zeldzaam tot de oppergoden gerekend werden en toch niet tot een der drie
andere soorten waren gebracht. Zoo Hades de god der onderwereld met
zijne gemalin Persephone, zoo Demeter de godin van den akkerbouw
en Dionysos of Bakchos de god van den wijnbouw; zoo Hestia
en Dione enz. enz.
§ 61.
Eeredienst :
Tot den eeredienst behoorden in de eerste plaats
offers, priesters
hymnen , tempels , o ffe r s. Men offerde dieren of voortbrengselen van den
beelden, profeten.
grond. Van de Phoinikiers leerde men ook menschen
te offeren , maar dit was lang voor 800 al weer afgeschaft. Bij de offers
noodigde men de goden uit tegenwoordig te zijn ; met hoe meer namen
men hen aanriep, des te beter 4). Dit werd op den duur een zekere kunst.
Overal kreeg men familien in welke een , naar men meende , aan een
bepaalden god bijzonder welgevallige en bijzonder krachtige manier om
hem aan te roepen erfelijk was geworden. Zoo ontstonden de priesterfamilien bijv. de Eumolpiden , Lykomiden enz. in Attika , de Iamiden in Elis

4

)

„Xp6vog ciyxuAopiTri".
3) Zie § 56.
2 ) Zie § 56.
Ziedaar een der oorzaken van de veelnamigheid der Grieksche goden. Zie § 56.
2*
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enz. enz. Wel bleef de huisvader offeren voor het huisgezin en de koning
voor den staat , maar waar een feest ter eere eener godheid gevierd werd,
daar offerde het hoofd der priesterfamilie van dien god en toonde daarbij
zijne gaven. Zoo ontstonden de priesterhymnen , die grootendeels — hoewel
op den duur zeker niet uitsluitend meer — offerhymnen waren 1). Ze
werden gezongen ; woorden en melodie behoorden bij elkaar. Er waren
reeds vroeg v6tot, d. i. modellen , verschillend naar de verschillende gelegenheid waarvoor de hymne dienen moest. Zij gaven echter alleen de
grondtrekken aan waarnaar de zanger zich te richten had , voor talent en
bezieling bleef ruim spel. Tot begeleiding of afwisseling dienden enkele
tonen van dubbelfluit 2 ) of viersnarige kithara (cither). De menigte viel ook
wel in met een paar slotwoorden bijv. het : „ie paian" ; begeleidde ook
wel de laatste woorden van den priester of haar eigene met een dansend
maatstarnpen Ota6pabet30;.. „driesprong"). Den priester werd natuurlijk ook de
zorg voor het heiligdom van zijnen god opgedragen. Tempels echter ontstonden er betrekkelijk laat; zij dienden ter beschutting der godenbeelden
en deze kreeg men 't eerst van de Phoinikiers : deels vormlooze steenen ,
deels ruw gesneden stukken hout. Niet noodzakelijk — hoewel meermalen —
met het priesterschap verbonden was het ambt van p r o f e e t (wichelaar,
droomuitlegger). Ook dit was in bepaalde familien erfelijk.
Orakels. § 62. Van af zeer oude tijden waren er in Griekenland verscheidene plaatsen , meest bosschen of grotten of bronnen , wier natuurgesteldheid , naar men meende , door de eene of andere godheid , vooral ook
door nymphen , was uitgekozen als bijzonder geschikt om daar haren wil
te openbaren. Er waren veel dergelijke plaatsen , nergens meer dan in
Boiotia. Een van de oudste orakels was dat van Zeus te Dodona, waar men
waarzegde uit het ruischen der eiken. Maar verreweg het beroemdste , dat
van Delphi , is pas door de toenemende macht der Doriers in aanzien
gekomen. Dampen uit de heilige kloof in het binnenste van den tempel
bedwelmden de profetes — Pythia genoemd — die er op een drievoet
boven zat; haar wartaal verklaarden de priesteredelen (zie § 14) als den
wil van Apollo Pythio s. De Spartanen vooral hebben dat orakel altijd
bijzonder geraadpleegd. In volgende eeuwen werd het door alle Grieken
en ook door andere volken , Italiers , Aigyptenaren , Lydiers geraadpleegd
en geeerd.
Theoriën;
§ 63. Even oud haast als de feesten zelve was het
Amphiktyoniën 7
gebru
ik dat een feestvierende staat de naburige staten
Pvlaische oPythisehe
f
Amphiktyonie.
uitnoodigde tot bijwoning; deze zonden dan feestgezantschappen , theor ien genaamd. Iets gelijksoortigs en niet minder oud
was dit dat verschillende staten te zamen een heiligdom hadden van de
een of andere godheid , zoo in de eerste plaats staten die tot hetzelfde volk
behoorden : bijv. alle Ioniers te Delos een heiligdom van Apollo (de 12
1

) 'Lie iets naders over de priesterhymnen in de noot op § 64.

') De dubbelfluit was in Griekenland ouder dan de enkele fluit.
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Asiatisch-Ionische steden nog weer afzonderlijk op 't voorgebergte Mykale
een van Poseidon), zoo de Argeiïsche bond te Argos een van Apollo enz.
zoo zelfs de woeste Aitoliërs. Men vierde er te zamen de feesten van en
verdedigde 't te zamen. Maar ook van staten van verschillende volken (of
ook van geheele volken) bestonden er dergelijke vereenigingen. En deze
in 't bijzonder heeten A m phikt y oniën 1). Sommige kwamen zelfs overeen
elkaar bij onderlingen oorlog te ontzien , waaromtrent verschillende bepalingen werden gemaakt. Vooral de woelingen van den Dorischen tijd
zullen tot dergelijke maatregelen hebben bijgedragen en in 't algemeen het
getal en 't belang der Amphiktyonien vermeerderd hebben. Er is trouwens
maar ééne Amphiktyonie die in de geschiedenis eenigzins een rol heeft gespeeld , ni. de Pylaïsche of Pythische. Zij had tijdens haar grootsten omvang
12 leden , n.l. de eigenlijke Thessaliers, en vier der hun schatplichtige
omliggende volkeren van Thessalië (zie § i 1); voorts de Maliers, Ainianen ,
Lokriërs , Phokiers , Boiotiërs , Doriërs en Ioniers. Zooals blijkt heeft deze
Amphiktyonie haar blijvenden vorm pas gekregen toen de Thessaliërs reeds
in Thessalie gekomen waren , maar toch ook reeds bestaan vóór den tijd
dat 'tzij de Ioniërs , 'tzij de Doriërs hun eenheid als volk verloren hadden 2);
wellicht bestond zij echter — zij het ook in veel kleiner omvang — reeds
lang voor dien tijd. Zij had een dubbel bondsheiligdom, en dit wijst op
samensmelting uit twee Amphiktyoniën ; n.l. dat van Demeter te Anthela
aan den westelijken ingang der Thermopylai (een enge weg tusschen de
kust der Malische golf en een tak van het Oitagebergte) vandaar: Pylaische
Amphiktyonie , en dat van Apollo te Delphi , van daar Pythische
Amphiktyonie. Ieder voorjaar en ieder najaar kwamen de P y 1 a g o r e n
(afgezanten der 12 leden) eerst te Anthela en daarna te Delphi bijeen.
Ieder lid had ééne stem. Door den invloed der Doriërs werd het bondsheiligdom te Delphi op den duur verreweg het voornaamste.
Oudste poësie, § 64. Al het oudste gezang der Grieken was zonder twijfel
heldenzang.
van godsdienstigen aard. 't Bestond echter niet alleen in de
bovengenoemde priesterhymnen. Van af overoude tijden had men bruiloftsliederen en begrafenisliederen (lijkklachten) en oogstliederen ; ook dit alles
begeleid met kunsteloos fluit- en citherspel; solozang of koor; met of zonder
dans. Tot den wijnoogst behoorden lustige uitgelaten liederen van „volle
personen" (,,saturi" .,,pr") in allerlei verkleedingen. Later ontstond de
heldenzang. Toen er een stand van edelen was ontstaan werd deze ook
spoedig geboorteadel , d, w. z. de edelen gaven zich alle moeite om ook
het kroost van edele vaders en voorvaders te heeten. De stamvader moest
Eigenlijk Amphiktioniën van ././Ficii
1)
A mphiktyon.

xriw, maar

men verzon eenen stichter

(2 )
Met de loniërs was dit eigenlijk pas het geval toen in 't laatst der (ie eeuw
het offerfeest te Delos verviel en eindelijk ophield algemeen vereenigingspunt te
zijn (de Atheners hebben later wel den glans er van hernieuwd , maar 't is nooit
weer een algemeen vereenigingspunt geworden) ; met de Doriërs reeds sedert den
tijd dat Oost- en West-Doriërs uiteengingen.
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een god zijn , er waren godennamen genoeg die men voor zonen van goden
en edele vrouwen gebruiken kon (zie § 59). Zoo ontstond de heroenwereld.
Er moesten ook daden der voorvaderen vermeld worden. Was er in de
herinnering geen stof genoeg, dan toch in de fantasie; door de namen der
heron werd de stof ook van zelf verschaft (zie § 59 op het eind). Eerst
zongen de edelen zelf. Maar mettertijd stonden ook hier mannen van 't vak
op , zangers van beroep. Zelf juist geen edelen stonden zij in den dienst
van gene en hielden zich op in hunne huizen, trokken echter ook naar de
feesten der goden. En niet alleen de heroenwereld is vooral hun schepping,
de toenemende vermenschelijking der oppergoden ook grootendeels; want
ook hen brachten zij in de heldenzangen te pas 1) ; en buitendien , als zij
op het feest van eenen god zongen dan begonnen zij , eer zij hun eigenlijk
onderwerp aanvaardden , bij wijze van inleiding met een lied ter eere van
dien god; niet echter op de plechtige en eerbiedige wijs der offerende
priesters; op den hun nu eenmaal eigen losseren vroolijken trant bezongen
zij een daad of avontuur van den god. Van dergelijke leeke-hymnen ot
pr o o i m i a (voorafzangen) zijn nog eenige over , hoewel niet uit den tijd
vóór 800. Tot begeleiding van den heldenzang diende de phorminx, een
groot soort van 4-snarige cither.
Het heldendicht § 65. Achajische kolonisten — „Aioliers" (zie § 54) Ilias, Odysseia. zongen in klein-Asie Achajische heldenzangen. Deze werden
ook onder de klein-Asiatische Ioniers bekend. En zij bezielden er een onder
hen tot een heldendicht , een gedicht van grooteren omvang , dat niet ,
zooals de heldenzangen (die men met balladen vergelijken kan) een avontuur, maar eene verwikkeling en ontknooping behelst. Het onderwerp van
dit heldendicht was „de toorn van Achileus den zoon van Peleus, die den
Achajers ontelbare rampen berokkende"). Landslieden van den dichter
breidden dit gedicht uit — ten koste evenwel der eenheid — tot veel
meer dan driemaal den oorspronkelijken omvang. Zoo ontstond het gedicht
1) Daarentegen hebben zeker de offerhymnen reeds sterk meegeholpen om de
goden op zedelijk terrein over te brengen zie § 57. Die mythologische verhalen
waarin de oppergoden de hoofdrol spelen — en niet de helden
, en waarin
zij niet volgens gewonè menschelijke neigingen en driften , maar volgens beweegredenen van geweldiger afmeting handelen , waarin ten minste nog iets van. de
oude betrekking tot de natuur doorschemert ; (zoo de Titanenlerijg en in 't algemeen de Theogonie, d. i. de sage over 't ontstaan der godengeslachten) -- dergelijke
verhalen zullen van de priesterhymnen afkomstig zijn.
2) Hoe Achileus beleedigd werd door. Agamemnon , hoe hij toen niet meer wilde
vechten , hoe de Achajers toen verslagen werden door de Trojanen , hoe Patroklos
A's vriend zelf geveld werd door den Trojaanschen held Hektor, hoe de smart
hierover Achileus verzoende met Agamemnon , hoe hij van dezen voldoening kreeg
en daarop Hektor doodde : in de „111iivc;
(„toorn van Achileus") behoeft
niet meer dan dit behandeld te zijn. Zelfs dit : dat de tegenspoed der Grieken de
uitvoering was van een door eus opzettelijk op verzoek van A's moeder Thetis
opgevat plan , behoeft er niet toe behoord te hebben al is het waar dat dit -anders dan de overige uitbreidingen — er zich thans niet meer van laat losmaken.
Overigens behelst deze opmerking het eenige punt waarin ik de vrijheid neem
te verschillen van dr. Naber, „Quaestiones Homericae".
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dat „d e I 1 i a s" heet. Had de grondlegger er van zijnen achtergrond (den
t o-jarigen oorlog om Troje) en in 't algemeen de wereld waarin hij zijne
helden plaatste , ja zelfs hunne hoofdomtrekken benevens tal van uitdrukkingen en stijlwendingen , aan de Achajische heldenzangen ontleend , dit
was ook — en wellicht nog meer — het geval met de voortzetters. Ook
bij hen echter is nog groote oorspronkelijkheid in 't uitdenken van toestanden. Ondertusschen had een landsman ook weer een nieuw onderwerp
uitgedacht , n.l. de thuiskomst van den Troje-strijder, held Odysseus. Ook
zijn gedicht werd met uitbreidingen verrijkt , het geheel draagt den naam
O d y s s e i a. De kern beslaat meer plaats en is kunstiger samengesteld dan
in de Ilias. Ondertusschen waren de heldenzangers , sedert lang door
sprookjesvertellers vervangen. Ten minste in de Odysseia is er meer stof
aan sprookjes l) dan aan heldenzangen ontleend. De Grieksche wereld wordt
overigens vrij wel in overeenstemming met de Ilias voorgesteld. De Odyssee
is waarschijnlijk iets ouder clan de jongste stukken der Ilias , de allerlaatste toevoegsels van deze nog niet eens medegerekend. Beide gedichten —
de allerlaatste toevoegsels wederom daargelaten — zijn waarschijnlijk vóór
Soo in hun geheelen omvang op schrift aanwezig geweest , zij het ook in
geen enkel volledig exemplaar. Dat er voor 800 nog andere heldendichten
bestaan hebben is zeer onwaarschijnlijk.
De taal van Ilias en Odyssee : het Episch, een kunsttaal die nooit
spreektaal is geweest , heeft het Ionisch tot hoofdbestanddeel , maar daarbij
tal van vormen uit het Aiolisch , de taal der Achajers.
Homeros, § 66. De oudheid beschouwde Ilias en Odyssee te zamen als
Homeriden ,
Rhapsoden. 't werk van éénen dichter : Homer o s. Waarschijnlijk echter
is Homeros niet dan de verzonnen stamvader van een geslacht op Chios
(altans later) woonachtig , dat zich Homeriden noemde , en waarin beoefening — voordracht en tevens vervaardiging — van heldendicht erfelijk
was 2) , zooals bijv. die van priesterhymnen in de Attische familie der
Eumolpiden (zie § 6 i) , die zich eenen stamvader Eumolpos gaven. De
meerderheid der vervaardigers van Ilias en Odyssee zal behoord hebben
tot dit Homeridengeslacht. Zooals Eumolpide letterlijk „k u n s t z a n g e r"
beteekent (van de stammen zu en lAcAn) zoo Homeride : „v ertelle r" (van
de stammen bbto en «p , dus letterlijk aaneenvoeger n.l. van de zinsneden
waardoor voor den geest van den hoorder 't verhaal als 't ware wordt
opgebouwd) 3) ; de namen Eumolpide en Homeride komen echter in de
1

) In heldenzangen staan daden van kracht en

moed, in de sprookjes staan

wonderbare ontmoetingen op den voorgrond.

'1) Dit geslacht vormde dus eene dick/ erschool , de vader had zijne zonen tot
leerlingen en deed hun zijne kunst over.
3)
„In de oude taal wordt de patronymische vorm meermalen gebruikt om
een karakteristieken trek op te geven zonder de aanverwantschap. Zoo heet een
heraut bij Homerus liTivri6; in plaats van h7r6Trs de helderroepende. De herauten
heeten bij Archilochus xrpuxi;ca z. v. a. xYjpuxes ; de zeelieden bij Sophokles xt.rï."6xt."
enz. (dr. C. M. Francken , Gids , October 1866 p. 118).

,
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Grieksche letterkunde niet als appellativa voor 1) , de gebruikelijke beroepsnaam voor de verhalende dichters (heldenzangers, sprookvertellers, heldendichters) is r h a p s o d e (van &irre en ecogy, en die dus hetzelfde beteekent
als Homeride). Oorspronkelijk droeg ieder voor wat hij juist zelf vervaardigd had ; later veranderde dit.

C. DE DRIE EERSTE EEUWEN VAN HET
HISTORISCH TIJDPERK.
(D. i. van 800 V. Chr. tot 500 v. Chr.).

HOOFDSTUK VII.
OORLOGEN , STAATKUNDE EN ZEEVAART IN DE Sste EEUW V. CHR.

(D. i. van 800 v. Chr. tot 700 v. Chr.).

Sparta's veroveringen § 67. Omstreeks 800 v. Chr. werd Amyklai , 3 uren
tasschen 800 en
ten Zuiden van Sparta , door de Spartanen veroverd ;
750 v. Chr.

50 jaar later was geheel Lakonike met het eiland Kythera Spartaansch
gebied zoodat dus ook én dit eiland én Prasiai , Zarax en Epidauros
Liwra verloren waren gegaan voor den Argeiischen bond (zie § 44).
Pheidon van Argos § 68. Hierdoor was deze bond — in 800 nog de eerste
t 746. Sparta's
veroveringen tusschen macht in Peloponnesos — zeer in aanzien verminderd.
750 en 700 V. Cbr.
Ook waren er nu en dan reeds op Argos zelf aanvallen
gedaan. Maar Pheidon koning van Argos --I- 76o bracht tot vergoeding
Korinthos bij den bond en herstelde diens overwicht in de Peloponnesos.
Ook bielp hij de Pisaten tegen Elis opstaan. Eindelijk werd hij vermoord
746 V. Chr. De Pisaten werden minstens grootendeels wederom aan Elis
schatplichtig en de Triphyliers werden het nu ook.
Tusschen 750 en 700 veroverde Sparta Messenie
e Messenische oorlog)
en — aan de andere zijde — op Argos : Kynuria.
Sparta's belang § 69. Lykurgo's agoge was — in den regel ten minste —
bij verovering. alleen voor groote grondbezitters mogelijk. Want zij verhinderde dat men iets voor zijn onderhoud deed en zij eischte eene kostbare levenswijs : het onderhoud van alle tot bewerking van 't grondstuk
noodige personen — met hun huisgezinnen (want het waren hofhoorigen ,
zie § 5I)
, een huishouding in de stad, buitendien nog apart tafelgeld
—

1 ) Tenzij men den naam Homeride als appellativum meene te moeten opvatten
Pindar. Nem. 2. 1 en Plato , Phaidr. p. 252. Maar zeker moet hij dan aldaar
opgevat worden als een apellativum afgeleid van den eigennaam Homeros en
beteekenende „navolger van Homeros", „geestelijke zoon van Homeros", be
oefenaar der Homerische poëzie".
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voor den huisheer en zijn zonen. Nu zullen wel in Lykurgos' tijd alle
staatsburgers zij waren zeker niet talrijk — grond genoeg hiervoor gehad
hebben 1) , maar van 't land dat ieder toen had moest ook ongeveer zijn
geheele nageslacht leven totdat nieuwe verovering nieuw grondbezit aanbracht 2). Dus bleef bij toenemend burgertal verovering noodig, en wel op
de oorspronkelijke ruwe manier : de veroverde grond onder de overwinnaars
verdeeld , de vorige bezitters verdreven of tot Heiloten gemaakt.
Perioiken. § 70. Maar deze barbaarsche manier liet zich niet altijd volledig toepassen. Op den duur waren er , gelijk elders waar verovering
nieuwe staten had gevormd , zoo ook in 't Spartaansch gebied (het meest
in Lakonike , het minst in Messenië) Perioikensteden alwaar, schatplichtig
en onder beambten uit de hoofdstad , een vrij gebleven deel der overwonnen
bevolking zich van klein grondbezit en handel en handwerk voedde. En
juist die onmogelijkheid om allen grond onder de staatsburgers te verdeelen
maakte dat ook sommige Perioikensteden geheel of gedeeltelijk met voormalige Spartaansche staatsburgers waren bevolkt ; dit toch dagteekent vooral
van vóór de verovering van Messenie , en had zeker tot hoofdoorzaak dat
menig staatsburgergeslacht te talrijk werd voor 't familiegoed. Jongere
zoons zullen dan aangewezen zijn om er afstand van te doen en hun eigen
kost te verdienen ; ze kregen bijv. een stukje grond om zelf te bebouwen.
In alle geval werden ze aldus van staatsburgers Perioiken.
Griekenland
§ 7i , Wat er , in de 8ste eeuw , van Griekenland buiten
buiten Sparta ,
3 verschijnselen. Sparta (en wat daarmee in verband staat) op staatkundig
gebied te zeggen valt , komt op deze drie dingen neer :
Afschafeng van § 72. I ° Bijna overal — ook in de kolonien (op de eilanden
koningschap. en op de kust van klein-Asie) — schaften de aanzienlijke
1) .Dat iemand wiens grondbezit er op zich zelf niet voldoende toe was , dit
vergoedde door rijkdom aan roerend goed , bijv. vee , is denkbaar, maar alleen
als hooge uitzondering. Dat een staatsburger het algeheel gemis van grondbezit
vergoedde door roerend goed is ondenkbaar. Want nieuwe staatsburgers werden
er na Lykurgos niet aangenomen (alleen geboren) ten minste niet dan bij hooge
nitzondering en zeker niet zonder grondbezit. En zijn grondbezit verliezen kon
de staatsburger niet (zie de volgende noot), tenzij hij het eenvoudig in den steek
wie zou dat doen tenzij of om een erfdochter te huwen (zie de volgendeliet.Mar
noot) Of wegens wanverhouding tusschen 't vermogen en 't ledental zijner familie
(zie § 70). Dat het zeker moeilijk was om , bijv. weigrond , te pachten , is nog
buiten rekening gelaten.
2) Zeker was het regel, dat de zonen en kleinzoneu en hun huisgezinnen het
erfgoed gezamenlijk aanhielden, zelfs namen broers wel eens te zamen 44ne vrouw
om het getal huisgezinnen niet te vermeerderen. Hierdoor werd het echter zoo
goed als onmogelijk om door koop of schenking aan land te komen , want wie
zou schenker of verkooper zijn , waar niemand alleen-baas was over eenig grondstuk
Want dat een geheel geslacht er in toestemde grond weg te doen was ondenkbaar,
waar toch aan ieder geslacht het Damokleszwaard boven 't hoofd hing van vroeg
of laat te talrijk te worden voor zijn grondbezit. Testamentaire beschikking was
dus ook eene onmogelijkheid. Zij kwam ook wel nog bij niemand op. Dat een
geslacht uitstierf was zeker hoogst zeldzaam. En dan nog werd het erfgoed zeker
koningsdomein. Behalve na verovering kon men dus alleen hierdoor nieuw grondbezit krijgen, dat men eene erfdochter huwde uit een ander geslacht. Maar men
kwam dan op haar familiegoed en moest het zijne in den steek laten.
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familien het koningschap af en hielden de regeering aan zich onder een
president uit hun midden (dikwijls juist hem die koning had moeten zijn) ).
Zoo in 752 in Attika ; de aanzienlijken heetten daar Eupatriden , uit hun
midden kozen zij het hoogste regeerings- en rechtscollegie , Areiopagos
geheeten naar de vergaderplaats; de president heette Arc ho n, hij had het
uitvoerend bewind en een zelfstandige uitspraak over bijna alles , behalve
de zwaarste misdaden. Zoo in 746 te Korinthos , dat zich juist van Argos
had losgemaakt ; de president heette Prytanis , uit het vroegere koningsgeslacht der Bakchiaden ; enz. enz. De massa van 't volk werd voortaan
'tzij een overwonnen bevolking uitmakende of niet — niet slechts zoo als
reeds vóór 800 geminacht — maar bijna uitgezogen.
Opkomst van § 73. 2° Er verhieven zich zeestaten èn van de Doriërs,
zeestaten.
nl. vooral K orinthos waar reeds van af den tijd der
Phoinikiërs de zeevaart bloeide , en M e g a r a èn voornamelijk van de
Ioniërs, zoo Kalchis en Eretria, Miletos, Samos, Naxos en
anderen (Athenai nog n iet). In 't algemeen waren de staten der Ioniërs ,
(die hun eenheid als volk toen nog voelden en 't eilandje Delos met het
heiligdom en de jaarlijksche feesten van Apollo tot vereenigingspunt hadden)
de rijkste en machtigste onder de toenmalige Grieken.
Kolonisatie § 74. 3° Ook die ruimere zee , die Griekenland van Italie
in 't Westen. scheidt en die vroeger niet dan door zeeroovers en , onvrijwillig , door afgedreven schippers was bezocht , — van Italia grond en
klimaat verhaalden zij wonderen — begon men over te steken tot het aanleggen van koloniën en aldus tot geregeld zeeverkeer. De aanleiding was
meest partijschap of ongeluk in den moederstaat , op den duur ook handelsbelang ; over de plaats waarheen , werd meest het Pythisch orakel geraadpleegd. De omstandigheden waren den Grieken gunstig. De inboorlingen
van 't nieuwe gebied waren nog niet tegen hen opgewassen. En wat de
Phoinikiërs betreft, hun voorgangers op zee, deze hadden factorijen rondom
Sicilie , maar boden den nieuw komenden geen geweld , waren minder
strijdbaar dan zij en hadden meer te verliezen ; Italie hadden zij nooit
bezocht , dat lag niet aan hunnen veg.
§ 75. Reeds vóór 800 bestond Cumae (aan zee , WesEenige der
nieuwe koloniën. telijk van den Vesuvius) gemeenschappelijke stichting van
Kyme in Aiolis en Chalkis op Euboia (van uit Cumae werden vervolgens
Neapolis en andere steden gegrond); Chalkis ook stichtte -I- 74o Rhegi o n
op de Zuidpunt van Italie en ± 735 te zamen met het eiland Naxos ,
op Siciliës Oostkust de stad Naxos, iets later K a t a n a en andere steden.
Zoo waren de Ioniërs in 't Westen de oudste volkplanters , naar hen werd
de Ionische zee genoemd. Maar tevens bewogen de Ioniërs zich ook naar
't Noorden en Noordoosten. Tusschen 750 en 70o stichtte Eretria M et hon e
aan de kust Noordelijk van den Olympos en vulde Chalkis het 3-tongige
In Argos werd na 't afzetten van den kleinzoon van Pheidon het koning5)
schap wel niet afgeschaft , maar toch zeer in aanzien verminderd.
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schiereiland — voortaan C h a 1 k i d i k e genoemd — Oostelijk van de rivier
Axios , met stichtingen , en grondde Miletos K yzikos en Ab ydos en
andere steden aan de Propontis ; tegenover Abydos werd van uit Aiolis
S es t os gesticht terwijl Paros Thasos koloniseerde.
Op Sicilie stichtte Korinthos in 734 S y r acu se, en 20 jaar later Kerk yra
op 't eiland van dien naam. Megara stichtte 4- 728 Megara H y b l a i a
720 Sy b a ris en in 710 Kr o t on opSicle.VanutAhjwrdi
gesticht, beide in de buurt der golf die zijn naam kreeg van Tar en t u m
(Taras). Deze staat Sparta' s eenige kolonie , werd in 708 gesticht (waarschijnlijk tengevolge van oneenigheid over de verdeeling van 't juist veroverde Messenie zie § 68) , en ten Z. van Kroton stichtten de Lokriërs
± 700 de stad Lokri Epizephyrii.

HOOFDSTUK VIII.
OORLOGEN STAATKUNDE EN ZEEVAART IN DE 7DE EEUW EN IN
DE EERSTE
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JAREN DER 6D1 EEUW VOOR CHR.

(D. i. van 700-565 v. Chr.),

Sparta en Elis. en § 76. In de 7de eeuw v. Chr. maakte Sparta niet slechts
hun naburen , in de
geen nieuwe veroveringen maar raakte ook grondgebied
7de eeuw v. Chr.

kwijt. En zoo ook Elis. Van de eerste 3o jaren is zoo goed als niets bekend. Maar in 669 v. Chr. verloren de Spartanèn tegen Argos den slag
bij Hysiai ten Noorden van Kynuria , en daarmee Thyrealis (het Noordelijk gedeelte van Kynuria). Omstreeks 66o maakten de Pisaten hun geheele land weer onafhankelijk van Elis; daaamee zal ook Triphylia vrij
gekomen zijn. In 646 V. Chr. stond Messenië tegen Sparta op (2de Messenische oorlog). Maar dit werd weer bedwongen. Wel steunden de vijanden
van Sparta en Elis elkaar in den vrijheidskrijg , wel zou ook Aristokrates
koning van 't Arkadische Orchomenos en hoofd van den Arkadischen bond
hulp verleenen; maar op 't beslissende oogenblik verried hij de Messeniers,
hielden de Pisaten zich uitsluitend met Elis bezig, en had Argos de handen
vol tegen Epidauros en Sikyon die zich met goeden uitslag van den Argeiischen bond poogden los te maken. Zoo werden de Messeniers geslagen
en toen eenige jaren later ook hun vesting Eira viel , was hun kracht gebroken ±- 630. Daarna was er gedurende de overige jaren der eeuw rust.
§ 77. In de 3o jaren voor den slag bij Hysiai levert
Het 10 jarig
a,rehontaat te Athene de 7de eeuw V. Chr. evenmin buiten als binnen Peloin e en éénjarig van
9 personen veranderd ponnesos op krijgs- of staatsterrein, voor zoover bekend
(683 v. Chr.).
is , iets merkwaardigs op , behalve ééne gebeurtenis te
Athene. Daar toch werd in 683 V. Chr. het lo-jarig archontschap in een
éénjarig veranderd en onder 9 personen verdeeld , die te zamen het uitvoerend bewind waarnamen benevens de rechtsspraak, voor zoo ver vroeger
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de eene Archon die had. Een der 9 heette Archon E p o n y m o s (d. w. z.
„naar wiens regeering het jaar wordt genoemd") en gold als president van
den staat , ook sprak hij zelfstandig recht in familiezaken. De tweede was
de Archon Basileus, die aan 't hoofd stond der godsdienstaangelegenheden van den staat en ook de rechtszittingen van den Areiopagos presideerde ; de derde , de Archon Po le marc h os, bestuurde de krijgszaken.
De overigen , T h e s m o t h e t en genaamd , hadden ook ieder hun eigen
werkzaamheid.
De tyranneneeuw § 78. Weinige jaren na den slag bij Hysiai en kort v66r
(665-565).
dat de Pisaten zich van Elis losmaakten , dus ± 665 v.
Chr. begint een tijd die gewoonlijk de tyranneneeuw heet. Dit kwam aldus:
In 4 Oost-Dorische staten achtereen had het wangedrag van den Dorischen
adel (zie § 72) omkeering ten gevolge; in ieder van die staten verhief zich
een aanzienlijk man uit het Niet-Dorisch deel der bevolking, die met behulp
daarvan genen overwon maar vervolgens zelf door wapengeweld alleenheerscher bleef. Dit waren Orthagoras in Sikyon van af 665 , Kypselos in
Korinthos van af 657, Prokles in Epidauros van af denzelfden tijd ,
Theagenes in Megara van af ± 62o. De naam T y r a n , oorspronkelijk
eenvoudig „heerscher" werd spoedig bepaald op hen toegepast, in hun tijd
de krachtigste heerschers van Griekenland. En Orthagoras en Kypselos
stichtten zelfs ieder een dynastie die ongeveer juist een eeuw bestond —
Orthagoriden in Sikyon 665-565, Kypseliden in Korinthe 657-583 —, en
grooten roem verkreeg. Ook later waren er nog meermalen alleenheerschers
in Grieksche staten , maar de tijd der genoemde dynastien heet bij uitstek
„de tyranneneeuw" (665-565). Het eind der tyranneneeuw is tevens dat
van het in dit hoofdstuk behandelde tijdperk.
Periander, § 79. Kypselos' zoon en opvolger was Periandros 627-587.
Psammetichos. Hij vooral bracht handel , nijverheid en algemeene welvaart
tot hoogen bloei, veroverde op Prokles (zijnen schoonvader) Epidauros en
Aigina, veroverde de kolonie Kerkyra, stichtte nieuwe kolonien o.a. Ambrakia
in 't Z.W. van Epeiros en Potidaia op Chalkidike , knoopte verbindingen
aan met Aigyptos en klein-Asie (vooral Lydië) en hield een machtige vloot
en een Oosterschen hofstaat. Zijn neef en opvolger Psammetichos werd
na 4 jaar vermoord. 't Geslacht stierf uit ; de Dorische aristokratie werd
hersteld , hoewel gematigder dan te voren ; Korinthos' macht daalde weer,
Kerkyra werd weer vrij en machtiger dan Korinthos zelf. Epidauros kwam
weer voor een tijd onder Argos' leiding.
Myron, Isodemos, § 80.
Op Orthagoras volgden zijn kleinzoon M y r o n en
Kleisthenes ,
le heilige oorlog. daarna diens kleinzoon Isodemos, wien zijn broeder
Kleisthenes van de regeering beroofde 596-565. Deze was een vriend van
Periandros en van Solon den Athener (zie § 84) , op wiens voorstel de
Amphiktyonen hem opdroegen met Atheensche en Thessalische hulptroepen
de Phokische stad Krissa met haar havenstad Kirrha te bestrijden. De reden
was dat Krissa, naar het schijnt uit wangunst over de opkomst van 't vlek
Delphi rondom het Pythische heiligdom , de bezoekers daarvan afperste
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en kwelde. Na eenen tienjarigen oorlog (ie heilige oorlog 595-586) werd
eerst Kirrha en waarschijnlijk daarna ook Krissa verwoest ; Delphi werd
een zelfstandige steeds in bloei toenemende staat. Kleisthenes stierf in 565
en had geen opvolger. Maar 't duurde nog 6o jaar eer de Dorische adel,
ook hier nu gematigder, 't bestuur van Sikyon herkreeg.
Theagenes. § 8i . Omstreeks 620 kwam Theagenes te Megara aan 't bestuur.
Hij voerde over 't eiland Salamis eenen oorlog met Athene , eerst gelukkig,
daarna ongelukkig , hetgeen zijn val ten gevolge had. De Dorische aristo
kratie werd nu te Megara nog drukkender dan voorheen.
Thrasybuios v. § 82. Ook te Miletos verhief zich ± 620 een tyran n.1.
Mietos,Ky1on
Thrasybulus jongere tijdgenoot en vriend van Periandros;
v. Athene.
en te Mytilene op Lesbos een ander, Melanchros , die spoedig verdreven
werd. Te Athene trachtte Kylon , een Eupatride , schoonzoon van Theagenes
van Megara , in 6 i 2 tyran te worden , maar hij moest vluchten en zijn
aanhangers werden gedood.
Wetgevers. § 83. De tyranneneeuw of ten minste het middelste gedeelte
daarvan , zou men ook met eenig recht den tijd der wetgevers kunnen
noemen. Want tusschen 6o en 590 leefden de eerste Grieken dle geschreven
wetten hebben gemaakt , n.l. Z a le u k 0 5 te Lokri Ej5izephyrii ± 6o,
Charondas te Katana ± 640, Drako te Athene ± 627 (dus nog
bijna 20 jaar voor den aanslag van Kylon) en So 1 o n ook aldaar ± 593
P i t t a k o s te Mytilene ± 590 1). Drie van die vijf behandelden , voor
ver bekend is , niet dan 't burgerlijk recht en 't strafrecht - waarin zo
oude wetgevers ook veel , dat uitsluitend tot het gebied der zeden die
behoort , opnamen - slechts Zaleukos en Solon waren tevens staatsregelaars.
En Zaleukos regeling schijnt hierop neergekomen zijn , dat te behooren
tot de i000 grootste grondbezitters aandeel aan de regeering gaf, zoodat
die men uit het moederland mocht meege gewrdnalspke
op uitsluitend of bijzonder burgerrecht of adel (een beginselnomehb
dat algemeen in de Westelijke koloniën gehuldigd werd); Solon's werkzaamheid was veel ingewikkelder maar ook belangrijker naar de meerdere belangrjkheid - in de toekomst van den staat waarop hij zijn invloed
uitoefende.
Solon. § 84. Solon , een Eupatride uit het vroegere koningsgeslacht (de
Kodriden), had zich beroemd gemaakt in de oorlogen met Theagenes van
Megara over Salamis (zie § 8i). Zoo werd hij in 596 Pylagoros (zie § 63)
en bewerkte als zoodanig den eersten heiligen oorlog (zie § 79). In 594
werd hij Archon Eponymos. Attika's toestand was toen gedrukt. De Eupatriden , de eenige grote grondbeziters , hadden de overige bevolking n.!
de g e 0 m 0 r e n (kleine grondbezitters) en d e in i u r g e n (werklieden) voor
een groot deel tot schuldenaars ; niet weinigen hadden reeds of zich zelf
hunne kinderen wegens schulden moeten laten verkoopen of konden ieder of
Deze 5 zijn ook de eerste bekende wetgevers in liet geheel in (iiiekenlaud,
men Lykurgos uitzondert en eei zekeren Philolaus die ±. 730 voor dewaner
Fhebeii wetten zal hebben gemaakt
1)
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oogenblik daartoe gedwongen worden ; geomoren die niet tengevolge der
hypotheek op hun land in waarheid pachters geworden waren vond men
bijna niet meer ; de Eupatriden zelf zagen in dat het zoo niet kon ; aan
Solon werd opgedragen raad te schaffen.
De Seisachthie. § 85. Solon liet den voor schuld verkochten burgers om
niet de vrijheid geven zoo ze binnen Attika , en van staatswege zooveel
mogelijk loskoopen zoo ze buiten Attika verkocht waren ; en hij verbood
de persoonlijke borgstelling. De schuldzuilen op de bezwaarde landerijen
opgericht , liet hij in zee werpen , m. a. w. hief alle hypotheken op , zonder
evenwel de verplichting om te betalen op te heffen; hij verlichtte die echter
door de drachme 28 pct. goedkooper te maken (voortaan =_- 44 ct.), zonder
dat het drachmenbedrag der schulden verhoogd werd. Door deze schuldverlichting werden omkeeringen voorkomen zooals in Korinthos , Sikyon
enz. hadden plaats gehad.
Solon's staatsregeling. § 86. Iets later begon Solon , daartoe uitgenoodigd ,
den staat nieuw te regelen. De bevoegdheden der overheidspersonen, in de
eerste plaats die der 9 archonten , liet hij vrijwel onveranderd. Maar het
recht om de archonten te kiezen en bij hun aftreden ter verantwoording
te roepen , en voorts de beslissing over wetsvoorstellen gaf Solon aan de
volksvergadering. En tot haar voorlichting stelde hij eenen raad in van
400 leden , waarschijnlijk te kiezen door de volksvergadering , en waaryan
buitendien telkens een deel optrad als commissie van dagelijksch bestuur,
vooral der geldmiddelen. De Areiopagos werd tot wachter der wetten verheven , hij mocht besluiten van raad of volksvergadering vernietigen als hij
ze strijdig met de wet vond , en waar 't hem goed dacht een onderzoek
instellen ; hij was vrij van verantwoording , zijn leden zaten voor 't leven;
maar hoezeer dus nog invloedrijk , zijn vroegere regeeringsmacht verloor hij
met dat al , deze was nu op raad en volksvergadering overgegaan ; rechtbank bleef hij voor moord met voorbedachten rade en misdaden die daaraan
gelijk stonden — moord onder verzachtende omstandigheden behandelde
het door Drako ingestelde college der epheten onder praesidium van den
Archon Basileus.
De burgerrechten regelde Solon als volgt. Hij ver§ 87.
Regeling der
burgerrechten.
deelde de ingezetenen naar hun grondbezit in 4 klassen.
Die der eerste klasse — de p en tak o si o m e d i m n e n — trokken uit
eigen grond minstens 5 o o maten drooge of natte waren a drachme de
maat, die der tweede — tri a k osio m e d i m n e n — minder dan die maat ,
maar minsten 3 0 o , die der derde — z e u g i t en — weer minder, maar
minstens 2 5 0 l) , die der vierde — t h e t en — nog minder, of hadden
en wel meerendeels, in 't geheel geen grond 2). Tot de volksvergadering
had ieder toegang van welke klasse hij ook was, zoo hij slechts ingeschreven
,

1) Zulk een stuk grond kon met één span muildieren behoorlijk bewerkt
worden , v.d. de naam Zeugieten.
2) Een deel van hen waren daglooners , v.d. Theten. Er waren echter ook
kooplieden en handwerkers bij.
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was in een der 4 volksafdeelingen of p h y 1 e n (niet te verwarren met de
door Solon ingestelde klassen), waaruit reeds van ouds de Attische burgerij
bestond ; (ingeschreven werden in den regel alleen de zonen van ingeschrevenen maar dit waren ook zoo goed als alle vrije ingezetenen van
Attika '). Om verkiesbaar voor den raad te zijn moest men 3o jaar en
minstens Zeugiet wezen; om Archon te kunnen worden moest men tot de
Iste klasse behooren ; lid van den Areiopagos werden alleen oudarchonten
die voldoende rekenschap hadden afgelegd. Tot zwaargewapenden krijgsdienst konden alleen de 3 eerste klassen , tot ruiterdienst alleen de 2 eerste
verplicht worden 2 ). De klem der regeering bleef nog altijd bij de Eupatriden , die zeker de meerderheid vormden der eerste klasse , maar zij
maakten nu ten minste geen afgesloten uitsluitend bevoorrechten stand meer
uit , en het volk had nu waarborgen tegen hen.
§ 88. De geschiedenis van Sparta en zijn naburen is
Sparta en Elis
tusseh en 600 v. Chr. i
n § 76 behandeld tot het jaar 600. Er was toen een
en 't ei
nde van de
tyranneneeuw.
tijd lang rust geweest (zie § 76); maar in de eerste jaren
der 6" eeuw begonnen de Spartanen weer aanvallend te oorlogen en wel
tegen Tegea den machtigsten staat van Arkadië. Maar zij leden meer dan
3o jaren lang (tot -1- 565) niets dan nederlagen. Onderwijl waren Pisatis
en Triphylia ± 58o weer onder Elis gebracht maar stonden io jaar later
nog eens op. Nu echter maakte Elis ze met hulp van Sparta, dat zich
door den oorlog met Tegea niet terug liet houden daar het van Elis' mogelijke nederlaag ook voor zich zelf alles vreesde , voor goed onschadelijk.
Alle steden van Pisatis werden verwoest en eenige van Triphylia (57o V. Chr.).
Het ephoraat. § 89. Tijdens den oorlog met Tegea en wel niet lang voor
het einde van den tyranennentijd (d. i. 565 v. Chr.) onderging ook te
Sparta de regeering eene verandering. Het college der 5 ephoren , zeker
reeds veel vroeger ingesteld — waarschijnlijk ten einde bij afwezigheid
der koningen in langdnrige oorlogen hun rechtspraak waar te nemen —
wist zich nu allengs te verheffen tot contr6le over alle ambtenaren en de
koningen zelf, met het recht de vierschaar over hen te spannen (over de
koningen evenwel pas na 3-maal herhaalde dagvaarding). Dat de ephoren
hierin slagen konden is vreemd daar hun ambt telkens maar een jaar
duurde; het moet al zijn dat drukkende willekeur van ambtenaren (zooals
bij v. de vele opzichters die men in Sparta had zie § 52) de Spartaansche
staatsburgers er toe gebracht heeft jaren achtereen zulke menschen te kiezen
(misschien dikwijls dezelfden) van wie men wist dat ze alles zouden doen
om die willekeur te breidelen. De eerste en moeilijkste stap moet evenwel
geweest zijn de keus der ephoren te bezorgen aan de volksvergadering,
want oorspronkelijk was zij zeker aan de koningen. Overigens nam na het
1 ) Want een overwonnen en op dien grond van 't burgerrecht uitgesloten
deel der bevolking had men in Attika niet , de niet ingeschrevenen konden alleen
vreemdelingen of vrijgelaten slaven , of nakomelingen van deze zijn.
') Zoo heette de tweede klasse ook die der inn& dewijl hun vermugen het
minimum was voor ruiterdienst.
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thans behandelde tijdperk de macht der ephoren nog steeds toe , zooals
later blijken zal.
Nieuwe koloniën. § 9o. Kolonisatie ging nog door tot 565 v. Chr. toe, werd
echter na 600 zeldzamer. Ten eerste vestigden de in 't Westen gestichte
koloniën der 8ste eeuw — vooral die op Sicilië — in de 7de eeuw zelf
nieuwe rondom zich (zie de kaart) ') ; maar er kwamen ook nieuwe van uit
de verte bij , bij v. Gela (op Sicilië) 690 voor Chr. , gesticht door Doriers
uit Rhodos en Kreta , enz. (zie de kaart) ; Periandros stichtte Ambrakia
en Potidaia (zie § 78), en Kerkyra stichtte onder Korinthe's leiding Noordelijk van Ambrakia Epidamnos (Dyrrhachium). Omstreeks 65o v. Chr.
werden door Megara B y zantion en K a 1 c h e d o n gesticht aan den
Bosporos Thrakios , en Westelijk daarvan Perinthos door Samos , en
vermeerderde Miletos zijne koloniën aan de Zwarte zee. Maar tegelijkertijd
openden zich den Grieken ook geheel nieuwe streken. In de eerste plaats
Aigyptos. Koning Psammetichos aldaar had, door storm op Aigyptos'
kust geworpene , Ionische en Karische zeelieden (zeeroovers gebruikt om
den troon te veroveren 67o v. Chr.). Sinds dien tijd was er niet slechts
voor goed eene kolonie gevestigd van Ionische en Karische hulptroepen
maar staken ook koopvaarders de opene zee daar heen over. Met 's konings
goedvinden bouwde Miletos een factorij en fort te Naukratis (aan den
Westelijken of Kanopischen Nijlmond) , welke stichting zich vooral in de
volgende eeuw zeer uitbreidde. Een tweede vestiging in Afrika was Kyrene
-1- 63o op de vruchtbare kust van Libye (Westelijk van Aigyptos) , waar
een daarheen gewaaid visscher den weg naar toe wees. Zij ging uit van
't eiland Thera en werd spoedig een machtige staat onder 't koningsgeslacht
der Battiden. Maar ook de zee Westelijk van Italië werd zelfs bezocht :
Phokaia een staat van klein-Asiatisch-Ionië stichtte Massilia (Marseille) -1596. Ook werd nog op Siciliës Zuidkust A g r i g e n t u m (Akragas) gesticht
door Gela (582 V. Chr.).
Toestand en § 91. Alle koloniën in Oost en West bloeiden zoo goed als
regeering
der koloniEn. zonder uitzondering gedurende 't gansche thans behandelde
tijdperk. Als Perioiken of als lijfeigenen , hielpen de inboorlingen de bevolkingen der kolonien vermeerderen ; zij werden gehelleniseerd , hoewel
van den anderen kant ook de Grieken der koloniën zeer sterk den invloed
verrieden , dien de inboorlingen door omgang en huwelijksverbintenissen
op hen hadden. Overigens verkeerden klein-Asië en Italië zelfs onderling 2)
veel drukker dan met het moederland. En bemiddelaars van 't verkeer
waren in 't bijzonder de klein-Asiatische Grieken; zij bloeiden meer door
handel en nijverheid — vooral de Ioniërs en boven allen Miletos
meer door de voortde Italische — in 't bijzonder de Achajische 3
)

-

1) De Phoinikiërs trokken zich aldaar terug binnen drie versterkte plaatsen
in 't N.-W. : Motye Soloeis en *Panormos.
2) Bijv. Miletos en Sybaris , Tarentum en Knidos.
3) Kroton en Sybaris en de daar rondom door deze gegrondveste; die te zamen
met die twee een gesloten statenbond vormden.
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brengselen van 't land. Zuid-Italië kreeg den naam van groot-Griekenland ;
't gebied van Sybaris , om iets te noemen , strekte zich in de eerste helft
der 6de eeuw van zee tot zee uit over Italië's Zuidspits.
De regeeringsvorm was aristokratisch , met de beperking evenwel in § 82
genoemd , ook Sybaris en Kroton namen de wetten van Zaleukos over, en
de Ionische staten van Sicilia die van Charondas.

HOOFDSTUK IX.
OORLOGEN, STAATKUNDE EN ZEEVAART IN DE TWEEDE HELFT DER 6DX EEUW.

(Nauwkeuriger: van 565-500 v. Chr.)
De klein-Asiatisehe § 92. Om het in dit hoofdstuk te behandelen tijdperk
Grieken tussehen
goed te begrijpen , is het wenschelijk ten minste de eerste
565 en 530.

helft er van (tot ± 53o) , het eerst bij de Grieken buiten Griekenland na
te gaan.
Reeds sinds den aanvang der 7de eeuw had zich een machtig rijk beginnen te vormen der Lydiërs (zie § 4) — hoofdstad Sardes. Onder koning
Kr oisos 568-546 strekte dit rijk zich naar 't Oosten uit tot de rivier de
Halys. Met de Grieksche staten van klein-Asie's Westkust waren de Lydische
koningen reeds voor Kroisos dikwijls in strijd geraakt , maar Kroisos het
eerst maakte ook hen schatplichtig -I- 558 (de eilanden liet hij bij gebrek
aan vloot nog ongedeerd). Tien jaren later deed Kroisos een aanval op
Kyros, koning der Perzen, maar verloor daarbij rijk en vrijheid, 446 v. Chr.
Nu had Kyros bij 't begin van den oorlog met Kroisos de staten van Ionië
gevraagd zich tegen Kroisos met hem te verbinden , maar zij hadden 't niet
gewaagd; na Kroisos' val zochten zij met hem op denzelfden voet van
schatting te komen als zij 't met Kroisos geweest waren; maar nu weigerde
hij het met toom , met Miletos alleen sloot hij een verdrag. Evenwel begon
hij tegen de overigen niet terstond vijandelijkheden , zelfs ging hij op
andere oorlogen uit en liet alleen eene bezetting in Lydië achter. Daarop
echter hadden Kymai (in Aiolis) en naar 't schijnt ook Priene en andere
Ionische staten de onvoorzichtigheid , aan eenen opstand dien de Lydiers
maakten , mee te doen ; en nu trof hen 't verderf. Zij werden — Miletos
altijd weer uitgezonderd — een voor een belegerd en ingenomen , geheel
of gedeeltelijk verwoest , van sommige de inwoners verkocht — van Teas
en Phokaia weken de inwoners in massa uit — van alle , Miletos uitgezonderd , de welvaart geknakt. Lesbos en Chios huldigden vrijwillig Kyros,
hoewel ook hij geen vloot had, en toen Kyros later Babylonië en Phoinikie
overwonnen had , werd hun voorbeeld gevolgd door K y p r o s , waar zich
ook sedert 600 Grieken begonnen waren te vestigen. Voorts werden in de
nu afhankelijke Grieksche steden , ook in Miletos , stadhouders van wege
DR. M. C. YALETON, Gr. Gesch.
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Perzie aangsteld en wel aanzienlijke mannen uit die steden zelf, wier eerzucht men hiervoor wist te winnen en in wier gehaatheid bij hunne medeburgers — t y r a n n en wederom noemden deze hen waardoor dit woord
nog slechter beteekenis kreeg dan 't al had — Perzië een waarborg zag
voor hunne trouw. Onafhankelijk van Perzië verhief zich -I-- 536 op 't eiland
Samos een tyran , Polykrates geheeten , die ook de omliggende eilanden
onderwierp , en door uitgebreiden zeeroof verrijkt , Samos versterkte en
versierde. En zoo was de toestand bij den dood van Kyros in 529 v. Chr.
§ 93. Het stichten van kolonien in de streken ten
De koloniën in
't Weston , Noorden
oorden , Zuiden en Westen der Grieksche zeeen , dat
en Zuiden tussehen N oorden
565 en 530
tusschen 600 en 565 zeldzaam was geworden (zie § 90)
nam na dien tijd weer eenigzins toe , ten deele door 't ongeluk der kleinAsiatische Grieken. Want bijv. de uitgeweken inwoners van Phokaia
stichtten in 530 Elea (Velia , Hyele) in 't Z.W. van Italie en die van
Teos terzelfder tijd Abdera op de Zuidkust van Thrakië tegenover Thasos ;
ook werd van verscheidene reeds bestaande kolonien van 't Westen de
bevolking vermeerderd door uitgewekenen uit klein-Asië. Omstreeks 550
werd van uit Kyrene de staat Barka gesticht (Westelijk van Kyrene) en
iets later ten Z.W. daarvan H e s p e r i d e s. In 534 werd nog Po s e i d o n i a
(Paestum) , ten N. van Elea , door Sybaris gesticht.
Den eenmaal verkregen rijkdom behielden de kolonien nog. Maar er
began , ten minste in de Westelijke , tweespalt uit te breken tusschen aanzienlijken en geringen ; reeds vinden we voor 530 — want het is ook slechts
tot dit jaar dat we ze thans behandelen — een tyran in 't Westen n.l.
P h a l a r is van Agrigentum 562-546. En ook vertoonden zich twee
buitenlandsche vijanden : de Etruriërs (Tyrrheniers noemden hen de Grieken)
ervaren beide in handel en in zeeroof 1) , en de meestal met hen verbonden
Karthagers die ± 55° Sardinië in bezit begonnen te nemen. Reeds ging
door hun toedoen, in verband met de rampen der klein-Asiatische Grieken
en Polykrates' zeeroof waartegen Miletos zelfs niet bestand was , de Grieksche
handel op Italic achteruit. Maar het is thans tijd de geschiedenis van
eigenlijk Griekenland weer op te vatten.
Sparta's buiten- § 94. De S.partanen waren bij het eind der vorige periode
landsehe politiek
wordt foederatief. sedert meer dan 30 jaar in een nadeeligen oorlog met
Tegea gewikkeld. Tot 4- 565 had Sparta niet veel anders dan nederlagen
tegen Tegea geleden (zie § 88). Maar van toen af begon het eenige overwinningen te behalen. Het zag echter in dat eene volledige verovering van
Tegea — laat staan van geheel Arkadië — weinig kans op slagen zou
hebben, en dit bracht de buitenlandsche politiek van Sparta op eene tot
nog toe niet door haar betredene baan waarop zij echter spoedig boven
verwachting gelukkig was. De Spartanen stelden er zich te vreden mede
met Tegea ± 56o een verdrag of verbond te sluiten, waarbij het Sparta's
1 ) Zóózeer zelfs dat in de laatste helft der Ede en in de eerste helft der
5de eeuw de Grieken alle Corsaren in 't algemeen met den naam „Tyrrheniërs"
bestempelden.
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oppergezag erkende en hulptroepen in den oorlog beloofde. En tot dit
verbond gelukte het den Spartanen in den loop der 6de eeuw ook de
overige staten van Arkadie te brengen. En niet deze alleen; want reeds
spoedig na 56o sloot ook Elis er zich uit eigenbelang bij aan; en desgelijks
ook die 4 Oost-Dorische staten waar tot + 565 tyrannen hadden geheerscht , want ook de aldaar na 565 ') herstelde Dorische aristokratien
zagen er hun belang in zich bij Sparta aan te sluiten. Troezen en Phlius
moesten toen ook wel volgen. Zoo vormde zich de in § 18-21 beschreven
Lakedaimonische bond waarvan Sparta de leiding (Hegemonie) had. Tevens
gelukte het den Spartanen ± 55o de sedert den slag bij Hysiai verloren
Thyreatis (zie § 76) te heroveren.
§ 95. Sparta's snel verkregen voorrang in PeloponDe Spartanen als
TrporrckT2tTÇ `E1Aorcaos.. nesos deed het ook kort na 55o in aangelegenheden
buiten de Peloponnesos gemengd worden. De Spartanen zijn daarin echter
nooit gelukkig geweest , de Spartaansche agoge was niet geschikt om staatslieden te vormen , en in 't algemeen welzijn der Grieken "weft Sparta nooit
belang gesteld. De eerste der bovenbedoelde aangelegenheden was de oorlog
tusschen Kroisos en Kyros. Kroisos vroeg hun hulp, en hoewel hij de eerste
barbaar (niet-Griek) was die vrije Grieken onderworpen had (n.l. die der
kust van klein-Asie , zie § 92) waren ze terstond bereid. Want hij had hun
hart gewonnen ten eerste omdat hij bekend stond als een ijverig vereerder
van het Delphisch orakel , ten tweede omdat hij hen aansprak als Trpocrircrat
EW 6- og („directeuren van Griekenland") een titel waar eigenlijk niet de
minste grond voor was. Maar juist toen ze zich inscheepten kwam de tijding
dat Kyros Kroisos gevangen had genomen (546 v. Chr.).
Kort daarop vroegen de Asiatische Grieken Sparta's hulp tegen Kyros
die hunne gezanten in toom weggezonden had (zie § 92). De Spartanen
zonden echter in plaats van een leger alleen gezanten die niets uitwerkten.
Dit is voor een deel daaraan toe te schrijven, dat Sparta weer uitgeput
was door een oorlog met Argos. Want terwijl Sparta's leger zich tot hulp
van Kroisos ging inschepen deed Argos een inval ter herovering van
Thyreatis en werd toen wel verslagen maar niet zonder zware verliezen.
Twintig jaar later (525 v. Chr.) deden de Spartanen een tocht tegen
Polykrates , voornamelijk op verzoek van Korinthos welks handel zeer
leed door zijn zeeroof. Maar na een vergeefsch beleg zijner hoofdstad
keerden ze terug. De overige buiten-Peloponnesische bemoeiingen van
Sparta tot 500 hebben betrekking op de geschiedenis van Athene sedert
510. Deze moet dus. eerst tot aan dat jaar worden nagegaan.
Athene onder § 96. Omstreeks 56o v. Chr., Solon's sterfjaar, had zich ook
Peisistratos.
te Athene een tyran verheven. Met Solon's wetgeving waren
daar nog niet alle woelingen opgehouden. Er waren nog 3 politieke partijen
TÇ

'

1)
In Sikyon had die herstelling pas ± 505 plaats. Sikyon sloot zich dan ook
zeker pas toen bij den Lakedaimonischen bond aan. In Megara werd de aristokratie nog eens weder voor korten tijd (520-515) afgeschaft en door de heer-

schappij van 't gemeen vervangen.
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gebleven, de P e di aie r s (lett. vlaktebewoners), — de partij der Eupatriden
of aristokraten (de naam Eupatriden verdwijnt voortaan meer en meer) —,
de Par al iers (lett. strandbewoners) en de D iakriers (lett. hoogtebewoners),
beiden demokratische partijen de een echter meer omwentelingsgezind dan
de andere. Van de Paraliers was Peisistratos , een neef van Solon , het
hoofd en hij wist ± 560 van de volksvergadering eene lijfwacht te verkrijgen , die hij spoedig gebruikte om den burg en daarmee de alleenheerschappij te bemachtigen; hoewel tweemaal verdreven handhaafde hij ten
slotte zich; het aanzienlijk geslacht der Alkmaioniden , vroeger reeds door
Solon voor een tijd verbannen , geraakte wederom in ballingschap; de
Solonische instellingen bleven echter in naam bestaan. In veel opzichten
geleek Peisistratos' regeering op die van Periandros , 5o jaren voor hem ,
te Korinthos. Hij knoopte verbintenissen aan met buitenlandsche vorsten ,
o.a. met Amyntas , koning van Makedonie, met vorsten van Thessalië,
met Polykrates , met Thebe en met Sparta , maar ook met Argos. Huurtroepen uit Thrakie en Thessalië en andere streken had hij in menigte;
maar hij bevorderde handel en welvaart en kunst '); en zoo groot was zijn
zeemacht , dat Naxos veroverd werd waar hij een zekeren Lygdamis ondertyran maakte, en 't gebied van Sigeion, dat aan Mytilene (op Lesbos) had
toebehoord en dat hij zijnen zoon Hegesistratos gaf, die er evenwel den
koning van Perzie als opperheer van moest erkennen. Peisistratos stierf in
527 en liet drie wettige zoons Hippias, Hipparchos en Thessalos, na.
De Peisistratiden § 97. Op Peisistratos volgde Hippias met Hipparchos tot
527-510.
mederegent. Nog werd ook toen Athene's macht uitgebreid.
Want tijdens Peisistratos was door Atheensche uitgewekenen onder een
zekeren Miltiades eene kolonie op de Chersonnesos Thrakia gesticht; een
neef van hem, zijn tweede opvolger in 't bestuur der kolonie, de later zoo
beroemde Miltiades verzoende zich met Hippias en erkende hem als heer,
Perzië evenwel als opperheer Miltiades heette tyran in den zin van
Perzisch stadhouder. In 514 werd Hipparchos om persoonlijke grieven
vermoord door Harmodios en Aristogeiton. En ongeveer terzelfder tijd
verzamelden zich te Megara 2) de Alkmaioniden en andere aanzienlijke
verbannenen met vijandelijke bedoelingen. Deze dingen maakten Hippias
bezorgd , hij sloot met Sparta een nader verbond met belofte van onderdanigheid en gaf zijne dochter aan den zoon van Hippoklos tyran van
Lampsakos een gunsteling van den toenmaligen Perzischen koning Dareios
(521-485), den tweeden opvolger van Kyros; in 't binnenlandsch bewind
werd hij achterdochtig en wreed. In 512 deden de te Megara verzamelde
aanzienlijken een aanval maar werden afgeslagen; maar kort daarop wisten
zij 't Pythisch orakel voor zich te winnen en door middel daarvan te
maken , dat ook Sparta , hoewel weifelend , zich tegen Hippias verklaarde.
Ook de eerste — onvoldoende — expeditie van uit Sparta werd nog door
1) Hij bezorgde de eerste volledige uitgave van al wat op Homeros' naam doorging.
2) Zie de noot op § 94.
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Hippias afgeslagen (51 o V. Chr.) , maar bij eene tweede expeditie gelukte
het den Spartanen , onder aanvoering van hunnen koning Kleomenes ,
Hippias in den burg van Athene op te sluiten. Hierop trokken zij echter
af , de belegering van den burg aan de Atheners onder aanvoering der
Alkmaioniden overlatende. Door een gelukkig toeval wisten deze de vrouw
en kinderen van Hippias in handen te krijgen , waarop hij capituleerde
en naar Sigeion vertrok (509 voor Chr.).
Plataiai. § 98. Onderwijl was Kleomenes op zijn terugtocht door de
Plataiers om hulp aangezocht. Zij toch verkozen vrij te blijven van den
door Thebe gevormden bond waartoe langzamerhand alle andere vrije
staten van Boiotia waren toegetreden. Kleomenes verwees hen naar Athene.
Athene bewerkte dat zij vrij bleven maar haalde zich daardoor èn terstond
een oorlog met Thebe èn voor goed de vijandschap van Thebe op den hals.
Kleisthenes. § 99. Terstond na Hippias' verdrijving was er binnen Athene
twist ontstaan tusschen den Alkmaionide Kleisthenes (van moederszijde
kleinzoon van Kleisthenes v. Sikyon zie § 8o) den hoofdpersoon bij die
verdrijving , en een zekeren I s a g o r as wien , hoewel zonder verdiensten ,
zijne partij tot eersten archon voor 5o8 had weten te doen kiezen. Kleisthenes beloofde uitbreiding der demokratie en verkreeg aldus hulp bij 't
lagere volk om Isagoras weg te jagen. Zijn belofte vervulde hij door de
volgende maatregelen door te drijven : i De 4 Ionische phylen afgeschaft
en de burgers ingedeeld in ro phylen waarin ieder, die tijdens de nieuwe
indeeling vrij inboorling van Attika was, werd ingeschreven; voortaan echter
hadden wederom alleen de zonen van ingeschrevenen er recht op. De niet-burgers waren af slaven , af vrijgelaten slaven af vreemdelingen (metoiken) , de leden der twee laatstgenoemde klassen moesten ieder een burger
tot p a t r o o n (d. i. woordvoerder voor gerecht en overheid en in de volksvergadering) hebben en een hoofdgeld betalen. In de volksvergadering kon
ieder burger, 3o jaar oud , het woord voeren. Overigens liet Kleisthenes de
burgerrechten z000ls Solon ze geregeld had (zie § 87). De phylen werden
verdeeld in demen (uï,..0; was de oude naam der vlekken van Attika) ; er
waren ook aparte demen- en phylenvergaderingen. 2° De werkzaamheden
der volksvergadering uitgebreid : recht van oorlog en vrede enz. , zitting
der volksvergadering (in haar geheel of bij gedeelten) als jury, o. d. naam
V. .hAtcria over staatsmisdaden. 3° De f3oby2 voortaan 500 man sterk (50 uit
iedere phyle) door 't lot gekozen , terwijl 't contingent van iedere phyle
op zijn beurt , plus een man uit de respectieve contingenten der andere
phylen , gedurende eene prytanie (35 a 37 dagen) commissie van dagelijksch
bestuur was ; de leden dier commissie heetten prytanen. 4° Jaarlijksche keus
van i o strategen , I uit iedere phyle , gekozen in de phylenvergadering , en
2 hipparchen en to eirokcroci (ontvangers der belastingen). 5° Jaarlijksche
gelegenheid om tijdelijk een burger te verwijderen. Telkens in Januari
vroeg de eerste archon aan de volksvergadering of zij „schervengerecht"
(ócr, r paxea bt6) verkoos te houden. Zoo ja , dan werd tegen de 2- de prytanie
daarna eene buitengewone volksvergadering uitgeschreven ; hier moesten
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60oo burgers tegenwoordig zijn, zou ze doorgaan ; hij die de meeste (op
scherven geschreven) stemmen op zich vereenigde was voor io jaar verbannen , met behoud echter van zijn vermogen.
§ 00. Onderwijl vond Isagoras hulp bij Sparta; KleisAthene's demokratie
in strijd met Sparta. thenes week met vele aanhangers (507). Maar raad en
volksvergadering vol ijver voor de nieuwe inrichting , joegen Isagoras en
zijn Spartaansche hulptroepen weg zoodra hij gene wilde afschaffen ; zoo
werd de demokratie de moeder der vrijheidsliefde. Daarop vroeg Athene
hulp tegen Sparta aan Tissaphernes den Perzischen landvoogd van Lydië
maar toen hij als voorwaarde stelde dat zij zich onderwerpen zouden aan
Perzië wezen ze hem tot zijn verontwaardiging af. De Spartanen trokken
intusschen tegen Athene op met hun Peloponnesische bondgenooten , maar
door deze Korinthe v66raan — op Attika's grenzen in den steek gelaten , trokken zij weer af (eind van 507). En dit maakte dat én Thebe
én het met Hippias bevriende Chalkis , die volgens afspraak met Sparta ,
tegelijkertijd een inval in Attika hadden gedaan, door de Atheners verslagen
werden. Zelfs werd een deel van Chalkis' gebied veroverd en onder Atheensche
Kleruchen (d. i. kolonisten die burgers van den moederstaat blijven) verdeeld,
en kwam te Chalkis door een omwenteling een demokratische regeeringsvorm tot stand. Sparta gaf met dat al den strijd nog niet op. In 5o6
belegde het eene bondsvergadering waar het ook Hippias ontbood en ,
begrepen hebbende dat in 509 de Pythische priesteres door de Alkmaioniden
tot hun belang was overgehaald een voorstel deed Hippias weer naar Athene
te voeren. Maar op Korinthe's voorbeeld verzetten de meeste bondgenooten
zich zoodat het plan niet doorging en Hippias onverrichter zake Asia
weer opzocht waar hij Dareios' steun ging inroepen. Nog stookte Sparta
evenwel Aigina , toenmaals een belangrijke zeemacht tegen Athene op ,
zoodat het onverwachts een landing deed op Attika's kust en haar plunderde. Maar Sparta's wrok was daarmee niet voldaan. Het was toen dat
zich te Sparta die haat vastzette jegens de Atheensche demokratie , die ,
van tijd tot tijd een korte poos overstemd door gemeenschappelijk gevaar,
met Athene's toenemenden bloei gelijken tred hield en eindelijk Athene's
ondergang ten gevolge had.
De Grieken buiten § io 1. Van de Grieken buiten Griekenland werden er
Griekenland tussohen
na 53o steeds meerderen aan Perzië onderworpen. Kyros'
530 en 500.
zoon Kambyses 527-522 onderwierp Aigyptos en daarmee de Grieken te
Naukratis. Vrijwillig huldigden hem toen Kyrene en Barka. In 522 werd
Polykrates (zie § 92) verradelijk omgebracht door een Perzisch Satraap; en
in 't begin der regeering van Dareios Hystapes' zoon , die na de korte
tusschenregeering van den bedrieger Gumata op Kambyses volgde 521-485,
werd Samos na eenige onlusten onder Perzische oppermacht gebracht net
Syloson , Polykrates' broeder, tot tyran. Eindelijk werden ongeveer 6 jaar
later (in 515) , op een overigens mislukten tocht tegen de Skythen, het
Zuiden van Thrakië , een deel van Makedonië , de Grieksche kolonien op
de kust tusschen Strymon en Bosporos, benevens de eilanden Lemnos en
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Imbros (waar de Thrako-Phrygische bevolking nog de heerschende was,
zie § , schatplichtig gemaakt. Zoo was Griekenland reeds van drie kanten
door de Perzen omklemd 1) , en zeker ook het plan om het op den duur
in te lijven reeds gevormd voordat de Atheners in 507 de verontwaardiging
van den Perzischen satraap van Lydie gaande maakten en Hippias in 506
de hulp van Dareios tegen hen vragen ging (§ i00). Maar de uitvoering zou
wellicht nog lang uitgebleven zijn zoo niet een toeval haar verhaast had.
In 501 deed de tyran van Miletos , Aristagoras , met Perzische hulptroepen
een aanval op 't eiland Naxos waar, na de regeering van Lygdamis (§ 98)
eerst een aristocratisch daarna een democratisch bestuur was gekomen. De
aanval mislukte en Aristagoras, be14 -eesd voor 's konings ongenade , verleidde de Grieken der klein-Asiatische Westkust tot een opstand tegen
Perzie. Ook ging hij nog in 501 naar Griekenland om vandaar medewerking te vragen. Sparta en daarmee de Lakedaimonische bond weigerde,
maar Athene hoewel door den oorlog met Aigina belemmerd gaf 20
schepen ook Eretria op Euboia gaf er eenige. In 500 werd Sardes door
de opstandelingen veroverd maar kort daarop werden zij verslagen bij
Ephesos en de Atheensche schepen gingen weer naar huis. De afloop van
den opstand behoort tot het volgende tijdperk , reeds hier echter zij
opgemerkt , dat de Perzen onmiddellijk daarna Griekenland aanvielen.
Ook in 't Westen ging men ondertusschen niet vooruit. Ter zee werden
Etruriërs en Karthagers steeds dreigender — ook de Phoinikische kolonien
op Sicilië kwamen onder Karthago's protectoraat — en de inboorlingen
van Zuid-Italië en Sicilie werden ontwikkelder en daardoor stoutmoediger,
waren ze ook nog niet tegen de Grieksche staten opgewassen ze deden
hun toch hier en daar af breuk. Maar 't meeste kwaad deed verdeeldheid
in en tusschen de Grieksche staten zelve : op verschillende plaatsen verhieven zich tyrannen en ten gevolge van een oorlog met het stamverwante
Kroton ging Sybaris , de rijkste stad van geheel Italic , geheel te niet. Na
een bloedigen veldslag bij het riviertje Traeis werd het ingenomen en
verwoest (5 io) , een schok voor den handel van Miletos voorbode van
den veel ergeren schok dien Miletos door zijn opstand 9 iaar later te
gemoet ging.
Van alle Grieksche staten in of buiten Griekenland
Terugblik § 102.
op Sparta.
was Sparta omstreeks 500 de machtigste. Maar het had nog
meer aanzien dan macht. De Spartanen leerden van der jeugd af laag
neerzien (zonder het te leeren kennen) op al wat gewoonlijk voor de
waarde der macht geldt : — glans, weelde, vrijheid in eigen doen en laten —
ja, bij stipte onderworpenheid aan eigen overheden en instellingen, op alle
menschen en zaken buiten Sparta. Dit ware bij onbeduidendheid belachelijk
geweest van mach/ verdubbelde het de werking. Daarbij kwam het ouderwetsche dat altijd iets eerwaardigs heeft. Sedert 300 jaar en meer was hun
staatsvorm voor 't oog dezelfde gebleven schoon in wezen door de ephoren,

Dr. J. A. Wijnne, „de Oostersche volken en Griekenland" p. 163.
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macht zeer veranderd. Ook andere staten waren ouderwetsch : Arkadie ,
en de geheele onbeschaafde Noordwesthoek van Griekenland (die 15o jaren
later ook nog zoo was) ; maar zij waren onbeteekenend ; alle staten van
eenig belang , behalve Sparta , hadden (zie de vorige hoofdstukken) revoluties ondergaan; Thebe en Argos het minst, maar toch was ook dáár het
koningschap afgeschaft hiér verlaagd.
Den titel van 11`1201T(XTV T;;; 'Ella(); door Kroisos uitgevonden, door latere
hulpvragenden vernieuwd , was men reeds vóór 50o algemeen als 't recht
der Spartanen gaan beschouwen. Desniettemin waren zij tot „leidslieden
van Griekenland" geheel ongeschikt. Daargelaten dat Sparta buiten zijn
grenzen alles behalve onoverwinnelijk was — getuige Athene's gewapend ,
Korinthe's overredend verzet — de Spartaansche politiek was karakterloos
en bekrompen evenals de Spartaansche burger ; zoo was zij geweest tegenover Plataiai , tegenover Athene , tegenover klein-Asië. Dit was de keerzij
der agoge. En voorts had Sparta nog een zeere plek : het Heilotendom.
Het getal burgers kon uit den aard der zaak weinig toenemen (zie § 69
en 7o) ; de Heiloten , na Messenie's verovering reeds talrijker dan gene ,
overwogen steeds meer in menigte. De vrees voor woelingen van den kant
dier geplaagde massa , zeker ook — reeds vulden ze talrijke dorpen op de
bezittingen hunner heeren — de omtrent hun onderhoud oprijzende bezorgdheid bracht de Spartaansche regeering tot een stelsel van sluipmoord
in 't klein en in 't groot , dat in alle opzichten heilloos was.

H 00FDSTUK X.
DE GODSDIENST DER GRIEKEN IN DE EERSTE

3

EEUWEN VAN 'T HISTORISCH TIJDPERK.

(D. i. van 800-500.)

Nieuwe elementen § 103. Mythologie en eeredienst beide , namen na 800
in den godsdienst. nog nieuwe elementen in zich op. Die van den eeredienst

komen op deze 4 hoofdpunten neer :
Zinnebeeldige § 104. I ° Z 1 nnebeeldige reiniging. Men begon n.l.
reiniging.
misdaad , in 't bijzonder doodslag te beschouwen als iets dat
èn den bedrijver èn ook den staat , waar hij burger van was , in 't oog
der goden verontreinigde 1 ) en terwijl men ook vroeger geloofde dat de
goden die de misdaden straffen met pest , misgewas enz. zich door offers
verzoenen laten , begon men thans (vooral van af de 7de eeuw) met die
offers reinigingsplechti gheden te verbinden (wasschingen , besprenkeling met
1 ) Reeds van ouds bestond bij de Grieken (als bij alle Ariërs) het denkbeeld
dat de dienst der goden lichamelijke reinheid vereischte.
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offerbloed enz. enz.) 1). Ze te verrichten was aan ieder geoorloofd 2) , maar

spoedig vond men hier en daar menschen met bijzondere gaven er voor
(Thaletas te Sparta ± 65o , Epimenides te Athene ± 600). Ook vormden
zich vereenigingen (broederschappen) wier leden zich tot asketische leefregels
en periodieke reinigingsplegtigheden verplichtten , ten einde voor zich en
zoo ze dat wenschten) ook voor anderen bijzondere goddelijke gunst te
verwerven. En ook werden eenvoudig ter verhooging der heiligheid , aan
sommige feesten reinigingsplechtigheden verbonden 3) ; de door het toenemend aanzien van Demeter (zie onder 2 0) na 800 in 't leven geroepen
Thesmophorien, een feest der Attische vrouwen , bestond en grootendeels uit zulke.
Het leven § 105. 2° Plechtigheden betrekking hebbende op
na den dood. het leven n a den d o o d. De oud-Arische voorstelling was
dat van de gestorvenen slechts een schaduw (schim) overblijft; en onder
de groote menigte bleef deze voorstelling altijd de heerschende. Maar
daarnaast verhief zich toch ook sinds ongeveer 550 een ander denkbeeld
aan Aigyptische wijsheid ontleend , volgens 'twelk het leven der natuur
met zijn schijnbaar doode in den schoot des akkers begraven maar met
de lente herlevende kiemen , aan den getrouwen vereerder der daarin werkzame godheden de hoop gaf, dat ook hij gestorven zijnde tot een nieuw
leven (in de oorden der zaligen) ontwaken zou. De bedoelde godheden
waren natuurlijk Demeter en Dionysos , die men nu met die der onderwereld Hades en Persephone in verband bracht door laatstgenoemde tot
de dochter van Demeter te maken. Verreweg de beroemdste dienst der
aldus vereenigde godheden was de tweemaal 's jaars te Eleusis gevierde ,
de z.g. Eleusinien 4) , ook Eleusinische my s ter i en geheeten dewijl
alleen ingewijden er aan mochten meedoen (slechts een deel echter was
voor 't publiek onzichtbaar). Voorganger (hierophant) was altijd iemand
uit de oude priesterfamilie der Eumolpiden. De Attische staat liet zich
vertegenwoordigen door den Archon Basileus.
1) Hier zijn 2 gevallen te onderscheiden. Was er een misdaad gepleegd dan
paste men de verzoeningsmiddelen toe om de goddelijke straf af te weren. Zonden
de goden onverwachts pest of misgewas enz. dan ging men onderzoeken voor
welke misdaad dit was (waarbij men ook altijd wel iets vond) en verzoende haar.
2) De overtreder kon alleen buiten zijn vaderland gezuiverd worden ; de reiniging onthief hem , zoo hij in zijn vaderland terugkwam , niet van burgerlijke straf.
Be plicht van te zorgen dat deze niet ontdoken werd rustte op 's verslagenen
naasten bloedverwant. Bij eenvoudigen of onopzettelijken manslag moest hij zich
met bloedgeld te vrede stellen , waarna de overtreding ook burgerlijk gezoend
was. Zoo was het mutatis mutandis overal in Griekenland. Voorts zij hier nog
opgemerkt dat het denkbeeld van verontreiniying door zonde een uit Asië overgekomen Semitisch denkbeeld is dat de Delphische priesters ter vermeerdering
van hun invloed gretig aangrepen , waardoor vooral Apollo als de god die van
zonde reinigen kon werd gedacht.
3) Dit kwam het minst voor bij de van oudsher bestaande feesten ; zie daarentegen onder 2° en 3° met de eerste noot op § 106.
4) Hoofdzakelijk een — na voorafgaande reinigingsplechtigheden — (symbolische)
deelneming aan de aan Demeter toegedichte lotgevallen.
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§ io6. 3° Godsdienstige verrukking. De feesten van
Dionysos als wijngod waren van ouds vroolijken uit gelaten ,
maar langzamerhand ontstonden daarnevens op verschillende plaatsen in
en buiten Griekenland waar Grieken woonden (het minst in Attika), feesten
die meer razend opgewonden dan vroolijk waren 1). Dit kwam doordat men
in Makedonia , Thrakië , klein-Asia , Aigyptos , met dergelijke diensten
kennis maakte van goden die eenige overeenkomst hadden met Dionysos
en wier indrukwekkende vereering men navolgende haar op dezen overdroeg.
Trouwens ook met een andere godheid had zoo iets plaats n.l. met Rhea
eene oud-Grieksche Aardgodin 2) die vereenzelvigd werd met de in kleinAsië razend uitbundig vereerde „Groote Moeder" 3).
Agon en. § 1 07. 4° A g o n e n. Van oudsher werden de feesten der goden
gevierd met offers en priesterhymnen (zie § 6 i) en ook met optochten , en
van de bijeenkomst van feestvierenden werd voorts door rhapsoden gebruik
gemaakt om zich in grooten kring te doen hooren. Maar op den duur
werden er ook wedstrijden (agonen) gehouden èn musische (d. i. van
zang met muziek) , vooral tusschen koren onderling 4) en rhapsoden onderling en ook tusschen solisten op fluit of op cither, èn gymnische (d. i.
van lichaamsoefeningen „spelen") zooals reeds vroeger bij uitvaarten plaats
hadden.
De Olympische § io8. De belangrijkste agonen werden op den duur de
spelen.
4-jarige spelen te Olympia (in Pisatis). Een Zeusfeest bestond daar sinds lang voor 800 toen de Pisaten 't bestuur nog hadden ,
een gymnische agon is er echter wellicht pas onder Elis' directie in 776
bijgekomen, ten minste begon men toen de opteekening der overwinnaars 5).
Tot 7o8 gold alleen h a r d l o op, toen kwam er het p e n t a t h l o n 6) bij,
later ook w a g e n r e n n e n. Tot 720 werden Olympian slechts door de
omwonende Grieken bezocht : Pisaten , Triphyliërs , Eleiërs , Spartanen ,
Messeniars , Arkadiers , Achajers ; van af 720 begonnen ook anderen te
komen. Voortaan waren ze Pan-Helleenseh d. i. dat ieder vrij ingezetene
van een Griekschen staat mede mocht wedijveren 7); van Massalia tot Smyrna
kwamen er bezoekers. Pisatis kreeg tusschen 66o en 58o nog wel eens weer
Godsdienstige
verrukking.

.

1) Niet zeldzaam met reinigingsplechtigheden, hier en daar ook met mysteriën
verbonden.
2) 'Pia waarschijnlijk een nevenvorm van ria.
3) Door de klein-Asiatische Grieken ook , omdat zij in holen vereerd werd ,
Ku,GiAr (door de Lydiërs verbasterd in Kup4,84) genoemd , welken naam men ook
4) Zie § 115.
aan Rhea toevoegde.
5) Zij is onafgebroken tot lang na Chr. doorgezet. De eerste opgeteekende
overwinning is die van een zekeren Koroibos. Dit is het oudste aanhechtpunt
van de chronologie der Grieksche geschiedenis.
6) Het pentathlon is eene vereeniging van springen , hardloopen , worstelen,
speerwerpen en dislcoswerpen.
7) In hardloop muntte Sparta uit , in 't worstelen Kroton en Thebe , in 't
vuistgevecht Rhodos. Van af 724 was een olijftak de eenige belooning, na 3

overwinningen mocht men zich een standbeeld te Olympia doen oprichten.
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de directie terug (waarschijnlijk te zamen met Elis) , maar verloor haar in
570 voor goed met zijn volksbestaan , zie § 88.
De Pythische spelen ; § 109. Behalve de Olympische spelen zijn er nog 3
de Nemeische spelen ;
. ,„
r an-Helleensch werden. 1° de P y thisc he ter eere
dee Isthmische spelen. cue P
van Apollo te Delphi ; 8-jarige musische agonen waren hier wellicht reeds
vóór Soo, gymnische — en wel 4-jarige — pas na 59o, ingesteld tot aandenken der verwoesting van Krissa (zie § So); 2° de 2-jarige Zeusspelen in
de vlakte Nemea , bestuurd door Kleonai , in 't I° en 3°; en 3° de 2-jarige
Poseidonspelen op den Isthmos , bestuurd door Korinthos in 't 2° en 4°
jaar van elke Olympiade. Deze twee zijn beide ± 600 v. Chr. ingesteld.
Ook van de spelen die nooit Pan-Helleensch
Niet-Pan-Helleensche § I IC).
spelen.
werden zij n. er sommige zeer beroemd. Zoo de musische
en gymnische agonen van het in de Sete en 7de eeuw alles in glans overtreffende Delische Apollofeest (het verviel tegelijk met de welvaart der
Ioniërs) en , vooral in de Ede eeuw, die van het feest dat de Achajische
staten in Italic Kroton, Sybaris enz.) te zamen ter eere van Hera vierden
op het voorgebergte Lakynion ; zoo de 4-jarige groote Panathenaia
te Athene ter eere der stadsgodin ingesteld door Peisistratos 1) enz. enz.
Ook vele niet-Pan-Helleeneche feesten werden druk door vreemdelingen
bezocht slechts van de Spartaansche (de Hyakinthien , Karneiën , Gymno
paidiën) werd men stelselmatig geweerd.
Oorzaken van §
I. De uitbreiding der mythologie na Soo was grootende uitbre idin g
der mythologie. deels een gevolg van die van den eeredienst. Er werden
n.l. allerlei verhalen van goden en helden uitgevonden waardoor men de
nieuwe plechtigheden en gebruiken zocht te wettigen en te verklaren; zoo
van Apollo die , door bloedstorting verontreinigd, boete had gedaan ; zoo
van Demeters dochter, die door Hades geschaakt en door hare moeder
over de geheele aarde gezocht was; zoo van Dionysos , die in Asie opgevoed en van daar met een jubelend gevolg van verrukte priesters en
priesteressen door Thrakië Griekenland binnengetrokken zou zijn ; zoo van
Herakles , die de Olympische en andere spelen ingesteld hebben zou enz. enz.
Maar er waren ook buitendien nog verschillende oorzaken , die den schat
van mythen 2) deden toenemen : bijv. de reizen en ontdekkingen die steeds
nieuw terrein en van daar ook nieuwe stof voor de daden van goden en
1) Jaarlijksche Panathenaia , ter eere der godin Athene, bestonden te Athene
reeds sedert onheugelijke tijden. Peisistratos stelde vast dat het feest ééns in de
4 jaren met bijzonderen luister zou gevierd worden en dit waren voortaan de
groote Panathenaia.
2) Mythen (p,T)'.9.at) en sagen hebben dit gemeen dat beiden verhalen zijn die —
natuurlijk het eerst door dichters ('tzij priesters of leekezangers of vertellers)
— in den mond des volks leven of geleefd hebben. Maar zij zijnvorgedan
(Maria' onderscheiden dat de mythen bepaald verhalen zijn omtrent de goden en
omtrent de heroën als godentelgen en verrichters van bovenmenschelijke daden
beschouwd , terwijl in de sagen ook menschen en menschelijke daden ('tzij verzonnen , 'tzij met een kern van werkelijkheid) een rol ja zelfs de hoofdrol kunnen
spelen. Voor sage zegt men ook wel legende , een woord dat oorspronkelijk
alleen de overleveringen der Christelijke kerk aanduidt.
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helden leverden (de Argonauten in Libye enz. ; Danaos uit Aigyptos
afkomstig enz. ; omzwervingen van Trojastrijders en van den Trojaan
Aineias in de Westelijke zeeën enz. enz.) , bepaald ook zoo zij met
vreemde goden vereenzelvigd werden al werd ook niet de dienst van deze
op hen toegepast (Herakles' avonturen in Hesperia op alle plaatsen waar
de Phoinikiers Melkarth hadden gebracht ; de omzwervingen van Jo een
oude maangodin — in Aigyptos , wegens haar vereenzelviging met de
Aigyptische maangodin Isis , enz. enz) ; voorts verzinsels door staatkunde
uitgelokt (de „terugtocht der Herakleiden", zie § 46 enz. enz. enz.) ; en
ten slotte in 't algemeen de nog altijd door, ook zonder uiterlijken prikkel
werkende kracht van der Grieken verbeelding getuige ons iets te noemen :
de uitbreiding der Atreussage en die der Orestessage.

HOOFDSTUK XI.
LITERATUUR, MUZIEK EN PHILOSOPHIE DER GRIEKEN IN DE EERSTE

3

EEUWEN

VAN HET HISTORISCH TIJDPERK.

(D. i. van 800-500.)

Hesiodische poëzie. § I I 2. In den loop der 88t6 eeuw, met toevoegsels echter
verrijkt tot na 600 , ontstond er in Boiotia een groep van gedichten , die
wat den vorm betreft , een navolging zijn van 't Homerisch heldendicht (taal:
Episch ; maat : hexameter dactylicus) , maar niet wat betreft den inhoud.
Een er van „T he o g o n i e" geheeten , bevat eene bewerking van mythen
omtrent de genealogie der goden en omtrent den Titanenkrijg 1); waarschijnlijk is die stof geput uit priesterhymnen 2). Een ander getiteld „We rk en
en Dag e n", zeker eene vereeniging van oorspronkelijk afzonderlijke gedichten , bevat deels weer stof uit priesterhymnen 3), deels voorschriften over
landoeconomie 4), deels eene bijgeloovige bespreking van gunstige en ongunstige dagen 5), deels nog andere stukken 6). Andere gedichten die tot de groep
behooren zijn onbeduidend. Alles te zamen heet het werk te zijn van een
zekeren Hesiodos maar is zonder twijfel van verschillende dichters 7 ).
Tusschen 800 en soo , ja ook nog daarna , werden
De kyklisehe § I 13.
dichters 8).
zeer vele heldendichten gemaakt die niet alleen in vorm

2) Zie de noot op § 64.
I) Zie § 58.
3) Bijv. de mythe van Prometheus en Pandora , die ook in de Theogonie —
maar op eenigzins andere wijze — behandeld wordt , de sage over de gouden
eeuw enz.
5 Dit zijn de „dagen".
4) Dit zijn de eigenlijke „werken".
6) Bijv. losse spreuken en voorts een dierfabel.
7) In vs. 30 der Theogonie noemt de dichter zich zelf Hesiodos , maar dit
bewijst hoogstens dat de maker der Theogonie zoo heette, meer niets.
8) Eene rangschikking naar de vermeende tijdsorde der bezongen onderwerpen
)
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maar ook in aard van inhoud eene navolging der Homerische waren ; deels
strekten ze ter aanvulling der Ilias (zoo o.a. de IlitoTris en de '1110U 71'441;
van A r k t i n o s van Miletos ± 7 7 6) en der Odyssee (b.v. de v6a ,rot van
H a g i a s van Troizen ± 65o) deels gingen ze over andere sagen (zoo
o.a. de aan Homerus toegeschreven et c ± Soo). Geen er van haalt in
schoonheid bij Ilias of Odyssee ; er is ook weinig van over.
14. In 800 waren de eigenlijke heldenzangers lang
De Homerische §
hymnen.
uitgestorven (zie § 65); op de feesten werden grooter of
kleiner stukken van heldendichten voorgedragen. Het was dus niet meer
mogelijk dat ieder zijn eigen werk voordroeg (zie § 66. s. f.) ; toch bleef
mendvoragshpdenom itwrdkegzlfsm
en meer de beteekenis van voordrager in tegenstelling van dichter. Evenwel
bleven ook die ratere rhapsoden in zooverre dichters , dat het kortere of
langere prooimion waarmee ze hun tol aan de goden betaalden (zie § 64)
meest hun eigen werk was. Dergelijke prooimia van na 800 zijn er nog
eenige over die onder den naam van Homerische hymnen doorgaan.
Het lierdicht , § I i5. Na 600 werd het heldendicht spoedig overschaduwd
algemeene
beschouwing. door het lierdicht (lyrische poëzie) waarvan voor 800 alleen
de beginselen bestonden : oogstlied , bruiloftslied enz. zie § 64 en voorts
de priesterhymnen zie § 61 —; het bloeide tot 500 , maar daarna stonden
er geen beroemde beoefenaars meer van op. Het was van ouds deels solodeels koorzang geweest , maar dit , bij den eeredienst ten minste , in dier
voege dat het koor alleen eenige slotwoorden zong (zie § 61) ; voortaan
echter werd de zang juist bij den eeredienst voornamelijk of geheel koorzang, al of niet gepaard met dansbeweging; en hij werd ook niet uitsluitend,
zelfs niet in de eerste plaats meer, door priesters vervaardigd , al mee ten
gevolge der agonen (zie § 1o7) kwamen er van alle kanten beroemde
leekedichters wier hymnen door de wedijverende koren werden voorgedragen.
De solo-zang bewoog zich dus voortaan vooral op wereldlijk gebied (hoewel
ook hier koorzang niet was uitgesloten) en gaf bij toenemende volmaking
lucht aan steeds talrijker aandoeningen '} van vaderlandszin, moed, vreugde,
droefheid , liefde , haat , spotzucht , enz. enz. In 't algemeen ontwikkelde
het lierdicht zich vooral sedert Terpander van Lesbos ± 68o de 7-snarige
maakten de Alexandrijnsche taalgeleerden der 3e eeuw voor Chr. van alle heldendichten (incluis de Hesiodische voor zoover hun inhoud het toeliet) tot en met
de Telegonie (d. i. het gedicht over Telegonos den ZOOD dien Odysseus bij Kirke
zou hebben gehad) van Eugammon van Kyrene ± 560. Het aldus gerangschikte
geheel , waarvan de Theogonie het eerste en de Telegonie het laatste stuk uitmaakte , noemden zij den „K6xAos" (kring). Maar door een misverstand is men er
later toe gekomen de Ilias en de Odyssee en de Hesiodische gedichten te beschouwen als niet daartoe behoorende , en onder Kyklische dichters alleen de
vervaardigers der in § 113 bedoelde heldendichten te gaan verstaan.
1)
't Heldendicht kenmerkt zich door zijn zuiver verhalenden inhoud, het
lierdicht heeft ten doel aandoeningen te uiten en op te wekken , wat evenwel
niet uitsluit dat er tot toelichting of opluistering, verhalen over goden , helden
en menschen in worden aangebracht.
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kithara uitvond 1) , en toen tevens door invloed van Lydie en later van
Aigyptos het fluitspel zich meer en meer volmaakte. Overigens bloeide
(zie de volgende § zooals alle geleerdheid en kunst ook het lierdicht
voor Soo , veel meer op de eilanden en in de koloniën van Oost en West
(de Achajische uitgezonderd) dan in 't Grieksche moederland.
De koorzang. § t i6. In de oudste tijden maakte de geheele burgerij het
koor uit , en zoo bleef het o.a. in Sparta altijd. Maar in veel staten kreeg
men toen 't koorgezang kunstiger werd apart geoefende koorzangers , die
van staatswege uitgerust en schadeloos gesteld werden (en wel te Athene
in dier voege dat de burgers van een zeker vermogen de kosten hiervan
beurtelings voor den staat op zich moesten nemen hetgeen leiturgia heette).
Hymne heette voortaan bepaald die koorzang welken zij staande , P r osodion die welken zij gaande zongen. Voor den koorzang bij de Apollofeesten in 't bijzonder (hoewel niet uitsluitend) werd de naam Paian
gebruikelijk (zie § 61); de D i t h y r a m b o s (zie § 61) door Arion van
Methymna , (te Koiinthos werkzaam tijdens Periander ± 625) tot eenen
kunstigen kringdans van 5o koorzangers gemaakt, speelde bij de Dionysosfeesten eene hoofdrol , later werd daar ook op toegepast de verdeeling in
strophe en antistrophe (d. i. zang en tegenzang der helften van 't koor)
uitgevonden door St es ich oros van Himera op Sicilië -I- 600. Over andere
koordichters zie § 117. De taal van den koorzang was altijd het D o r is c h
ook al was de dichter geen Dorier 2), begeleid werd het altijd met de fluit.
De solo-zang werd naar zijn versmaat verdeeld in
De solo-zang. § I 17.
3 soorten : I° de elegie (2 regelige coupletten bestaande uit een hexameter en een pentameter); deze kwam na Soo het eerst tot bloei, hij diende
eerst tot krijgszangen (Ty rtaios ± 65o) en ook tot minnedichten, later
vooral tot spreukverzen (Solon , Theognis van Megara ±520 e. a.).
De taal er van was het Ionisch. 2 het m e 1 o s (iedere regel een samenvoeging van veelsoortige versvoeten) ; dit begon vooral na 600 te dienen
tot het bezingen van wijn en heide (A lkaios en Sappho beide van
Lesbos -I- 56o , A n a k r e o n van Teos ± 540 en Ibykos van Rhegion
-I- 53o , beide eerst aan 't hof van Polykrates , daarna aan dat van Hippias;
Simonides van Keos '550-470 en Pindaros van Thebe 522-442,
wier werkzaamheid dus voor een deel na 500 valt, ook zij beide leefden
aan vorstenhoven , waarover later; alle 3: Ibykos , Simonides en Pindaros
waren ook beroemde koordichters) ; 3° de i a m b e , het spotdicht dat zijn
naam gaf aan den versvoet waarin 't uitsluitend gedicht werd. Kunstelooze
iamben werden van oudsher geimproviseerd bij de landelijke feesten van
Dionysos en Demeter. A r c h i 1 o c h o s van Paros ± 700 maakte van de
De either is niet anders dan een gewijzigde vorm der wellicht nog oudere
1)
1 i e r (05p) , die trouwens , zoowel zeven- of mar- als viersnarig naast haar bleef
bestaan ; het verschil is zeer gering. Reeds in den Achajischen tijd had men de
either. Zie § 61.
I) Pindaros , zie § 117, doorspekte echter zijne koorzangen met Epische en
Aiolische vormen.
,

47
iambe eene afzonderlijke dichtsoort , H i p p o n a x v. Ephesos vond er een
wijziging in de maat (de choliamben) voor uit.
§ ii8. Met de lyrische poëzie hangt de tragodia (tragedie)
De tragodia,
het satyrdrama. samen. Men onderscheidt eene D or i s c h e en eene A t tische
(Atheensche) tragodia. Tr a g o d i a is oorspronkelijk slechts een andere naam
voor den Dithyrambos (van Tpayos , bok , het gewone offer der Dionysosfeesten). En zoo bleef het overal buiten Athene. Hier echter ging de naam
Tragodia over op een nieuw soort van vertooning die zich uit den Dithyrambos ontwikkelde en A ttische tragedie werd genoemd, terwijl de Dithyrambos buiten Athene den naam van D or is c he tragedie kreeg; wie echter
van tragedie spreekt zonder meer, bedoelt de Attische tragedie. Een zekere
Thespis van Ikaria (eenen demos in Attika) schijnt de vader der Attische
tragedie te zijn. Deze bestuurde te Athene tijdens Peisistratos (n.l. tusschen
560 en 520) het Dithyrambenkoor op de gro ote D ionysien (in Februari) 1)
en wisselde den koorbeurtzang af met reciet waaraan gene zich vastknoopte.
Onderwerpen koos hij uit de heroënmythen zonder zich veel om Dionysos
te bekommeren. Den held van zijn verhaal stelde hij zelf voor, terwijl ook
't koor een zekere rol in stuk vervulde. Hiermede verviel het gebruikelijke
satyrkostuum der koorzangers. Te Sikyon waren dergelijke nieuwigheden
vroeger ook begonnen maar gestuit door den tyran Kleisthenes. Te Athene
werden de nieuwigheden van Thespis door anderen nagevolgd. En om ook
aan Dionysos het zijne te geven voerde 't koor in 't oude kostuum een
koddig nastukje , Satyrdrama geheeten , op , uit den mythenkring van dien
god. Voor de hoofdvertooning koos men allengs uitsluitend ernstige en
roerende onderwerpen. Denkelijk sedert 536 werd op tragedie en satyrdrama
de instelling der leiturgie toegepast (zie § '16) , er zal toen ook wel al een
agon van zijn gemaakt. Overigens bepaalde deze nieuwigheid zich nog lang
tot de groote Dionysiën , en de Atheners hielden er den ouderen dithyrambos
ook nog naast in stand.
De komodia. § 119.
Ook de beginselen der komodia (komedie) zijn aan
't lierdicht verwant. Aanleiding er toe gaven de spotliederen , iamben (zie
§ I 17) bij de landelijke Dionysosfeesten uitgegalmd door vroolijke gezelschappen (eibtoc). A r i s t o x e n o s van Megara Hyblaia ± 64o bracht daarin
't karakter van kluchten hetgeen door Susarion den tijdgenoot van
Thespis, naar zijne woonplaats , de moederstad Megara , werd overgeplant.
Muziek. § 120. Van de muziek is reeds het noodige gezegd in § 106 en
§ 115. Slechts zij hier nog opgemerkt , dat het woord Y6,,tos langzamerhand
de beteekenis van toonladder kreeg 2).
1) De Atheners hadden ter eere van den wijngod Dionysos 5 feesten waarvan
er sommige alleen in de demen gevierd werden bijv. de kleine of landelijke
Dionysiën (in Nov.), andere alleen in de stad bijv. de groote Dionysiën.
2) De verschillende toonladders der Grieken hadden de halve noten ook op
een verschillende plaats m. a. w. het was telkens de zelfde reeks van noten met
verschillenden grondtoon.
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Geleerdheid
in de 7de eeuw ;
philosophic.

Toen de Grieken tegen 't laatst der 7de eeuw een
begin van wetenschap opdeden , dachten ze nog aan geen
proza als schrijftaal. Ze gebruikten voor hun geleerdheid de maat van 't
heldendicht, het verhalend gedicht. Daarin schreef o.a. een zekere Bias v.
Priene , tijdgenoot van Kroisos , de geschiedenis van Ionia (zeker meest
legenden, waarvan niets meer overig is. Daarin schreven ook de meeste dier
enkele mannen die, tegenover de scheppingsverhalen van de Hesiodische
en dergelijke gedichten, uit de natuur zelf wenschten op te maken hoe zij
ontstaan was en in stand bleef. Thales v. Miletos -4-- 61o, die beweerde
dat alles uit water ontstaan was schijnt niets geschreven te hebben , maar
in hexameters schreven o.a. Xenophanes van Kolophon ± 550 en P ar m en i des van Elea ± 520 , die 't heelal beschouwden als een onveranderlijke
eenheid , en alle veelheid en beweging als maar schijn. Herakle i t os v.
Ephesos ± 510 , die inzag dat alles altijd in beweging is en die daarom
't vuur voor 't algemeene levensbeginsel hield , schreef proza , maar zoo
onhandig dat niemand hem begreep. Een tijdgenoot van Xenophanes was
Pythagoras van Simos , een veelbereisd man , die onder de aristokraten
te Kroton aanhangers vond („de Pythagoreische broederschap") voor zijne
reinigende levensregels welke hunnen eigenwaan streelden. 't Volk verjoeg
hem en hen kort voor de verwoesting van Sybaris (zie § ioi). Hij verkondigde vreemde theoriën over de natuur, o.a. zielsverhuizing. Of hij geschreven heeft is onzeker.
De logographen. § 121. De eerste prozaschrijvers van eenige beteekenis, de
z.g. logographen (A670; prozageschrift) leefden in 't laatst der 6de eeuw.
Het waren vervaardigers van stamboomen voor aanzienlijken , opteekenaars
van stadslegenden en geslachtslegenden , prozabewerkers van heldendichten ,
veelbereisde landen- en volkenbeschrijvers. In de derde der genoemde 4
klassen maakte zich o.a. A k u s i 1 a o s v. Argos veel naam , in de overige
3 muntte zijn tijdgenoot Hekataios v. Miletos uit , die waarschijnlijk
in 't leger van Kambyses (zie § io I) Aigyptos bezocht.
§ 1 20.

HOOFDSTUK

XII.

BEELDENDE KUNST EN ALGEMEENE BESCHAVING DER GRIEKEN IN DE EERSTE

3

EEUWEN VAN HET HISTORISCH TIJDPERK.
(D. i. van 800-500.)

Van bouwwerken tusschen de uit het voorhistorisch
Bouwkunst ). § I 2 2 .
tijdperk overgeblevene en -I- 65o hebben we zoo goed als geen kennis.
Van af -I- 65o bestaan er bewijzen van een zeer schoonen en zich steeds
I) Zie hierbij „de kunst voor ieder", bewerkt door Mr. C. Vosmaer, le reeks,
prent 1-6.
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volmakenden tempelbouw : tempels staande op een trapsgewijs verhoogd
grondvlak ; zuilen af van rondsom Of alleen voor en achter 6f alleen v66r ;
rustend op de zuilen zoo ze van rondsom zijn en anders deels op de zuilen
deels op de muren , een k r o o n l ij s t ; daaroverheen een g e v e l d a k met
een driehoekig dak fr o n t; de zuilen Of Dorisch (vooral maar niet
uitsluitend in de Dorische steden van Griekenland en Italië), d. i. gegroefd,
zonder voetstuk en met eenvoudig kapiteel, betrekkelijk kort en dik ; Of
z.g. Ionisch, d. i. slanker, ook gegroefd, net voetstuk en ramshoorni,',
kapiteel , zeker van iets later uitvinding dan de Dorische zuil , 't eerst bij
de Ioniers. De genoemde tempelbouw, hoewel steenbouw, herinnert in
sommige opzichten aan houtbouw ; waarschijnlijk is hij ontstaan uit houtbouw waarvan geen sporen zijn overgebleven.
Beeldhouwkunst i ). § 1 23. De tempels dienden eigenlijk slechts tot beschutting der godenbeelden. De voorhistorische tijd kende slechts bijna vormlooze
steenen en houten beelden. Reliefbeelden in hout en steen begon men te
maken sinds ongeveer 70o v. Chr. Wat later begon men houten beelden
ook met goud en ivoor op te leggen , voorts beelden in klei te boetseeren
en in metaal te gieten (massief, nog niet hol) en te soldeeren. Van dit
laatste was Glaukos v. Chios -I- 600 de uitvinder. Marmeren beelden van
eenige beteekenis maakte Melas van Chios het eerst -I- 66o. Op 't eind
der 6de eeuw wist men 't menschelijk lichaam bijna zonder fout en zeer
uitvoerig te beitelen , 't miste echter nog gelaatsuitdrukking. Vooral de
beelden der Olympioniken (overwinnaars te Olympia, zie § o8) bevorderden
den vooruitgang , in de godenbeelden bleef men uit eerbied nog langer
bij de ouderwetsche vormen. Vrij hoog staat echter reeds de Apollo van
Kanachos van Sikyon -i- 525. Kort voor 50o maakte men een begin met
de schoone dakfrontreliefs van den Athenetempel te Aigina. In 't goud en
ivoor opleggen bracht men 't reeds zoover dat in deze opgelegde stoffen
de vormen van 't beeld werden uitgesneden.
Schilderkunst. § 124. De schilderkunst bepaalt zich voor 500 tot muuren vazenbeschildering : zwart op rooden grond , teekening onnauwkeurig.
Buitendien werden én beelden én tempelwanden met verschillende kleuren
geverwd.
't Openbare leven. § 1 2 5. Van 't staatkundig leven begon men meer en meer
werk te maken tnsschen Soo en 5oo. Dit geldt bovenal van Athene, maar
verder ook van de Italiaansche Grieken , eenigzins ook van de andere
Grieksche staten , zelfs van Sparta. Wat het maatschappelijke leven betreft
vallen vooral twee omstandigheden in 't oog : I° dat de publieke veiligheid
meer en meer een punt van algemeene zorg werd ; 2° dat men het voor
een kunst begon te houden een goed burger te zijn , zoodat men dan ook
hen die zich door hun gedrag de bijzondere achting hunner medeburgers
hadden verworven den bijnaam wijze waardig keurde. Zeven dergelijke
wijzen (het cijfer is natuurlijk willekeurig) werden er tusschen 65o en 55o
1)

Zie hierbij „de kunst voor ieder", le reeks , prent 16 en 17.

DR. M. C. VALRTON , (Jr.
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aangewezen van wie de meesten reeds in de vorige hoofdstukken ter sprake
gekomen zijn : een Thales , Solon , Pittakos , Periander, Bias enz. enz. ; en
daar de levenswijsheid in hun dagen zich nog niet in zedekundige vertoogen , maar in kernachtige spreuken uitte op huis- en tempelwanden
en op de handwijzers der kruiswegen grifte men ze — zoo werd er van de
later, en wellicht ook reeds vroeger, op den Delphischen tempelmuur te
lezen gezegden , aan ieder van gene door de nakomelingschap een als
kenspreuk in den mond gelegd 1). Overigens hangen met spreuken ook
dikwijls fabelen te zamen bepaald dierfabelen ; want in spreuken worden
al licht de eigenschappen van dieren als voorbeeld aangehaald 2) en de
dierfabel geeft aanleiding tot spreuken. Dierfabelen vinden we reeds ingevlochten in de Hesiodische gedichten , en bij de lierdichters o.a. Archilochos;
voorts moet omstreeks 65o een zekere A i s o p os geleefd hebben , die ,
hoewel hij zelf niets schreef, een groot verzamelaar en uitvinder van later
door anderen opgeteekende dierfabels was.
Het bijzondere leven. § 126. Ook het bijzondere leven onderging in de behandelde eeuwen natuurlijk zeer veel verandering. Voor zoo ver godsdienst
en kunst er toe behooren is boven daarvan al gesproken ; voor 't overige
is 't onmogelijk hier het verloop en de bijzonderheden er van na te gaan.
De algemeene weelde nam toe , vooral in Oost en West; de woonhuizen
bleven echter eenvoudig , de groote zaal van het voorhistorisch huis kreeg
iets meer van een binnenplaats met bedekt achtergedeelte. De kleeding
bleef als van ouds : hemd en mantel , voor mannen en vrouwen beide; de
Ionische gewaden waren bijzonder lang , de Spartaansche bijzonder kort.
De Ionische gewoonte om aan tafel aan te liggen vond ook meest overal
elders ingang, in Sparta echter niet. De gehuwde vrouw verloor over 't geheel
in vrijheid en achting , ook dit vooral bij de Ioniërs en niet bij de Spartanen. De schrijfkunst , zeker in den voorhistorischen tijd reeds lang bekend ,
kwam met het opkomen van 't lierdicht zeker pas eenigzins algemeen in
gebruik. Verbazend ver echter bracht men het reeds in de verzorging van
het lichaam , in de praktische kennis van alle voor kracht en geiondheid,
'tzij heilzame , 'tzij schadelijke invloeden ; vooral de gymnische agonen
wekten er toe op daar werk van te maken. Ook bestond trouwens de
geneeskunde hierin alleen. De beroemdste artsen kwamen uit Kroton even
als de beroemdste worstelaars.
binntstelsel. § 127. Een muntstelsel werd het eerst door de Ioniërs , die
't aan de Lydiërs ontleenden , ingevoerd -I- 800 (maten en gewichten kende
ook de voorhistorische tijd); 't genoemde muntstelsel heette het Euboilsche
naar de Euboiische handelstaten die het 't eerst in omloop brachten. Een
tweede muntstelsel ontleend aan de Phoinikiers , net dezelfde namen als
het andere (obool , drachme , talent) maar hooger standaard , werd het eerst
I) Thales „borg te zijn baat verdriet" ; Solon : „niets te zeer" ; Pittakos :
„neem het oogenblik waar" ; Periander : „denk vooruit" ; Bias : de „groote hoop
deugt niet".
I) Bijv. xo.lotbc njobg xo1otby Wain.
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vastgesteld door koning Pheidon , 't heette 't Aiginetische naar de Aigineten
die het het eerst in omloop brachten buiten Peloponnesos. Uit het Euboiische stelsel ontstond door Solons verlaging het Attische. De Italiaansche
Grieken namen Italiaansche namen over om de Grieksche waarden uit te
drukken : obool = dekalitron enz.
Scheepsbouw, § i28. Belangrijk verder was ook de wijziging in het zeekrijgskunst.
wezen. In den voorhistorischen tijd had men krijgsschepen
van 20 , 30 hoogstens 50 roeiers , ééne rij aan iederen kant ; daarnevens
kwamen ook reeds de bijna ronde koopvaardijschepen in gebruik. Ongeveer
700 v. Chr. lieten de Samiers de eerste trieer en bouwen d. w. z. krijgsschepen met 3 rijen roeiers boven elkaar, niet langer noch breeder maar
alleen hooger dan de pentekonteeren (schepen met 5o roeiers) ; deze bleven
echter daarnaast in gebruik , nog meer dan 200 jaren lang.
En wat de krijgskunst betreft , meer en meer algemeen was de Dorische
vechtwijs geworden — gesloten gelederen van zwaargewapenden met borstharnas , scheenplaten , rond schild en lange lans. Het geoefendst hierin was
Sparta , dan kwam Argos , dan Thebe , Athene en de Italiaansche Grieken ,
en dan de meeste overige beschaafde Grieksche staten. ,Staal voor aanvalswapens was zeker sedert (misschien reeds vóór) 800 in gebruik gekomen.

D.

OVERZICHT VAN DE SAMENSTELLING DER PERZISCHE
MONARCHIE EN VAN DE GESCHIEDENIS DER VOLKEREN
WAARUIT ZIJ IN soo V. CHR. BESTOND.

HOOFDSTUK XII.
INLEIDING.

De Perzische monarchie bevatte in 500 v.
o r-A s i ë in den ruimsten zin (n.l. tot aan
den Indos) in 't N. begrensd door 't laagland van Turan , de Kaspische
zee , den Kaukasos , de Zwarte Zee , in 't Z. door de Zee en de SyrischArabische woestijn; en voorts strekte zij zich uit over A igy ptos en 't land
ten Z. d a ar v an tot een eind verder dan de samenvloeiing van Astapos
en Astaboros, en over de Grieksche koloniën der kust van Afrika Westelijk
van Aigyptos en der N.kust van de Aigaiïsche zee en over de eilanden
Imbros , Lemnos , Lesbos , Chios , Samos , Kypros (zie § i o I).
Bevolking. § 130. De Perzische monarchie bevatte
I. Volken van den Arischen menschenstam n.l.
Omvang der Perzische § 129.
monarchic in 500 v. Chr. Chr. Vo
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i° De volkengroep der Iraniers (zie § I) wier woonplaats zich
uitstrekte van 't Zagrosgeb. (geb. van Kurdistan) tot aan 't Soliman geb. ,
en waarbij buitendien ook nog gerekend moeten worden de Armen is che
yolk en (in de streek ten Z. van den Kaukasos d. i. de eenmaal allen
Ariërs gemeenschappelijke woonplaats) zie § i.
2° De T h r a k o-P h r y g i s c h e volken in N. en W. klein-Asie.
3° De Grieken der op 't laatst van § 129 genoemde woonplaatsen.
40 Eenige Hindoestammen aan den rechter Indusoever.
II. Volken van den Semitischen menschenstam (zie § 131).
III. Eenige Negerstammen (zie § 132 , op 't laatst).
De Semitische § 131. Tusschen Semieten en Ariërs zijn eenige kenmermenschenstam. kende punten van onderscheid in taal , godsdienst en karakter.
Hebben de beide groepen ook ooit te zamen één volk uitgemaakt dan
moeten ze toch van elkaar zijn gegaan lang voordat ieder van hen beide
zich in verschillende volken splitste. De Semieten hebben, waarschijnlijk van
uit Arrapachitis (Arfachsad) d. i. de streek ten Z.-O. van het Wanmeer t)
zich uitgestrekt over het land tusschen Zagros en Middell. zee , en voorts
N.-Westelijk tot diep in klein-Asië — bij het Zoutmeer op 31° 0. L.
beginnen de woonplaatsen der Phrygiërs 2) en ook zij hebben Semitischen
invloed ondervonden , de Lydiers en Kariers zijn met Semieten vermengd —
Z.-Oostelijk over Arabië en Z.-Westelijk tot over Aigyptos en 't tegenwoordige Nubië , ja , onder den naam Libyers 3) over den geheelen Noordrand van Afrika.
Aigyptos § 132. Aan de Semitische afkomst der Aigyptenaren en hunner
en
Aithiopië. Westelijke en Zuidelijke naburen is langen tijd getwijfeld wegens
't groote verschil in godsdienst , taal en zeden tusschen hen en de Asiatische Semieten; maar dit verschil schijnt aan hun vroeg vertrek uit Asië
te moeten geweten worden. De Aigyptenaren verschillen zelf ook weer veel
van de overige Afrikaansche Semieten ; zeker zijn deze nog eerder dan zij
Afrika binnengekomen en is vóór de komst der Aigypenaren Aigyptos de
woonplaats geweest van hen die , door gene voortgedrongen , vervolgens
hun Zuidelijke naburen en , als zoodanig bewoners geworden zijn van
't land dat tegenwoordig Nubië heet.
1) „So dass merkwiirdiger Weise die Urheimath der beiden wichtigsten Culturstiimme , des indogermanischen (d. i. Arischen) und des aramaïschen (d. i. Semitischen) ratimlich fast zusammenallt — eine Unterstiltzung fur die Annahme
einer allerdings fast jenseits aller verfolgbaren Cultur- und Sprachentwicklung
liegenden Gemeinschaft auch dieser Wilier (Mommsen).
2) Het groote volk der Phrygiërs omvatte ook de Lykaoniërs , Pisidiërs ,
Pamphyliërs , Bithyniërs , Paphlagoniërs , en was verwant met de Mysiërs en
Lykiërs. De Lydiërs en Kariërs , oorspronkelijk verwant met de Phrygiërs, waren
vermengd met Semieten. De Kilikiërs en Kappadokiërs waren Semieten. Pontos
was oorspronkelijk slechts de kust van Kappadokië , aldus genoemd door de
Grieken; na den dood van Alexander den groote werd het in omvang uitgebreid
een afzonderlijk koninkrijk. Galatië kreeg pas -t- 280 v. Chr. zijn naam naar de
uit Europa binnengedrongen zwermen van Galliërs die er een statenbond stichtten.
1) Tegenwoordig Berber s.
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Alles wat ten Z. van Aigyptos ligt heette bij de Grieken Aithiopi e.
Dus werden de Zuidelijke naburen der Aigyptenaren , maar niet alleen
deze , ook de weer ten Z. van deze (d. i. ten Z. van de samenvloeiing van
Astapos en Astaboras) wonende N e g e r s i) wier Noordelijke stammen (nl.
de in § 13© III genoemde) den Grieken bekend waren , door hen
piers genoemd.
V66r-Arische en § 133. Dat de door Ariers bewoonde landen van VoorV66r-Semitis che Asië , ten minste sommige er van — bij v. Iran --een
bevolking van
Voor-Asië.
v66r-Arische bevolking hebben gehad is eene dikwijls geopperde en niet ongerijmde maar geheel onbewijsbare onderstelling 2). Wat
de Semitische landen betreft schijnt alleen dii vast te staan , dat in de
landen aan Middel- en Beneden Euphraat en Tigris, nl. Assyrië , Babylonie
en Elam (d. i. Susiana , het land tusschen Beneden Euphraat en Zagrosgebergte) , vóór de Semieten eene bevolking van het Turanische of Mongoolsche ras heeft gewoond aan welke de Semitische bevolking dier streken
haar letterschrift verschuldigd is , en die in Elam zelfs een overwegenden
invloed op taal en zeden is blijven uitoefenen.
Gemeenschappelijke § 134. De toestand waarin verreweg de meeste volken
toestan den.
van Voor-Asie verkeeren als ze voor 't eerst iets van zich
doen hooren sommige zijn echter dan over den bedoelden toestand al
heen — is deze dat zij in stammen verdeeld leven onder stamhoofden.
Allengs vormen zich dan hier vroeger, daar later, door vereeniging geregelde
staten en wel koninkrijken , de meeste niet groot en niet een geheel volk
omvattende, maar toch voor zoover ze tot hetzelfde volk behooren in een
zeker verband met elkaar blijvende 3) , enkele wel een geheel volk omvattende , in welk geval ze, hun kracht voelende, spoedig tot verovering overgaan. Het koningschap is overal despotisch (veel meer dan 't ooit bij de
Grieken was) en wel bepaald een militair despotisme. Uitgestrekte veroveringen zijn niet zeldzaam , maar ze beteekenen niet dan schatplichtigheid
der onderworpenen en niet ineensmelting tot één staat ; van daar zijn ze
onvast en meestal kort van duur.
1\ D. i. menschen van het Afrikaansche of Negerras, kenbaar aan hun kroes
wollig hoofdhaar en zwarte huidskleur. Dit ras „het Aithiopische" te noemen
is verkeerd ; er is geen Aithiopisch ras en tot de Aithiopiërs behooren ook —
zie boven — Semieten.
2 ) Anders staat het met Indië , het land Oostelijk van het Soliman geb. waar
de Hindoes zich vestigden. Deze vonden daar een bevolking, donkerkleurig,
hoewel niet tot het Negerras behoorende , de zoogenaamde Dravida's die nog in
sommige streken van Dekan de meerderheid uitmaken.
Dit bestaat dan gewoonlijk hierin dat ze bij verdedigingsoorlogen partij
8
voor elkander kiezen tegen vreemde volken ook wel gemeenschappelijke verove
ringen volbrengen; daarentegen niet zoozeer (als bij de Grieken) in gemeenschappelijke offers en feesten.
)

-
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§ 135.
Nergens in Asië is ooit — zoover we weten een geregelde staat geweest , welks ouderdom zich in de
verste verte vergelijken laat met dien van het koninkrijk
Aigyptos; geheel Aigyptos moet reeds tot één koninkrijk vereenigd zijn
door zekeren M e n e s ± 3500 v. Chr. Het duurde echter nog meer dan
1000 jaar eer men er aan dacht ook buiten Aigyptos veroveringen te
maken , ten zij dan dat ook reeds de oudste uit gedenkteekenen bekende
pharaonen (pharao was de inheemsche titel van den Aigyptischen koning) ,
3000 v. Chr. , de stammen van het Sinaischiereiland bevochten en
onderwierpen om van daar koper en edelgesteenten te kunnen weghalen ;
voor 't overige zochten zij zich te vereeuwigen door kolossale bouwwerken
(zie Hoofdstuk XVI). Een dynastie die vermoedelijk tusschen 2300 en 2 ioo
regeerde was krijgshaftiger, zij overschreed de Zuidgrens van Aigyptos (het
eiland Syene) , de beroemdste vertegenwoordiger er van was een zekere
Amenemhat III.
§ 136. Tot 2000 V. Chr. waren Memphis, T h e be
Overzicht der
geschiedenis van
A b y d o s (alle drie aan den Nijl) de hoofdsteden
en
Aigyptos tusschen
2000 en 1650 v. Chr. en residentiën der Aigyptische koningen geweest , maar
kort na 2000 wisten de vorsten van Nomadenstammen der Syrische en
Arabische woestijn die Noord-Aigyptos overstroomden , zich als koningen
van Aigyptos te doen erkennen en tot residentie maakten zij T an i s
gelegen in de streek der talrijke Nijlmonden , Delta geheeten — eene trouwens
ook reeds vroeger bloeiende stad. De genoemde herdersvorsten „hyk-schasu"
(„hyksos" zeiden de Grieken) die eeuwen lang Aigyptos bleven beheerschen
werden op den duur geheel ge-Aigyptiseerd , desniettemin vergaten de
inlanders nooit dat zij vreemdelingen waren. Omstreeks 1700 gelukte het
aan inlandsche stadhouders , die te Thebe eene erfelijke dynastie hadden
weten te stichten , ze te verdrijven , en de oppermacht over geheel Aigyptos
aan zich te brengen. De nieuwe dynastie ging spoedig ook op verovering
uit, niet alleen in Nubië , maar ook in Asie.
Staten- en stedenvorming § 137. Toen de Aigyptische legers zich ± 1650
in Voor-Asië tot 1650 V.
in Asie vertoonden bestonden daar nog maar twee
Chr. Babylonië, Elam.
koninkrijken van belangrijken omvang nl. dat van Elam (hoofdstad Susa)
en dat van B a b y 1 o n i e. Het eerstgenoemde moet reeds -I- 2500 gevormd
zijn en reeds kort na 2300 veroveringen rechts van den beneden Tigris
hebben gemaakt ja zelfs krijgstochten hebben volbracht tot aan den Jordaan.
Maar doordat ± 2000 v. Chr. de koningen van Babel (Babylon) en
omstreken het geheele beneden Euphraat-dal met zijn overoude toen aan
Elam schatplichtige steden zooals U r e. a. onderwierpen , en aldus het
Overzicht

der geschiedenis
van Aigyptos
tot 2000 v. Chr.
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koninkrijk Babylonie vormden ging Elams gezag aldaar weer te niet
hoewel het overigens zelfstandig naast Babylonie bestaan bleef; en zoo was
het in 165o v. Chr.
Overigens bestonden er zeker reeds wel op
Staten- an stedenvorming § 138.
in Voor-Asië tot 1650 v. verschillende plaatsen steden die het middelpunt
Chr. Assur en Ninive
waren van kleine koninkrijken. Niet bij de Arische
de PhoinikiErs ,
de Philistijnen, Syrië.
volken van Voor-Asie , tenzij wellicht in sommige
streken van Armenie en van de Thrako-Phrygiers , niet , in alle geval
bij de Iraniers , die zeker niet vroeger dan sedert 2000 v. Chr. in Iran
gevestigd nog tot lang na 1650 vrij onbeschaafd onder stamhoofden leefden.
Maar reeds bestonden sedert niet veel later dan 2000 v. Chr. de steden
Assur (a. d. boven Tigris) en N i n i v e (nog 15 mijlen hooger op aan
den Tigris) te zamen onder éénen koning ; reeds bestonden zeker vóór
2000 aan de Oostkust der Middell. zee steden der Phoinikiers o.a. Sidon,
Tyros, B y b 1 o s enz. , en in 165o reeds sedert korter of langer tijd ten
Zuiden daarvan aan dezelfde kust steden der Philistijnen ni. Gaza e. a.
N.-Oostelijk van deze tot aan den rechter Jordaanoever woonden toen onder
één koning de Chetieten, hoofdstad H e b r o n , en Noordelijk van hen ,
onder verschillende vorsten , in verschillende steden o.a. M e g i d d o , de
Amorieten; en daar rondom weer andere volken, die te zamen met gene ,
K a n a a n i e t e n heetten , want de geheele streek tusschen Middell. zee en
Jordaan met nog een even breed stuk aan de andere zijde van den Jordaan
heette Kanaan of (naar de Philistijnen) Palaistina. 't Land ten N.-O. en
N. van Palaistina en Phoinikie , droeg den naam Aram, bij de Grieken
Syr ie (deze naam strekte zich uit tot Oostelijk van den boven Euphraat ,
tot aan den Chaboras toe) 1) , hier waren verschillende koningen in verschillende stedegebieden , als Damask os, Ham at h, Karchemis a. d.
Euphraat , enz. enz.
§ 139. Bijna 30o jaar lang werden sedert 165o door
Aigyptos en Voor Asië
tussehen 1650 en 1300.
achtereenvolgende Aigyptische koningen veroveringsTuthmosis III, Ramses II,
de Chetieten, de Amorie- tochten in Palaistina en Syrie gedaan en staten
ten , de Israëlieten.
schatplichtig gemaakt, die echter altijd even spoedig
weer opstonden als ze onderworpen waren en dan opnieuw onderworpen
moesten worden. Het verst bracht het de Aigyptische koning Tuthmosis III
1590-1565 die niet alleen al het land tusschen Middellandsche zee en
boven Euphraat onderwierp (het land tusschen Palaistina en beneden Euphraat
is woest ij n , in 't N. de Syrische en in 't Z. de Arabische woestijn geheeten) maar zelfs den Euphraat schijnt overgetrokken te zijn 2). In Nubië
onderwierp hij het koninkrijk N a p a t a (M e r o ë zeiden de Grieken) der
Semitische Aithiopiërs , waar hier zijn grens was is onmogelijk te zeggen.
,

,

1 ) Al het land tusschen Midden-Tigris en Euphraat tot 41° 0. L. noemden de
Grieken IVIesopotamië, het Z.-0. gedeelte dier streek nl. tusschen Chaboras en
41° 0. L. is altijd grootendeels door Nomadenstammen bewoond geweest.
3) Dat hij Assur en Ninive schatplichtig maakte is echter meer dan twijfelachtig , dat hij het Babel deed geheel onwaarschijnlijk.
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De opvolgers van Tuthmosis III konden wel Nubie maar niet de Asiatische
veroveringen op den duur handhaven; zij konden niet verhinderen dat de
Chetieten hun macht allengs over geheel Palaistina en Zuid-Syrie uitstrekten;
met deze Chetieten sloot Ramses II Sestu-Ra (Sesostris) 1388-1350 op
't eind zijner regeering verdragen en verbonden in plaats van ze te onderwerpen ; slechts de zeesteden , de zuidelijke ten minste , hield hij in zijne
macht. De macht der Chetieten was echter ook vóór 1300 v. Chr. al weer
ineengezonken ; toen werden de Amorieten het machtigste volk van Palaistina.
Onderwijl was ook ± 1330 een nieuw volk , dat der Israeliet e n , Palaistina
binnengedrongen. Reeds vroeger hadden de Israelieten in 't Z.-O. van
Palaistina gewoond maar vervolgens langen tijd , minstens 200 jaar , in
Aigyptos vertoefd , waar ze van een stam een volk geworden waren. In 12
stammen verdeeld woonden ze nu voortaan tusschen de overige bewoners
van Palaistina.
Aigyptos, tusschen § 140.
Ongeveer 35o jaar lang duurde het na 1300
1300 en 950 , vergedat
Aigyptos
zich niet buiten zijn grenzen vertoonde ,
leken met Voor-Asig.
werd
onafhankelijk
(waarschijnlijk
± ioo). Ook de gedenkMeroe
zelfs
maar vele waren de godsschaarsch
,
teekenen van kunst uit dien tijd zijn
diensttwisten , tegenkomingen, onwettige vorsten, enz. enz. Belangrijker is
gedurende dien zelfden tijd de geschiedenis van Voor-Asie. De hoofdrollen
worden hier gespeeld door de Phoinikiers, de Israelieten, de Assyriers; tegen
't laatst van 'ttijdperk beginnen ook de Iraniers iets van zich te laten hooren.
Phoinikische kolonisatie § 141. De Phoinikiers , het eenige zeevarende volk
tusschen 1300 en 950.
van Semitischen stam begon al spoedig na 13ooKypros
te koloniseeren en vervolgens Kreta , en zijn factorijen te vestigen op de
eilanden en langs de Grieksche kusten (waar ze evenwel niet van blijvenden
aard waren zie § 35) en vervolgens op Sicilië en Sardinie en de kleinere
eilanden der Adriatische zee (Korsika niet). Dáárna , echter zeker niet later
dan no°, stichtten zij Utika op de kust van Numidie en G a d e s op de
Oostkust van Spanje.
Later dan deze uitbreiding ter zee van de
Assyrig's uitbreiding § 142.
tusachen 1300 en 950. Phoinikiers begint die der Assyriers te land. Wel werd
Tat
igl hPil ezar I
1130-1090.
hier reeds v661. 1300 een derde hoofdstad gebouwd nl.
Chalah (Larisa) a. d. Tigris tusschen Assur en Ninive in , en het rijk ook
vergroot, zoodat men van nu af van een koninkrijk Assyrie kan spreken
dat zich langs de beide oevers van den boven-Tigris, voornamelijk evenwel
rechts (tot aan den Zagros) uitstrekte , maar nog lang had Assyrie moeite
zijn zuidelijke grenzen te handhaven tegen Babylonie. T ig la th P i 1 eza r I
van Assyrie 1130-1090 veroverde Babylonie's noordelijkste vesting Sippczra
maar verloor haar op 't laatst van zijn leven weer; in 't W. deed hij ook
krijgstochten zelfs tot daar waar de rivier Orontes in zee vloeit , maar dit
was zonder blijvend gevolg , zelfs veel dichter bij gelegen streken in 't N.
die hij inlijfde of schatplichtig maakte, nl. het land rondom de Tigrisbronnen,
moesten telkens door zijne opvolgers op nieuw bevochten worden. En verder
brachten deze het niet tot lang na 95o V. Chr.
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De Israëlieten onder § 143. De Israelieten vereenigden zich ± 1055 onder
koningen ; Iran
tusschen 1300 en 950. een koning , met name S a u 1. In deze aaneensluiting

zochten zij heil tegen de rondom en tusschen hen wonende volken die hen
meer en meer benauwden , in 't bijzonder tegen de Philistijnen en voorts
tegen de Ammonieten , Moabieten , Edomieten enz. nevens wie de Amorieten meer en meer op den achtergrond treden. Saul sloeg de vijanden
meermalen maar sneuvelde tegen de Philistijnen ± 1033. Zijn opvolger
David 1033-993 onderwierp de volken van Kanaan en maakte ook ZuidSyrische staten schatplichtig o.a. Damaskos. Tot hoofdstad maakte hij
Jeruzalem dat hij ontrukte aan de Jebusieten , een stam der Amorieten.
Zijn zoon en opvolger Salomo 993-953 verloor Damaskos , het overige
gebied handhaafde hij echter en bracht het bestuur op geregelder voet;
voorts voegde hij er eene oase der Syrische woestijn bij , waar hij de stad
Tadmor (Palmyra) stichtte; vriendschappelijke verbindtenissen knoopte hij
aan met Hiram, koning van Tyros en met de toenmalige koningen van
Aigyptos , ja zelfs met Zuid-Arabie. Maar toen hij stierf viel zijn rijk in
tweeen , het rijk Juda d i. de stammen Juda en Benjamin — hoofdstad
Jeruzalem — onder zijn zoon Rehabeam, het rijk Israel (de to stammen) —
hoofdstad Sichem (en later Samaria) — onder den rebel Jeroboam.
In 't Oostelijk gedeelte van Iran — B a k trie geheeten — stond 100
een godsdiensthervormer op , Zarathustra geheeten (waarover het nadere in
Hoofdstuk XV. § 155). Omstreeks i000 v. Chr. vormde zich Baktrie tot
een koninkrijk van vrij uitgebreiden omvang , hoofdstad Baktra.
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XIV.

VOOR.A8It EN AIGYPTOS TUSSCHEN

950 EN 500.

§ 1 44. In het in deze en de volgende § te behandelen tijdperk (950-700) wordt Assyrie meer
en meer de heerschende macht van Voor-Asië om
in het volgende tijdperk (zie § 146) het toppunt
zijner macht te bereiken en daarna plotseling te
gronde te gaan.
Nog tot ± 88o kwamen de Aigyptische koningen niet veel verder dan
Tiglath Pilezar I (zie § 142) al geweest was , maar Assu r-N a s i r p a 1
882-859 slaagde er in de Noord-Syriers , Mesopotamiers (zie de noot op
§ 138) en Phoinikiers schatplichtig te maken en Assyrie's macht voor goed
te vestigen in 't brongebied van den Euphraat ; zelfs in Noord-Armenie
vocht hij. Zijn opvolger Salmanassar II 859-823 maakte èn Armenia
èn K i 1 i k i e, dat toenmaals ook het latere Kappadokie omvatte, schatVoor-Asië tusschen 900 en
705. Assur-Nasirpal 882—
859 en Salmanassar II
859-823 en (100 jaar
later). Tiglath l'ilezar II
745-726 en Salmanassar
III 726-722, Sargon
722-708.
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plichiig en overwon eenige malen den koning van Damaskos; voorts maakte
hij de volkstammen van den Noord-Zagros en eenige stammen der Mediers
cijnsbaar en , gebruik makende van eenen kroonstrijd in Babylonie, ook dit
land. Zelfs brachten hem — waarschijnlijk vrijwillig — de volkeren ten Z.
van de Kaspische zee en Oostelijk tot aan den Indus toe , (dus ook de
Baktriers) geschenken als huldeblijken , en hetzelfde deed aan den anderen
kant de toenmalige koning van Israel. Salmanassar's naaste opvolgers konden
het groote gebied niet in zijn geheel handhaven , maar de 6de koning na
hem , Tigla th Pilezar II , 745-726, herstelde het in zijn vollen omyang en breidde het zelfs nog belangrijk uit. Want i maakte hij No or dIran tot aan het H a i m u m m e e r (dus Medië, de Sagartiërs en Parthen)
ja van tijd tot tijd ook Nisaia en Arachosia schatplichtig; 2° maakte hij
Bab yloni e; 3 maakte hij geheel Syria, ja ook stammen van NoordArabia schatplichtig , terwijl Juda vrijwillig cijns betaalde om zijn hulp te
verwerven tegen Damaskos en Israel , welk laatste dan ook door Tiglath
Pilezar onderworpen werd ; Damaskos liep nog vrij. Tiglath Pilezar II's zoon
Salmanassar III , 72 7-7 2 2 , onderdrukte opstanden der Phoinikiers en
Israelieten: Tyros moest vijf jaar geblokkeerd worden en Samaria werd
belegerd , maar de inneming beleefde Salmanassar niet meer, deze geschiedde
in 721 1) onder zijn opvolger Sargon, 722-705. Sargon handhaafde
krachtig door talrijke krijgstochten het uitgestrekte rijk, waarvan telkens het
eene of andere stuk afviel of neiging tot afval toonde; ook bevocht hij de
Aigyptenaren die het opgestane Syria te hulp kwamen.
Aigyptos tusschen 950 § 145. Aigyptos was sedert 950 niet vooruitgegaan
en 105 , Seshonk
950 en (200 jaar later) (zie § 140). Wel had zich in dat jaar onder den
Pianchi en Sabako.
Aigyptischen koning Seshonk (Sisak) Aigyptos' krijgsmacht nog eens weer na 35o jaar, met goed gevolg in Asia vertoond n.l.
om Jeroboam te helpen tegen Rehabeam (zie § 143). Maar de regeering
werd op den duur steeds krachteloozer tegen de aanmatiging van priesters
en stadhouders en van den uit Libysche huurtroepen langzamerhand gevormden soldatenstand ; sedert ± 770 waren er in verschillende deelen
des lands verschillende van elkaar onafhankelijke heerschers , en niet lang
daarna -I- 76o, maakte zich Pianchi de koning van Meroe (zie § 140)
tot opperleenheer er van.
Pianchi's zoon Sabako was het die met Sargon vocht; hij werd verslagen en tot cijns verplicht , en het gevolg was dat ook de steden der
Philistynen (o.a. Asdod) zich onderwierpen en Hamath en anderê steden
van Syrie verwoest werden en zelfs de 7 koningen van Kypros schatting
betaalden.
Dikwijls wordt het voorgesteld alsof in 721 een einde gemaakt is aan
1)
't rijk der 10 stammen en dit is ook in zoover waar dat vele en wel de aanzienlijkste inwoners werden weggevoerd naar Assyrië en uit N.-Arabië tal van nieuwe
inwoners in hunne plaats werden ingevoerd. Maar het gros der oude bevolking
bleef toch zeker, en ook na 721 komen in de Assyrische opschriften „vorsten
van Samaria" voor,
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§ 146. Sargon's opvolger Sanherib 7o5-68i
begon met een zwaren opstand in Babylon te onderdrukken. Minder gelukkig was hij in Syria en Palaistina waar 't geheele Zuiden opgesraan was en
waar hij , bezig Jeruzalem te belegeren , door de
Aigyptenaren onder Tirhaka , den tweeden opvolger
van Sabako , tot terugkeer gedwongen werd (704
Babylonia was onderwijl weer opgestaan 'tgeen met
Babylon's verwoesting eindigde (692), maar in Syria
en Palaistina verscheen SanMrib niet weer.
envahtBbyloisc
Sanife-rib's zoon Assa r-H add on 681-668 heronder Nabopolassar ; en
van het Lydische onder stelde aldaar Assyria's gezag , dat hij ook in alle
Alyattes.
andere streken handhaafde. De koning van Meroa
werd gedwongen van 't gezag over Aigyptos af te zien , de verschillende
vorsten van dit land stonden nu rechtstreeks onder Assyria 1) ; of Meroa
zelf ook schatplichtig werd is onzeker. Aan den anderen kant van 't rijk,
n.l. in 't Noorden van klein-Asia , moest schatting betaald worden door de
aldaar reeds voor 700 ingedrongen Kimmeriar s, een volk afkomstig van
de streken rondom de Krim en waarschijnlijk nauw verwant met de halfGrieksche Thrakiers.
Op Assar-Haddon volgde Assur-Banipal (Sardanapalos) 668-686. De
regeering van dezen koning was eene afwisseling van voor en tegenspoed ,
waarin men echter reeds de nadering zien kon van de slagen die tijdens
zijnen opvolger Assyria zouden vernietigen. Uitgestrekt werd Assyria's heerschappij onder hem over Lydia dat , sedert het begin der 7de eeuw een
koninkrijk van beteekenis geworden zijne hulp inriep tegen de Kimmiriars en hem te dier zake huldigde en cijns betaalde ± 66o. Daarentegen
verloor Assur-Banipal Aigyptos. Hij kon namelijk niet beletten dat de
onderkoning van Memphis : Ps ammeticho s, met behulp van Ionische en
Karische hulptroepen de alleenheerschappij over Aigyptos bemachtigde
654. Omstreeks 645 gelukte het hem het rijk van Elam , het oudste rijk
van Asia , dat tot nog toe altijd zelfstandig gebleven was en meermalen
aan Babylon hulp verleend had tegen Assyria , voor altijd te vernietigen.
Maar daartegenover stond, dat het niet veel later ( it- 640) aan P hraort es,
zoon van een zekeren D ej o k es , vorst van Ekbatana en omstreken ,
gelukte de reeds door zijn vader begonnen vereeniging te voltooien van
alle Medische stammen tot een koninkrijk waarbij zich ook de Perzen
aansloten , waarschijnlijk vrijwillig. Pogende van Assyria af te vallen werd
Phraortes verslagen en sneuvelde 633. Maar zijn opvolger Kyaxares
hield den strijd vol totdat er eene gebeurtenis plaats had die eerst vooral
voor Media een ramp scheen , maar per slot van rekening Media ten goede
kwam en voor Assyria doodelijk was. In 632 n.l. deden de Skythen zooals
Voor-Asië en Aigyptos tusschen 705 en 606, Sanherib
van Assyrië 705-681 en
Tirhaka van Aigyptos ;
de laatste koningen van
Assyrië : Assar-Haddon
681-668 Assur-Banipal
(Sardanapalos) 668-626.
Assur-Idilili (626-605) ;
de Skythen (Sakers); Aigyptos onderPsammetichos
654-615 en Neal() ; de
opkomst van het Medische
rijk onder Dejokes, Phra
ortes, Kyaxares (630-593) ;

I) De Aigyptenaren zelf hebben dezen tijd de dodekarchie (regeering van 12
vorsten) genoemd, met opzettelijke verzwijging van Assyrië's oppergezag dat
evenwel voldoende blijkt uit de opschriften te Ninive.
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Grieksche geschiedschrijvers hen noemen , het waren echter zeker niet de
in Zuid-Rusland wonende Skythen (een Arisch en met de voorvaderen der
Slaven nauw verwant volk) maar de Sakers (een , waarschijnlijk Mongoolsch , ruitervolk woonachtig ten O. van het Aral meer) — in 632 dan
deden de Sakers een inval in Voor-Asie. Spoedig , ten minste ± 630 ,
hadden ze Medic bereikt en wierpen alles overhoop ; het pas gevormde
koninkrijk viel geheel weer in duigen. Maar terwijl slechts enkele verspreide
scharen daar achterbleven , welke het Kyaxares ± 620 gelukte te verdrijven
overstroomde de hoofdmassa sedert 625 Assyrie Syria Palaistina, het verband van 't Assyrisch rijk geheel uit elkaar rukkende. Assur-Banipal was
in 626 gestorven , maar zijn opvolger A s s u r-I d i I i 1 i moest toezien dat èn
Media , na zich van den schok hersteld te hebben , nu van zelf vrij geworden van Assyria , tot in Armenia en Kilikie toe verbindingen aanknoopte,
èn Nabopolassar, dien hij zelf in 625 stadhouder over Babylonie gemaakt
had , zich losrukte en den slechten dienst aan Assyria bewees van vredestichter te zijn in een oorlog die ontstaan was tusschen Media en Lydia ,
waar koning Alyattes (de vader van Kroisos) na sedert 63o de Kimmeriers
voor goed verdreven te hebben zich bezig hield Phrygie en de landstreken
aan de Propontis bij zijn rijk in te lijven. Gezamenlijk vielen vervolgens
Kyaxares en Nabopolassar in 609 op Assyrie aan; in 6o6 bezweek Ninive
en daarmee was het gedaan met Assyrie.
Onderwijl was Aigypos sedert 654 onder het bestuur van Psammetichos
(tot 616) nog eens weer tot een zekeren bloei gekomen. Maar het leger
bestond nu uit Grieksche huurtroepen en de kunst stond ver achter bij die
van moo jaar vroeger. Psammetichos' zoon Necho trachtte Syrie en Palaistina te veroveren (sedert ± 612) , wat Assyrie natuurlijk niet beletten kon.
Maar J o s i a , koning van Juda , verzette zich , werd echter geslagen bij
Megiddo 611. Toch had Necho de hiermee verworven landen slechts 5 jaar
in bezit. Want in 6o5 verloor hij den slag bij Circesium (a. d. Euphraat)
tegen Nebukadnezar, Nabopolassar's zoon, met het van Ninive terugkeerende
Babylonische leger, en moest het veroverde opgeven.
§ 147. Het was evenwel niet Babylonie maar Mcdie
Voor-Asi8 en Aigyptos
van den val van Ninive dat het meest in gebied won door Assyrie's val. De
( n) tot het optreden van
Tigris werd de grensrivier tusschen de beide rijken,
Kyros (557); Babylonië
onder Nebukadnezar en aan Media kwamen dus Assyrie en Elam , maar deze
zijn opvolgers, Medie:
onder Kya_mres en Asty- niet alleen , ook Arnienie en Kilikie, terwijl Lykie
ages ; Lydia onder Alyonafhankelijk bleef en 't overige klein-Asie het Lydiattes en Kroisos; Aigyptos
onder Neeho, Psammeti- sche rijk uitmaakte; en in 't oosten schijnt 't Medies
chos II, Hophra, Amasis.
heerschappij zich uitgebreid te hebben over Hyrkanie,
de Sagartn Parthie , Areia , Baktrie. Omtrent Syrie , Phoinikie en Palaistina,
bleef het nog eenigen tijd de vraag of ze aan Babylonie zouden komen dan
wel onafhankelijk blijven ; 't eerste geschiedde maar niet zonder moeite. Tyros
en Jeruzalem waren de middelpunten van den tegenstand. Ook Aigyptos kwam
nog eenmaal in 't veld maar werd weer verslagen ; in 586 was Nebukadnezar
overal meester ; Jeruzalem werd gestraft met wegvoering der aanzienlijksten
,
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zijner inwoners. Nebukadnezar stierf in 561 na een langen tijd van rust
gebruikt te hebben met op allerlei wijzen èn zijn geheele rijk èn vooral
Babylonie door waterwerken en muren zoowel te bevestigen als ook voor
verkeer toegankelijker te maken. Op Nebukadnezar volgde zijn zoon Evilmerodach wiens zwager Neriglissar hem in 559 vermoordde en opvolgde ,
zelf in 555 opgevolgd door Labussoras (Nabonetos) den moordenaar van
zijn onmondigen zoon. In Aigyptos werd Necho in 595 opgevolgd door
zijn zoon Psammetichos II (Psammis), deze in 589 door zijn zoon Hophra
(Apries) deze in 570 door een hoofdman van opstandelingen n.l. Amasis
die hem liet dooden. In Lydia volgde op Alyattes in 568 Kroisos, in
Media op Kyaxares reeds in 593 Astyage s.
In 557 gelukte het aan Kyros, een opper§ 148.
Vormingeutbd
van het Perzische rijk
hoofd der Perzen , niet alleen zich van Medie los
onder Kyros, Kambyses,
te rukken maar ook zich tot beheerscher van het
(Gumata) Dareios,
557-500.
Medische rijk te verheffen, dat dus van nu af het
Perzische heet. Kyros' optreden als koning van Perzie veranderde den
staatkundigen toestand van Asie spoedig geheel. Eerst onderwierp hij de
volken van Oost-Iran die, tot nog toe onder Medic's gezag, hem niet terstond
gehoorzaamden ; nauwelijks hiermee ten einde werd hij gedwongen in 't W.
oorlog te voeren , waar Kroisos hem aanviel. Onmiddellijk na Kroisos'
val trok Kyros weder op andere oorlogen uit. Welke dit geweest zijn is
moeilijk te zeggen. Onderwijl stonden de Lydiers op en met hen de
Grieken in klein-Asie (zie § 92) , ook de Lykiers werden in dien opstand
betrokken en naar aanleiding daarvan onderworpen -I- 544. Vijf jaar later
ontstond er een oorlog tusschen Babylonie en Perzie , die den val van
eerstgenoemd rijk ten gevolge had, in 538 werd het, ook nog door Nabonetos versterkte, Babylon ingenomen; Syria en Palaistina onderwierpen zich
vrijwillig; aan de nog in Babylon aanwezige Joden werd de terugkeer naar
Jeruzalem toegestaan (536). Voor het overige breidde Kyros zijn rijk in
't Z.-O. over Gedrosia , Karmania Drangiana, Arachosia tot het Solimangebergte , wellicht tot den Indos uit.
Kyros stierf in 529 en werd opgevolgd door zijnen zoon Kambyses , die
ook Aigyptos veroverde. Het Perzische leger naderde Aigyptos' grenzen
nog bij 't leven van Amasis, maar den aanval beleefde hij niet meer; zijn
zoon Psammetichos III (Psammenitos) die hem in 525 opvolgde verloor
den slag bij Pelusium en daarmee , na eene wanhopige verdediging van
Memphis ook rijk , vrijheid en leven. Ook 't rijk van Meroe werd door
Kambyses veroverd en zelf 't Noordelijkste gedeelte van 't Negerland (zie
§ 132). Vele inwoners van Meroe weken evenwel met hun koning uit en
stichtten diep in 't Negerland een nieuwen vrijen staat Meroe.
Toen Kambyses in Aigyptos gestorven was (522) wist een priester ,
Gumata geheeten , die zich voor Kambyses' broeder Bartja , wien deze
heimelijk had laten vermoorden , uitgaf, zich voor een korten tijd als wettig
koning te laten gelden. Maar reeds in 521 vereenigden zich zeven der
aanzienlijkste Perzen , van de waarheid onderricht , tot een aanslag op

62
's bedrieger's leven; en toen deze gelukt was werd een van hen , de naaste
bloedverwant van Kambyses n.l. Dareios de zoon van Hystaspes, als Kam
byses' opvolger op den troon erkend. Hoe Dareios zijne heerschaopij ten
koste der Grieken uitbreidde is boven gebleken (zie § io r). Ook van den
Ionischen opstand , die in soo nog niet gedempt was , is boven sprake
geweest (§ oi). Dit was trouwens noch de eerste noch de gevaarlijkste
opstand dien Dareios te dempen had. Reeds ± 521 had zich een opstand
verheven waarin achtereenvolgens Babylon , Elam , Media en Perzië de
hoofdrol speelden. Maar door de geestkracht van den koning en de trouw
der Perzen waaruit zijn leger bestond , en die aan den afval hunner landgenooten niet medededen , weid in 519 met verbazend veel moeite Babylon
hernomen en was in 517 de rust overal hersteld. Dat Dareios Perzie's
macht over de Hindoestammen (rechts van den Indos) 6f voor 't eerst
uitstrekte of vernieuwde is van minder belang ; het allergewichtigste punt
zijner regeering is — naast zijn in Hoofdstuk XVII te verhalen ongelukkigen
oorlog tegen de Grieken — dit dat hij het onmetelijke rijk organiseerde.
Hij verdeelde het in 20 provincien (satrapien) , wier bestuurders (satrapen)
tamelijk zelfstandig waren ; ze mochten zelfs onderling oorlog voeren zoo
ze slechts de aan hunne satrapie opgelegde belasting den koning toekomen
deden. Voor goede verkeerswegen zorgde Dareios nauwlettend.
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149. Van de goden der Semieten geldt hetzelfde als
van die der Ariers (zie § 5 7) n.l. dat zij ontstaan zijn
uit den indruk veroorzaakt door de natuur , in 't bijzonder door den hemel.
Maar in de Asiatische en Afrikaansche godsdiensten , 'tzij Arische 'tzij
Semitische , komt veel sterker dan in de Europeesche de tegenstelling uit
tusschen vriendelijke en vijandelijke natuurmachten 6o).
Bij de Iraniërs § I50. Bij de Iraniers en Hindoe's werden de zware onen Hindoe's.
weerswolken die na lange verschroeiende hitte den hemel
bedekten voor booze geesten aangezien die onder de aanvoering van Britra ')
(Veretra) 2) en Ahi (Azhi) 2) de goden des lichts trachtten te vernietigen
en den weldadigen regen opgesloten hielden. Mitra, de god van het lichte
hemelruim bestreed ze met behulp zijner goede geesten n.l. de stormwinden
die aan 't onweer voorafgaan en het bliksemvuur, en deed den regen neerdalen. Bij de Hindoe's , waar de onweders zwaarder zijn , werd Mitra op
den achtergrond geschoven door den onweersgod Indra bijgen. Britraghan
(dooder van Britra , BeAllpo?6y ,m) , bij de Iraniers is Veretraghna de wagenTegenstelling
tusschen goede
en booze machten.

1

§

) Bij de Hindoes.

'1 Bij de Iraniërs.
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menner van Mitra. Bij de Iraniers spelen ook de vergiftige winden een rol
als vergiftige slangen die bestreden worden door Tistrija (de ster Sirius) ).
Bij de Babyloniërs § 151. In de meeste woonplaatsen der Semieten komen
en Assyriërs.
wolken en onweders weinig of niet voor. Almede daardoor
komt het hemelruim minder als één handelend wezen bij hen in aanmerking , maar daarentegen , naast den loop der zon , die der overige gesternten.
Bij de Babyloniërs en Assyriërs (van den godsdienst der Elamieten zijn
geen duidelijke sporen overgebleven) 2) werden booze invloeden toegeschreven
aan de goden A dar (of Adramelech d. w. z. koning Adar) d. i. de planeet
Saturnus en N e r gal, de planeet Mars. Zonnegod was bij hen oorspronkelijk zeker in de eerste plaats de god B e i maar toen Bel op den duur
meer en meer tot heer des hemels werd verheven werd de eigenlijke zonnegod algemeen onder den naam S a m a s vereerd.
§ 5 2 . Bij de West-Asiatische Semieten in 't algemeen
Bij de WestAsiatische Semieten
werd de groote doodelijke zomerhitte als een afzonderlijke , straffende , godheid vereerd onder den naam Moloc h. Bepaald bij de
Phoinikiers meende men dat gedurende den tijd der groote hitte (de zon
staat dan in 't teeken van den Leeuw) de Zonnegod , Baal , (de Bel der
Assyriërs en Babyloniers), wien de Tyriers nog den bijnaam Melkarth d. i.
koning der stad , gaven , met een boozen god , die als leeuw afgebeeld werd ,
worstelde en hem aan zijne borst dooddrukte , vervolgens een paar maanden
in 't verre Westen uitrustte van zijn overwinning en in Maart verjongd naar
Phoinikie terug kwam. Bij de Phoinikiers van Byblos werd buitendien in
Juli de dood beklaagd van den god Adon (Adonis) , de verpersoonlijking
van den voorjaarsbloei , die door een wild zwijn (d. i. Moloch) overvallen
zou zijn. Bij de Lydiers gold de meening dat de zonnegod Sandon , oorspronkelijk wel een bijnaam van Baal , zich verbrandde om zich te
verjongen 3).
Bahia (Belit, Mylitta) § 153. De vrouwelijke wederhelft van Baal (Bel) was
en Astarte (Istar).
Baaltis of bij de Assyriërs en Babyloniërs Belit (verbasterd: Mylitt a) de godin van liefde en vruchtbaarheid , wier beeld men
in de avondster zag ; en die van Moloch en Adramelech : A s tar te of (bij
de Babyloniërs en Assyriers) I s t a r. In Ninive werd buitendien Istar ook
voor Belit genomen , bij de Phoinikiers Astarte (ook Aschera geheeten)
ook voor Baaltis. De Tyriers brachten Astarte ook als Maangodin in ver1) Daar hun tijd juist voorafgaat aan de verschijning van Sirius.
2) Hij zal wel vrij gelijk geweest zijn aan dien der Assyriërs en Babyloniërs
voorzoover hij niet méér dan deze den invloed der vóór-Semitische bevolking
ondervonden heeft. Dat deze een soort van Schamanismus tot godsdienst had
tracht Lénormant te botoogen in zijn boek : „La Magie chez les Chaldéens et
les origines Akkadiene".
3) Deze voorstelling licht ongetwijfeld o.a. aan de zelfverbranding van Herakies
ten grond , gelijk ook andere trekken uit het leven van dien Heros van Lydischen
oorsprong zijn , terwijl Herakles die den Nemeïschen Leeuw doodt aan den Leeuw-

overwinnenden Zonnegod en Herakies in den tuin der Heperiden aan den uitrustenden Zonnegod zijn ontstaan te danken heeft.
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binding met Badl-Melkarth , die haar zoekt als hij naar 't Westen gaat
(Kadmos die Europa zoekt bij de Grieken) en aldaar met haar huwt
(huwelijk van Kadmos met Harmonia bij de Gr.).
Goede en booze § 154. In Aigyptos werden de gloeiende woestijnwinden
machten bij de
Aigyptenaren. en de uitdroogende zonnehitte die voor een tijd de weldadige bevruchtende zonnewarmte vervingen als een booze geest in slangengedaante , A p e p (of Apopi) geheeten , voorgesteld , die door Bast, eene
dochter van R a den Zonnegod, en vereerd onder de gedaante eener kat,
werd bestreden. Wat later maar zeker voor 280o v. Chr. ontstond eene
andere voorstelling derzelfde zaak n.l. dat het booze wezen onder den naam
S e t of T e b (bij de Grieken in Typhon herdoopt) den zonnegod , in menschengedaante onder den naam Osiris vereerd , vermoordde en zijn lijk
verborg. Osiris' ziel ging in een stier met bijzondere kenteekenen , Apis
geheeten , over en , terwijl zijn lijk na lang zoeken gevonden werd door
zijne geliefde Isis — de naar de weldadige zonnewarmte verlangende
natuur — wier zwerven en zoeken men afgebeeld meende te zien in de
beweging der maan 1) , herleefde Osiris in de onderwereld. En op aarde
werd hij vervangen door zijn zoon Horos die de zon bepaald in haar
voorjaarsglans voorstelt.
Ontwikkeling der § 155. Wat in § io over de Asiatisch-Arische godsdienAsiatisch Arische
sten gezegd is, is noch geheel toepasselijk op den oudsten
godsdiensten.
tijd toen de Asiatische Ariers nog vereenigd woonden met de Europeesche
Ariers , noch is het de hoogste ontwikkeling die de godsdiensten der Asiatische Ariers bereikt hebben , maar het geldt van de Iraniers en Hindoe's
in den tijd tusschen 2000 en i ioo v. Chr. Van de godsdiensten der Armeniers en Thrako-Phrygiers weten we eigenlijk zoo goed als niets. Maar aan
het in § 150 gezegde zouden nog wel trekken toe te voegen zijn die in
den daar bedoelden tijd nog onveranderd uit den oudsten tijd bewaard
zijn gebleven b.v. de vereering van Uschas (Ushashina) d. i. dageraad
(Auas "Hco;) en van de Aguinen (de Dioskuren) enz. enz. Maar het is hier
de plaats niet een schets van den oudsten toestand te ondernemen. Wat
de verdere ontwikkeling betreft : omstreeks i 000 werd bij de Hindoe's door
de priesters een hervorming in den godsdienst tot stand gebracht , n.l. het
zoogenaamde Brahmaismus (waarvan later iets gezegd zal worden) , en
ongeveer terzelfder tijd stond ook in Oost-Iran (Baktri) een hervormer op
a ra th u s tra geheeten , die de reeds bestaande tegenstelling tusschen goede
en booze machten nog verscherpte en op zedelijk gebied overbracht door
dat hij boven de goden van het volksgeloof eenen hoogsten goeden geest
A h u r a M a z d a genaamd plaatste , die de geheele wereld met al wat daarin
tot 's menschen nut strekte , geschapen zou hebben , en wiens rijk men
hielp uitbreiden door reinheid, waarheid en een nuttig gebruik
van het aardrij k, en daar eenen oppersten boozen geest A n g r a M a i n ij u
1)
Zoo werd Isis een maangodin , hoewel er ook maangoden, Chon en T hot
(die tevens voor den schrijver der goden gold) waren.
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tegenover stelde , aan wien al wat de aarde onbruikbaar maakte en alle
booze geesten ontsproten zouden zijn , wiens macht door onreinheid,
t r a a g h e i d en l e u g e n bevorderd wordt De zielen der afgestorvenen
kwamen volgens Zarathustra op den derden dag na den dood bij de brug
der vergelding waarna zij , al naar hun verdienste , in Ahura Mazda's rijk
van licht en zaligheid opklommen of in Angra Mainiju's hel nederdaalden.
Reeds voor 700 moet Zarathustra's leer geheel Iran voor zich gewonnen
hebben , maar ten koste harer zuiverheid. De priesters , in Oost-Iran
A t h r a v a n d. i. vu uraanstekers, in West-Iran M a g u s h vermogenden
geheeten, beijverden zich op de meest smakelooze wijze alle bijzonderheden
van den volksgodsdienst net haar in overeenstemming te brengen , en zij
verfraaiden haar ook op hunne wijze o.a. door Ahura Mazda en Angra
Mainiju beide met scharen van geesten te omringen die eigenlijk niet dan
namen van deugden en ondeugden waren ; tevens verbasterden zij het.
voorschrift van zedelijke reinheid tot een geesteloos ceremonieel van reinigingsplechtigheden.
Mozes, Monotheïsme § 156. Ook bij de Israelieten hebben we eenen godsder Israëlieten.
dienststichter; Mozes, de man die hen uit Aigyptos
voerde (dus ± 133o) bracht hen tot het Mono theïsme, den dienst van
E 1 d. i. DE godheid , wiens naam is J a h w e (eigenl. „die is") , die door
geen beeld mag voorgesteld worden, die alles gemaakt heeft, van wien het
goed en het kwaad beide afkomstig is. Deze leer werd langzamerhand de
heerschende bij de Israelieten , schijnt echter als staatsgodsdienst nooit
anders dan tijdelijk en nooit onbetwist bij hen gegolden te hebben.
Ontwikkeling merkbaar § 15 7. Bij de overige Semieten hebben we geen
in de godsdiensten der
crodsdienststichters; voor zoo ver bij hen de godsdienst
overige Asiatische
Semieten.
in den loop des tijds veranderingen ondergaat is dit
het werk van den priesterstand. Zoo vormde die der Babyloniers allengs
na de vorming van het Babylonische rijk (d. i. na 2000 V. Chr., zie § 137)
een stelsel van 12 goden en eene menigte lagere geesten. Reeds ouder was
bij hen een beschouwing die een aanvankelijk hoewel niet doorgevoerd
streven naar Monotheisme aanduidt, nl. van DE godheid, E I I), als hoogste
god , die dan ook boven 't genoemde stelsel stond zonder er in opgenomen
te zijn, en die noch in afzonderlijke tempels vereerd, noch afgebeeld
werd. Bij de West-Semieten van Asie is El nog de planeet Saturnus 2),
bij hen evenwel ziet men een zekere neiging om Baca tot DE godheid te
maken 3). Overigens wisten ook de priesters der Phoinikiers , later dan die
1) Naar E 1 heet de stad Babylon eig. Bab-el d. i. poort van El. Ook Assur
de gewone naam der hoogste Assyrische godheid naar welke ook de oudste hoofdstad is genoemd — het woord beteekent „de goede"— is waarschijnlijk niet dan
en bijnaam van El.
2) Wellicht niet verschillend van Moloch , bij de Oost-Semieten Adramelech
(Melech = Moloch Adar) geworden (zie § 151); Moloch (Melech) beteekent k onin g.
3) Ook Moloch heet bij hen wel Baal-Moloch , en Baaltis-Astarte wordt met
genen zoo nauw verbonden dat ze , zelfs in beelden , te zamen als een tegelijk
mannelijke en vrouwelijke godheid werden voorgesteld.
DR. M. C. VALRTON , (Jr.
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der Babylonias , maar in alle geval vóór i000 v. Chr. , een stelsel te
vormen van Baal en Astarte te zamen met 6 andere grootendeels uit afgetrokken begrippen gevormde godheden i) , deze heetten „de machtigen"
(Kabiriérn) en daarnaast stonden 14 lagere geesten. In het stelsel der
Babyloniers, en onder de aan de hunne ongeveer gelijkluidende goden der
Assyriërs spelen de planeten steeds grooter rol ; over den invloed der
constellatie's op de menschelijke zaken werden door de priesters steeds
ingewikkelder berekeningen gemaakt.
Ontwikkeling § 158. Ook bij de Aigyptenaren is een zekere ontwikkeling
merkbaar in den
in Monotheïstische richting te bespeuren. In de priestergodsdaenst der
Aigyptenaars. zangen worden sedert de 14de eeuw v. Chr., de verschillende
goden waarin de zon naar haar verschillende eigenschappen en naar de
verschillende plaatsen van vereering verpersoonlijkt werd bijv. Ptah,
Ra , Bast (vrouwel.) enz. in Beneden-Aigyptos , Ammon , Turn , Men/u,
Mut (vrouwel.) enz, enz. in Opper-Aigyptos -- met elkaar en m e t
andere go den — als bijv. Chu de god der zuivere lucht Chnemu 2)
en Neith 3) (vrouwel.) godheden der vruchtbaarheid vereenzelvigd
en hun namen aaneengekoppeld; zoo Osiris-Apis (verkort : Serapis) , zoo
Horos-em-Chu (Harmachu), zoo Ammon-Ra, zoo Ammon-Ra-Harmachu.
Voorts hadden de Aigyptenaren van alle Semieten alleen eenige bepaalde
denkbeelden over het leven na den dood. Reeds voor 3000 bestond bij
hen 't geloof dat de zielen der afgestorvenen in de woonplaatsen der goden
werden opgenomen; zij schijnen echter gemeend te hebben dat het voortbestaan der afgescheiden ziel afhankelijk was van dat van 't ontzielde
lichaam , 'twelk dan ook , zoo het ten minste van een aanzienlijke was ,
door de zorgvuldigste balseming tegen bederf werd bewaard. Oorspronkelijk
schijnt de toegang tot de woning der goden alleen van formulieren afhankelijk gedacht te zijn die de ziel te dien einde tot zijn dienst moest hebben
na 1450 vinden we echter in de grafschriften ook melding gemaakt van
een doodengericht gehouden door Osiris met 42 rechters; was dit gelukkig
afgeloopen dan moest de ziel nog verre afstanden afleggen eer zij bij de
goden was, en op dien tocht was zij aan de aanvallen van booze geesten
blootgesteld, kon echter ter verdediging tijdelijk ieder lichaam aannemen
dat zij verkoos 4).
Algemeen onderscheid § 159. Vraagt men naar een algemeen onderscheid
tusschen de Arische en
Semitische godsdiensten. tusschen de Arische en Semitische godsdiensten dan
is het in de eerste plaats dit , dat in gene de fantasie veel grooter rol speelt
dan in deze. Evenals bij de Grieken worden ook bij de Iraniers en Hin,

1) Bijv. „Rechtvaardigheid", „Billijkheid", „Wet", enz.
2) In Boven-Aigyptos.
3) In Beneden-Aigyptos.
4) Dit schijnt aanleiding gegeven te hebben tot het bericht van den geschiedschrijver Herodotos als zouden de Aigyptenaren aan de zielsverhuizing hebben
geloofd.
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doe's 1) alle voorvallen der natuur door middel der zinrijkste spoedig niet
meer begrepen beeldspraak in oneindig veel mythen omgezet , slechts is
de karakteropvatting minder fijn dan bij gene en beweegt zij zich minder
op zedelijk gebied.. Wat verder ten nauwste met het vorige samenhangt ,
het volksgeloof bij de Ariërs — mogen ook hunne denkers Monotheistisch
geneigd zijn 2) — is veel sterker Polytheïstisch dan bij de Semieten.
Daarentegen is bij deze de godsdienst een zaak van veel sterker gevoel ;
slechts bij hen is het dat aan straffende goden , aan Adar, aan Moloch ,
aan Astarte (Istar) geliefde kinderen geofferd werden 3). En tevens gaat bij
hen — ten minste bij de West-Semieten — de godsdienst meer op in
't leven der natuur. Bij de West-Semieten behoort het denkbeeld thuis dat
als de natuur schijnt te sterven de godheid sterft ('tzij zij Adon of Baal of
Osiris heet), en met rouwgeklag moet bejammerd worden 4) om in de lente
als nieuw opgestaan te worden begroet. Bij hen ook vinden we goden ,
'tzij geheel, 'tzij wat het hoofd aangaat, als dieren voorgesteld Moloch
als stier en (bij de Aigyptenaren) Ptah als kever, Bast als kat , Apis
als stier, C h n e m u als ram , Ammon met ramshorens (die naar voren
uitstaken), S e b e k — een boos wezen dergelijk als Apopep , maar dat toch
sedert Amenemhat III ook goddelijke vereering genoot als krokodil, enz.
Zulk een afbeelding hoewel niet zeer geschikt om de goden als zedelijke
wezens te denken , was het wel om bepaalde natuurkrachten (waarin de
dieren de menschen soms verre overtreffen) als hun bijzonder eigen aan
te duiden.
Zedelijk standpunt der § 16o. Vraagt men van welken der behandelde
behandelde godsdiensten. godsdiensten het zedelijk standpunt het hoogst is ,
dan moet het Monotheisme der Israelieten genoemd worden met zijn in
de z.g. 10 geboden vervatte zedeleer. Weinig lager staat de zedeleer van
Zarathustra , maar zijn aanhangers vatten haar niet en verbasterden haar ;
hooger eisch van rechtvaardigheid , mannelijkheid kuischheid , menschelijkheid wordt den menschen door de Grieksche goden gesteld dan door
die van 't Iranisch volksgeloof; door één ding echter muntten de Iraniers —
en bepaald de Perzen — uit, ni. door 't gewicht dat zij hechtten aan
waarheid spreken. Het laagst stonden in de genoemde opzichten de Asiatische Semieten hooger dan zij maar lager dan de Grieken stonden de
1) De overige Arische godsdiensten zijn bf weinig bekend (nl. de Armenische
en Thrako-Phrygische) — wat er echter van bekend is strookt met het in § 155
beweerde — bf zij zullen later ter sprake komen (nl. de overige EuropeeschArische); waarbij blijken zal dat de Italische godsdiensten bij de overige Arische
achterstaan in rijkdom van fantasie.
Zooals bij de Iraniërs Zarathustra , bij de Grieken een Xenophanes en
Parmenides (zie § 120) en anderen.
3) Van de Ariërs vinden we menschenoffers ook bij de Kelten en Germanen ,
maar niet anders dan van krijgsgevangenen en misdadigers.
4) Dit namen de Phrygiërs over , en het gaf hun , en door hen en door de
Phoinikiërs den Grieken aanleiding tot allerlei verhaleu over den vroegen dood
van schoone jongelingen : Atys , Lityerses , Adonis , Linos , Hyakintlios , enz.
5*
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Aigyptenaren. Het hooger standpunt der Grieken hangt nauw te zamen
met hun minder despotieken regeeringsvorm , oorzaak en tegelijk gevolg
van een hooger gevoel van menschelijke waardigheid
De priesters. § I 6 i . De Grieksche heldenzangen en heldendichten met
hun prooimia waren geen priesterpoesie en deelden toch kennis mee omtrent
de goden. Zoo werd in Griekenland verhinderd wat in Asia , Aigyptos ,
Meroe het geval was, dat alle wijsheid over de goden door de priesters in
pacht werd gehouden. En daar alle kunst en wetenschap in haar begin om
den godsdienst draait, zoo geschiedde het in deze landen dat van den
beginne af alle beoefenaars van kunst en wetenschap d. i. vooral de
bouw- en beeldkunstenaars en sterrekundigen (de laatste vooral in Babylon ië
en Assyrië , maar ook in Aigyptos) en de geneeskundigen (deze bijna uitsluitend in Aigyptos) ja ook in sommige staten (buy. Aigyptos) de
hoogere beambten , tenzij bepaald krijgslieden , tot den priesterstand behoorden. De priesters namen dus ook niet allen juist offer- en tempeldienst
waar ; soms waren deze twee trouwens ook nog weer gescheiden , bij de
Israëlieten werd de eerste alleen verricht door de Aaronieten een geslacht
van den stam Levi , die den priesterstand vormde ; bij de Aigyptenaren
omvatte de priesterstand allerlei rangen van af de hoogste priestercolleges
der verschillende heiligdommen tot aan de geringste tempelwachters en
oppassers der heilige dieren 2). Dat de priesters dus in Aigyptos , Meroe
en ieder der verschillende staten van voor-Asie een invloedrijk en goed
gesloten geheel uitmaakten volgt uit het bovengezegde van zelf. Evenwel
is er geen reden om te denken dat zij tenzij wellicht in Meroe een eigenlijke kaste uitmaakten zooals bij de Hindoe's, nl. een stand waarvan men
alleen door er in geboren te zijn lid kan zijn , maar dan ook lid moet
zijn , en waar men geen vrouw buiten kan nemen 3). Zelfs bij de Aigyptenaren kon men, priesterszoon of niet, een beroep kiezen, ook het priesterlijke , hoewel het waar is dat de zoon gewoonlijk 's vader's beroep koos.
1 ) Bij de Israëlieten en Iraniërs is het despotisme van later dagteekening dan
bij de andere volken van voor-Asië, ook bij hen had het een nadeeligen invloed
op de praktijk hunner zedeleer.
5 ) Want bij ieder heiligdom werden exemplaren gevoed van de diersoort die
't zinnebeeld van den god van het heiligdom was.
3 ) Dit laatste was bij de Israëlieten het eenige wat den priesterstand ontbrak
om eene kaste te vormen.
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XVII').

BESCHAVING WETENSCHAP KUNST , IN AIGYPTOS EN VOOR-ASIt TOT

500

V. CHR.

De oudste beschaving is rivierbeschaving; de oudste
rivierbeschaving die we kennen is de beschaving aan den
Nijl. Reeds in 3000 V. Chr. had zij eene hoogte bereikt
die later nooit overtroffen is tenzij in onbeduidende bijzonderheden. Van de
Nijloverstroomingen (Juli/October) hing bij 't volslagen gebrek aan regen
alle vruchtbaarheid af. Zoo ontstonden er reeds zeer vroeg kanalen , vooral
in de Delta tusschen de Nijlarmen. Amenemhat III (zie § 135) liet io uur
gaans ten Z. van Memphis een bassin 2 graven waar het water bij te hevige
overstrooming kon ingelaten en bij te geringe overstrooming weer uitgelaten
worden. Afbeeldingen vooral op grafwanden geven ons van af reeds voor
2300 een beeld van landbouw, jacht, visscherij, kleeding, maaltijden, allerlei
handwerken, sedert 1700 v. Chr. ook van strijdwagen k en paarden en grootere
schepen; Aigyptos moet reeds in 3000 V. Chr. eene aristokratie gehad hebben
van priesters, hooge ambtenaren en grondbezitters. Aigyptos sloot zich af
van andere landen , maar niet zoozeer of aan den Kanopischen Nijlmond en
te Leukos Limen (aan de Roode zee) konden vreemde schepen hun waren
lossen , en op 't eilandje Elephantine bij Syene (aan de Zuidgrens) konden
de negers hun handelswaren , goud , ivoor , hout , apen , brengen ; sedert
Psammetichos werden alle havens voor Grieken en Phoinikiërs open gesteld
(zie § 146). In 500 v. Chr. bestonden er 3 soorten van schrift in Aigyptos.
Het oudste was het z.g. Hier oglyphenschrift dat reeds op de oudste
gedenkteekenen gevonden wordt en voor steenschrift altijd in gebruik bleef.
Het bestond oorspronkelijk uit (min of meer conventioneele) 3) afbeeldingen
van zichtbare voorwerpen en zinnebeelden 4) van afgetrokken denkbeelden ,
maar deze waren reeds v66r 3000 overgegaan in Phonetische teekens n.l.
deels s y 11 a b e- deels letter beelden die men verkreeg door afbeelding
van bepaalde voorwerpen wier namen begonnen met de bedoelde syllabe
of letter 5 ) ; er waren ook nog teekens die werkelijk de kracht van afbeelBeschaving § 162.

en in litteratuur
i Aigyptos
tot 500 v. Chr.

,

)

I) Bij vergissing staat op p. 51 : Hoofdstuk XII , lees Hoofdstuk XIII; op
p. 54 : Hoofdstuk XIII, lees Hoofdstuk XIV; op p. 57: Hoofdstuk XIV, lees
Hoofdstuk XV; op p. 62 : Hoofdstuk XV, lees Hoofdstuk
2) Bassin beteekent in 't Aig. m e r i , dit woord verstond Herodotos als den
naam des ontwerpers dien hij derhalve Moeris noemt.

3) Bijv. wat er door 3 gebrokene lijnen , w ij n door 'tzelfde teeken met een
vat er bij , huis door een vierhoek , t e m p el door hetzelfde teeken met een
godenbeeld , g e v en door een uitgestrekten arm met een brood , enz.
4) Bijv. honger door een in den mond gestoken hand , do r st door water
waar een kalf heenloopt , g e r e c h t i g h e i d door een elstok , waarheid door
een struisveder.
6)

Bijv. de a door een rietblad (Aig. Ak).
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dingen gehouden hadden , maar deze werden uitsluitend gebruikt als determinatiefteekens d. i. afbeeldingen waardoor de soort van 'tgeen men wilde

uitdrukken werd aangeduid 1). Jonger dan de Hieroglyphen, ouder echter
dan 3000 V. Chr. is 't z.g. Hieratische schrift van gene slechts verschillend
door de meerdere vluchtigheid , het cursieve als 't ware , der teekens; het
werd voor 't schrijven op papyros en byssos (een soort van linnen) gebruikt.
Ten slotte ontstond sedert den tijd van Tirhaka 700) het demotische
schrift dat alleen voor het volksdialekt diende, minder determinatiefteekens
en syllabeteekens bezat , en voor brieven en ander in 't dagelijksch leven
benoodigd schrift werd gebruikt.
De litteratuur der Aigyptenaren was zeker uitgebreid hoewel er weinig
van bekend is. Ramses II stichtte een boekenzaal in een door hem gebouwden tempel. Er waren talrijke heilige boeken der priesters , ook boeken
over geneeskunde , sterrekunde , astrologie ; het doodenboek (de oudste
stukken zijn waarschijnlijk uit den tijd van Amenemhat III) vatte de formulieren voor de dooden te zamen ; van gedichten bestaat er ook nog 't een
en ander, o.a. een lofdicht op Ramses II door een zekeren Pentanr, in
krachtigen maar overdreven stijl.
De kunst § 163. Wat de kunsten aangaat beoefenden de Aigyptenaren
in Ai gyptos
voor 600. muziek (fluit , harp) zang en dans, en vooral bouw- en beeldhouwkunst. 2) Van bouwwerken komen in aanmerking 1° de grafbouwwerken;
hiertoe behooren de Pyramiden. Slechts gedurende het oude rijk (d. i. de tijd
vóór de Hyksos) zijn pyramiden gebouwd, ongeveer 7o, alle op het plateau
van Memphis (aan den Westrand van 't Nijldal aldaar 3) ; de meeste zijn
grootendeels vernield; o.a. de 3 grootste echter van de koningen Chufu
(Cheops), Chafra (Chefren) en Menkera (Mykerinos) ± 3000 V. Chr. 4);
zijn nog bijna ongeschonden. Het zijn steenbergen , spits toeloopend met
vierkant grondvlakt , van gemetselde baksteenen of gehouwen steenen met
een bekleedsel van granietplaten of kalksteen ; onder den grond is een
grafkamer 5). Slechts koningen en enkele zeer aanzienlijke onderdanen
hadden pyramiden , de overigen hadden grafkamers (in de rotsen uitgehouwen of — in weeker grond — uitgegraven en bemetseld), de gegoeden
een afzonderlijke , de anderen een met velen te zamen; zoo zijn er tallooze
op 't plateau van Memphis, het is een doodenveld. Dergelijk doodenveld
hadden ook de andere steden, het merkwaardigste is dat van Thebe; daar
1) Bijv. bij de groep Phonetische teekens waardoor d a g werd aangeduid werd
een zon afgebeeld , zoo ook bij die waardoor u u r werd aangeduid.
2) Zie hierbij „de kunst voor ieder" prent 34, 35 en 36.
) Thans zijn daar de dorpen Meidum , Gizeh, Saggara, Dasjur, Abusir.
4) De grootste , die van Chufu , was 480 voet hoog , is thans nog 450.
5) Sommige hebben ook nog een of meer vertrekken boven den grond , uitgespaard in den steenberg ; de grafkamer der pyramide van Chufu is 100 voet
onder den grond , een afdalende gang die aan den buitenkant een opening heeft
50 voet boven den grond voert er heen , van den genoemden gang voeren
andere gangen naar de andere vertrekken. Dergelijke inrichting hebben ook de
andere pyramiden.
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zijn , over een omtrek van uren , grafkamers uitgehouwen naast en boven
elkaar met gangen en trappen — een doodenstad; daar zijn ook de koningen
na I Too V. Chr. begraven , ieder heeft meerdere vertrekken waarvan een
de lijkkamer is. 2 De Te m p e 1 s. Van tempels uit het oude rijk zijn zoo
goed als geen overblijfsels, tenzij de puinhoopen van het z.g. Labyrinth ,
waarschijnlijk een vereenigingstempel door Amenemhat III gebouwd voor
de offers van alle distrikten , het had 1500 vertrekken boven den grond
(die Herodotos nog zag) en 15oo onder den grond (waarvan Herodotos
hoorde). Tempelrumen van na 1700 zijn er nog in menigte, nergens méér
dan te Thebe. Men vindt daar oostelijk van den Nijl tempelwijken, één
bij 't tegenwoordige dorp Luxor en één ruim 25 minuten verder stroomaf,
bij 't dorp Karnak , viermaal grooter dan gene , meer dan 20 minuten in
omtrek, zelf weer in 3 wijken verdeeld. De grootste tempel te Karnak is
die van Ammon-Ra dien men gedurende den tijd van bijna r000 jaren
altijd nog weer van tijd tot tijd heeft vergroot. Zoo vooral Thutmosis III
-A- 1590 en Ramses II ± 135o. Ook aan de Westzijde van den Nijl, vóór
den rotswand der doodenstad, vindt men rumen van groote tempels 1) hoofdzakelijk uit den tijd van Ramses III. De trant van den Aigyptischen tempelbouw is overal ongeveer deze : een ruim voorhof, dan een zuilenzaal 2),
dan door een gang afgescheiden het heilige (voor leeken niet toegankelijk)
en — na nog een gang — het allerheiligste zonder toegang voor het daglicht;
voorts bijgebouwen. De voormuur van voorhof en zuilenzaal heeft altijd
den z.g. Pylonen vorm bestaande uit een hooge poort met aan iederen kant
daarvan een nog hoogeren ver boven de zijmuren uitstekenden muur in den
vorm eener afgeknotte pyramide. Tempels in de rots ui tgehouw en vindt
men te Ipsamboel (Abu Simbel) in Nubie , gesticht door Ramses II 3).
Met de bouwkunst stond de beeldhouwkunst in nauw verband. Zoo de
zoogenaamde Sphinxen; het zijn eigenlijk deels steenen leeuwen met
manshoofden, deels steenen rammen met de zonneschijf tusschen de horens,
beelden van Osiris; een allee van r000 ramsphinxen (500 aan iedere zij
van den 20 meter breeden weg) verbond eens, gesticht door Amenophis III
den achterkleinzoon van Thutmosis III , de tempels van Luxor en Karnak;
een mansphinx van rog voet lengte staat nog naast de pyramide van Chufu,
ouder dan deze. Zoo de obelisken, vierkante spitsloopende granietblokken,
meest twee aan twee voor de pylonen opgericht; nog twee staan te Karnak 4 )
en een te Luxor 5), enkele nog op andere plaatsen. Zoo de reusachtige
s t an d b eelde n, meest in zittende houding, bijv. de twee 67 voet hooge
1) Vooral bij het tegenwoordige Kurna en bij het tegenwoordige Medinet Abu.
2) De Ammon-tempel te Karnak heeft tengevolge van den voortdurenden
aanbouw meer dan één voorhof en meer dan één zuilenzaal. De grootste zuilenzaal aldaar heeft 134 zuilen , waarvan de 12 grootste 12 voet in doorsnede en
68 voet hoog zijn.
3) Van woonhuizen noch paleizen zijn sporen over.
4) Een van Thutmosis III, en een van zijn oudere zuster Ramaka (of Makara)•
5) Diens wedergade staat te Parijs.
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van Agmenophis I-) dicht bij Medinet Abu ten W. van den Nijl bij Thebe ,
en de talrijke 7o voet hooge van Ramses II voor den tempelwand van
Ipsamboel , en de vele (vernielde) Osirisbeelden te Karnak , de (vernielde)
leeuwenbeelden van Mut (eens 572 in getal) aldaar enz., enz. Voorts de
tallooze reliefs van beelden en hieroglyphen op de tempelmuren en obelisken , en ook , uit den tijd nog vóór Chufu, op de rotswanden der steengroeven o.a. op 't Sinaischiereiland. De beelden der Aigyptische kunst zijn
slank en elegant , vrij correct maar met weinig spieraanduiding en dus
zonder veel leven ; de afmetingen zijn kolossaal ; de stof waarvan zij zic h
bedintsharmogljke,strani;hwekcjtuzn.arbeid bestemd voor de eeuwigheid. Ook over Oud- en Nieuw-Meroë strekte
zich de Aigyptische beschaving uit, de meeste gedenkteekenen in 't rijk
van Oud-Meroe (Napata) zijn door Aigyptische koningen gesticht (bijv. te
Ipsamboel , zie boven), die te Nieuw-Meroe zijn betrekkelijk onbeduidend.
ti § 164. Wat we , 'tzij uit monumenten 'tzij andersBeschaving in Voor-Asi
voor 500 v. Chr.
zins , over kunst en beschaving der Aigyptenaren
weten , is hoogst aanzienlijk in vergelijking met hetgeen uit den tijd vóór
500 over die der Voor-Asiatische volken bekend is. Ruinen zijn er van Ur
en de andere oude steden van Babylonië en ook van Babylon zelf, rumen
zijn er van Ninive 2) met zijn door Sargon aan den Noordkant daar bij
gebouwde voorstad 3), rumen van Chalah 4), van Sardes, van Tadmor, van
Damaskos, enz. Maar van de vele en groote tempels en paleizen der Syriërs
en Phoinikiërs is niets meer over, wel Phoinikische rotsgraven in den trant
van die bij 't Aigyptische Thebe ook Babylonische graven; maar geen
enkele Phoinikische noch Syrische , noch Babylonische inscriptie van voor
500 ; gelukkig wel Assyrische opschriften èn op paleismuren van Ninive en
Chalah èn op bergwanden van Armenië en andere streken waar de Assyrische
koningen heen getogen zijn; maar over den toestand en de levenswijze van
't volk geven deze ons weinig inlichting.
Het oudste brandpunt van beschaving in voor-Asie was het vruchtbare
beneden-Euphraatdal. En dit oefende in de eerste plaats op de nauw verwante Assyriers overwegenden invloed uit in den tijd dat er van een
Assyrisch rijk nog geen sprake was , en voorts strekte het in sommige
dingen aan geheel voor-Asie tot leermeester. Zijn munten , maten en gewichten had Babylonie reeds in de dagen der eerste Aigyptische tochten
in Asie (-I- 165o) den Phoinikiers, Syriers en Kanaanieten overgedaan , en
door tusschenkomst der Assyriers namen later tot zelfs de Lydiers ze over 5).
1) De noordelijkste dier twee noemden de Grieken de Memnonszuil , den naam
Amenophis . vereenzelvigende met dien van hunnen fabelheld Memnon den koning
der Aithpoiërs.
2) Bij het tegenwoordige dorp Kujundschik tegenover de ruïnen der in de
M. E. gestichtte stad Mossul.
3) Bij het tegenwoordige dorp Khorsabad.
4) Bij het tegenwoordige dorp Nimroed.
5) Overigens beantwoordt aan het Babylonische talent nauwkeuriger het
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Het oudste schrift van Voor-Asie, een schrift van syllabe- en determinatiefbeelden evenals het Hieroglyphenschrift , in dier voege echter dat al die
beelden tot eigenaardig gevormde groepjes van spijkervormige pentrekken
waren teruggebracht — vandaar s p ij k e r schrift —, is van de Voor-Semitische bevolking van Babylonie en Elam afkomstig; reeds vroeg namen,
behalve de Assyriers ook de Phoinikiers , en zonder twijfel eveneens de
meeste andere West-Semieten het over; later echter váár 1 200 evenwel —
brachten de Phoinikiers door omwerking van het Hieratische schrift zelf,
een ander zuiver letter schrift tot stand en dit verdrong op den duur bij
de West-Semieten het spijkerschrift geheel en liet het bij de Babyloniers en
Assyriers slechts naast zich voor opschriften en oorkonden in stand; daarentegen namen de Armeniers en ook de Medo-Perzen juist het spijkerschrift
over ; zij vereenvoudigden echter ook dit tot een zuiver letter schrift ; en
dat andere aan 't Hieratische ontleende letterschrift kwam bij de OostIraniers (Baktriers , enz.) in zwang door tusschenkomst der Indiërs, wier
handelschepen bij Zuid-Arabie die der Phoinikiers ontmoetten. In nijverheid
en handwerk bleven de Babyloniërs altijd uitmunten , hoewel ook Syriers ,
Kanaanieten, Israelieten en vooral de Phoinikiers het ver daarin brachten;
ook in Kl.-Asie moeten minstens reeds voor i000 v. Chr. nijverheid en
verkeer hebben gebloeid. Maar handel , buitenlandschen handel op groote
schaal, dreven de Phoinikiërs alleen; zij hadden den tusschenhandel (karavaanhandel), in den oudsten tijd reeds tusschen Aigyptos en de steden van
Babylonie, later tusschen Aigyptos, Syria, Assyrië, Armenia; en buitendien
voerden zij behalve de produkten hunner eigen industrie : purpergewaden
(de purperverw hadden zij uitgevonden), voorwerpen van glas (het glasblazen
hadden zij van de Aigyptenaren geleerd) enz. enz. ook datgene uit wat
zij uit hunne kolonien of door middel van deze kregen : barnsteen , tin ,
goud, zilver enz.; zeehandel dreven zij echter niet alleen met hun kolonien 1),
ook met Aigyptos en met de Grieken; met Zuid-Arabie, waar beschaafde
Arabische handelsstaten waren o.a. die der Sabaeers, die o.a. specerijen van
de Somalikust haalden en in hunne havens ook Indische schepen opnamen,
bevracht met Indische waren die ingeruild werden tegen specerijen enz. ,
dreven de Phoinikiërs meest karavaanhandel , maar een tijdlang ook zeehandel , nl. toen Salomo de haven Ezeon Geber , aan de N.O. spits der
Roode Zee , veroverd op de Edomieten, voor hen openstelde , toen gingen
hunne schepen zelfs naar Indie; genoemde haven ging echter na 150 jaar
voor de Israelieten en Phoinikiers verloren en kwam slechts nog eens +
790 voor zeer korten tijd in hun macht; koning Necho stelde echter ook
nog eens weer de Roode Zee voor de Phoinikiers open , toen zouden ze
Lydische, van ± 67 1/2 pond zilver (waarmee het Aiginetische , zie § 121 , overeenkomt) dan het Syrische en Phoinikische (waaraan het Euboïsche ontleend is
zie § 121) van -I : 90 pond zilver. De West-Semieten hadden het talent verzwaard
daar zij den gouden standaard der Babyloniërs onveranderd bezaten terwijl toch
't goud duurder bij hen was.
1 ) Waarvan de belangrijkste op den duur het in de 9de eeuw gestichte
Karthago werd, over deze stad zal later afzonderlijk worden gehandeld.
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zelfs Afrika omgevaren hebben. Overigens zij opgemerkt , dat handel en
nijverheid in Voor-Asie voor 500 zich grootendeels tot de Semieten bepaalt , ten minste de Iraniers staan daar tot in de 7de eeuw zoo goed als
buiten , dreven ze ook onderling ruilhandel. En zoo is 't ook met de wetenschap dier dagen , n.l. de sterrekunde en verwante vakken (aan geschiedschrijving heeft Asië nooit gedaan) , zie § 161.
Kunst in voor-Asië § 165. Maar van kunst was Iran daarom niet verstoken.
vóór 500.
Niet alleen dat ook de bouwkunst in Medie en Perzie
gebloeid heeft hoewel betrekkelijk laat , niet voor de 7de eeuw, zooals de
Iranische volken in 't algemeen pas laat (Baktrie nog het vroegst, zie § 143)
onder de eenigermate beschaafde nation zijn opgetreden , — trouwens geheele streken van Iran , nl. de dorre streken der Sagartiers , Gedrosiers,
Karmaniers zijn altijd (die der Parthen ook nog lang na 500 v. Chr.) ,
Nomadengebied gebleven ; — niet alleen dat de Iraniers natuurlijk ook
krijgskunst kenden , hoewel zij meerendeels bij pijl en boog zijn blijven
staan 1) , de strijdwagen is eigenaardig aan de Voor-Asiatische Semieten ,
door hen ook den Aigyptenaren bekend geworden, wellicht ook den Grieken
door hen ; maar de Iraniers (en de Semieten zoo goed als niet) 2) kenden
het heldendicht. Hun oudste heldendichten — Baktrie is er 't vaderland
van — zijn geheel mythologisch : goden in helden herschapen; andere
bezingen de oude grensveten met de Sakers; andere latere, Medische 3), den
bevrijdingskrijg tegen Assyrië.
De kunst waar zich de stoffelijke vooruitgang het eerst in openbaart is
de bouwkunst 4) ; van elk volk is de bouwtrant min of meer eigenaardig.
Dat de overblijfsels van stadsmuren der Phoinikiers (bijv. Arados) treffend
gelijken op die der voorhistorische burchtmuren van Griekenland , heeft
wellicht tot oorzaak dat deze ook van Phoinikischen oorsprong zijn.
De Babyloniers bouwden met tichelsteen of baksteen , hooge gemetselde
terrassen en daarop gebouwen van verscheiden verdiepingen van steeds
kleiner wordend grondvlak , dus torenvormig (rumen te Ur , te Babylon ,
te Borsippa 5) ten Z. van Babylon) ; beroemd is ook de zoogenoemde
Medische muur, tot beveiliging tegen Media gebouwd door Nebukadnezar,
eenige mijlen boven Babylon tusschen Tigris en Euphraat , en de 8 uren
gaans lange stadsmuur van Babylon 6) , door Nebukadnezar op 200 voet
1) De Sagartiërs waren lazzo-ruiters.
2) Sporen er van bij de Israëlieten nl. in 't Oude Testament , en iets er van —
een tocht van Istar naar de onderwereld — bij de Babyloniërs.
3) Uit deze zijn waarschijnlijk de van allen historischen grond ontbloote fabels
over Ninus en Semiramis gehaald.
4) Zie voor de bouw- en beeldhouwkunst van voor-Asië „de kunst voor ieder"
prent 36, 37, 38 en 39.
5) Tegenw. Birs Nimroed; in de overblijfselen van den tempel der 7 planeten
is het dat men langen tijd den „toren van Babel" gezien heeft ; trouwens te
Babylon is ook een torenvormige tempel van Bel geweest.
6) Die muur sloot ook een groote streek akkerland buiten de stad in ter
beveiliging tegen hongersnood in geval van belegering.
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hoogte gebracht , door Nabonetos ook langs den Euphraat , die door de
stad stroomde , getrokken , met 250 torens van nog ioo voet boven den
muur. Ook maakte Nebukadnezar bij Sippara een bassin , niet kleiner dan
dat van Amenemhat III bij Memphis (zie § 162) en tot hetzelfde doeleinde,
n.l. regeling der overstroomingen 1 ). Den Babylonischen bouwtrant hadden
oorspronkelijk ook de Assyriërs , maar hun grensgebergten stelden hen tot
onderbouw van kalksteen en schelpsteen in staat ; zoo de overblijfselen der
paleizen , o. a. van Sargon , noordelijk van Ninive (bij 't tegenwoordige
Khorsabad) , van Assur-Nasirpal en Assar-Haddon te Chalah , van AssurBanipal te Ninive ; de stadsmuren van Ninive en Chalah hadden een
onderbouw van 'co voet hoogte , en daarop stond hier 25 , daar 50
voet baksteenmuur. Nog vertoonen ook de genoemde paleizen tal van
opschriften en reliefs van fantastische godenbeelden en dieren (gevleugelde
leeuwen en stieren met menschenhoofden , deze ook deels goden , deels
geesten voorstellende) en menschenbeelden , minder correct in vorm dan
de Aigyptische , maar met krachtiger spieraanduiding en daardoor levendiger van nitdrukking ; ook vrijstaande beelden in denzelfden trant. Ook
in Arm enie vond blijkens overblijfselen de Assyrische bouwtrant ingang.
Van E k b a t a n a, de hoofdstad van Medic , wijzen de ruinen den bouwtrant niet meer uit ; volgens Herodotos had de stad geen muren , maar de
koningsburg een zevenvoudigen muur , waarmede reeds Dejokes een aanyang maakte. De hoofdstad van Persis , P as a r g a d ai , werd door Kyros
versterkt ; in de nabijheid vindt men nog een trapvormig terras met een
gebouwtje er boven , gewoonlijk voor Kyros' grafteeken gehouden , met
dicht daarbij een zuiloverschot met een gevleugeld portretrelief van den
vergoddelijkten Kyros. Tot hoofdstad van 't rijk werd door Dareios S usa
gemaakt , een geschikte keus , daar het dicht bij Persis en toch in 't hart
der wederspannigste provincies was; ook bouwde Dareios ten N. van Pasargadai een paleizenstad , door de Grieken P e r s e p o l i s genoemd ; daar zijn
overblijfselen van terrassen en trappen met reliefs in Assyrischen geest maar
correcter , en slanke zuilen , die tot kapiteel een liggend paard of rund hebben
van achttien voet lengte ; ook de graven van Dareios en zijn opvolgers zijn

daar dichtbij ; een rotswand van 't Orantesgebergte (westelijk van Ekbatana
in de Medische landstreek genaamd Bagistan) liet Dareios glad maken
tot een hoogte van 30o voet , om daar 't relaas zijner daden in te beitelen.
Van schilderkunst en muziek bemerkt men voor 5 oo zoo goed als niets
in voor-Asië 2) , tenzij de muziek van pauken en cimbalen en het fluitspel
der Lydiërs en Phrygiërs , dat ook op dat van Griekenland grooten invloed had.
1) De Tigris stroomde in Juni over, de Euphraat , die langeren loop heeft
pas in Juli, met het oog hierop had men reeds vroeger kanalen tusschen de
beide rivieren gegraven ; Nebukadnezar vermeerderde ook deze.
2) In de ruïnen van Babylon zijn eenige met fragmenten van jacht- en krijgstooneelen beschilderde tichelsteenen gevonden ; een meer gewone versiering bestond in 't verglazen der verschillende tichelsteenen met verschillende kleuren.

76

E. DE GRIEKEN IN DE 5de EEUW V. CHR. , GRIEKENLAND'S
VEREENIGING EN SCHEURING , ATHENE'S VERHEFFING ,

GROOTHEID EN VAL.
(D. i. van 500 v. Chr.-400 v. Chr.).

HOOFDSTUK XVIII.
DE AFLOOP VAN DEN IONISCHEN OPSTAND EN DE TIJD DER GRIEKSCH-PERZISCHE
OORLOGEN TOT AAN XERXES' KOMST IN GRIEKENLAND.
(d. i. van 500 v. Chr.-480 v. Chr.)
De afloop van den § 166. Na den slag bij Ephesos zie § ioi , nam de
Ionischen opstand
aldaar bedoelde opstand , gewoonlijk de I onische ge(501-495).

noemd omdat hij uitging van Ioniers , nog wel in omvang toe ; Byzantion
en andere Hellespontische steden namen er deel aan , ook de Kariers , en
ook Salamis en andere steden op Kypros ; en Miltiades (zie § 97) deed
ook op zijne manier mede door met schepen uit de Chersonnesos op eigen
gezag , hoewel in Athene's naam , Lemnos (zie § ioi) in bezit te nemen.
Maar dit alles kon de kans niet keeren. Kypros werd weer bedwongen en
desgelijks de Kariers. Kleine voordeelen ter zee wogen niet op tegen
grootere nadeelen te land , en in 497 werd tengevolge van oneenigheid ,
gebrek aan tucht en verraad , ook de vloot vernietigd bij Lade — een
eilandje bij Miletos — door de Phoinikiers , die de Perzische vloot leverden.
Terstond daarop werd Miletos ingesloten en in 496 ingenomen en verwoest.
In 495 was de opstand geheel gedempt. Maar de hulp , hoezeer gering ,
door Athene en Eretria verstrekt , gaf den doorslag aan 's konings nog
hangend plan om ook Griekenland aan te vallen.
Argos' vernedering. § 167. Onderwijl volvoerden de Spartanen een plan
dat ze reeds bezig waren voor te bereiden in 501 , toen Aristogoras om
hulp bij hen kwam (§ ror) en dat in nauw verband stond met hun afwijzend antwoord aan hem. De ondervinding toch had hen geleerd , dat
ze nooit buiten en zelfs moeilijk binnen de Peloponnesos een vast gezag
konden uitoefenen , zoolang Argos niet onschadelijk was gemaakt. De
Peloponnesische bondgenooten lieten ze , waarschijnlijk uit wantrouwen , in
dezen oorlog thuis. Met het Spartaansche leger werd door Kleomenes
(zie § 97 en § 98) in 495 het Argivische bij 't bosch van Argos vernietigd.
De stad Argos durfde hij niet aanvallen , desniettemin waren de gevolgen
voor Argos jammerlijk. Niet alleen perioikensteden zooals Omeai , Mideai,
Hysiai , ja zelfs het dichter bij gelegene Mykene en Tyrins , die waarschijnlijk een zeker aandeel in het staatsburgerrecht hadden , maakten zich
onafhankelijk , en eveneens het schatplichtige Hermione, eene in den
Dorischen tijd (zie hoofdstuk V) aldaar door de Dryopiers gestichte stad ,
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de drie laatstgenoemde steden sloten zich nu aan bij den Lakedaimonischen
bond —; maar in de stad Argos zelf maakten de niet-Dorische lijfeigenen ,
gymnesiers geheeten , zich van de regeering meester. En zoo viel nu de
staat Argos zelf uiteen , zooals ± 6o jaar vroeger de statenbond aan welks
hoofd de staat Argos gestaan had , uiteen gevallen was (zie § 94).
§ 168. Niets duidt aan dat ook zelfs de Atheners , onder
De tocht van Mardonios 493.
wie Xantippos en Aristeides de jongere vrienden van
den overleden Kleisthenes toenmaals 't meeste aanzien genoten , eenigszins
voorbereid waren toen Dareios in 493 een landleger onder zijnen zwager
Mardonios met behulp der vloot over den Hellespont liet zetten. De vloot
veroverde vervolgens Thasos , en haar nadering bewoog Miltiades met al
zijn have en goed op vijf hem persoonlijk toebehoorende trieeren zoo snel
mogelijk naar Athene te vluchten ; het landleger onderwierp Makedonie.
Maar Griekenland werd door de expeditie niet bereikt. De vloot werd bij
Athos door een storm vernield en dit dwong ook het landleger , dat buitendien belangrijke verliezen had geleden tegen de Thrakische Brygiers ,
den terugtocht aan te nemen.
De gezanten van Da- § 169. In 't begin van 491 zond Dareios herauten
reios , Aigina's houteekenen van onderwerping)
om aarde en water (d.
ding en haar gevolgen.
bij de Grieken rond. Bijna alle eilanden , ook Aigina , gaven het ; in eigenlijk
Griekenland zeker de Thessaliers en de Boiotische bond , wellicht ook anderen.
Naar Athene kwamen de gezanten zeker niet ; te Sparta werden ze tegen
't volkenrecht in een put geworpen ; hier van was echter het gelukkig gevolg dit , dat Sparta nu wel eene lijn met Athene moest trekken. En
hiervan maakte Athene terstond gebruik door over Aigina dat zich sedert
eenige jaren in den Lakedaimonischen bond had doen opnemen , wegens
zijn onderwerping aan Perzie klachten in te dienen bij Sparta , als hoofd
van dien bond. Niet zonder reden , want die onderwerping maakte èn den
sedert 506 nog voortdurenden oorlog èn aan den anderen kant ook den
te verwachten aanval der Perzen — Aigina kon hun So trieeren bijzetten —
des te gevaarlijker. En verstandig was het van de Atheners , dat ze zich
niet terug lieten houden door tegenzin om de Spartanen zooals ze nu
feitelijk deden als npormil.
`Elck igjos te erkennen. Sparta van den anderen
kant , hoewel het altijd de vijandschap tusschen Athene en Aigina bevorderd had , draalde nu niet Kleomenes naar Aigina te zenden om gijzelaars
te eischen als waarborg dat Aigina Athene niet aanvallen zou. Maar Aigina
weigerde , voorgevende te gelooven dat Kleomenes op eigen gezag kwam ;
dit was den Aigineten aan de hand gedaan door eenen brief van Demaratos
den anderen koning van Sparta en vijand van Kleomenes. Nu wist
Kleomenes het Delphisch orakel te doen verklaren , dat de geboorte van
Demaratos niet echt was , waarop deze zijn waardigheid neer moest leggen
(tegen 't einde van 491) ; hem volgde zijn neef Leotychides op en met
dezen ging Kleomenes nu weer naar Aigina zijn eisch herhalen , waarop
3 gijzelaars gegeven werden , die hij den Atheners in handen stelde.
Demaratos ging kort daarop door Leotychides gehoond uit zijn vaderland
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en naar Dareios , maar ook Kleomenes moest nog in 490 vluchten , daar
men ontdekte , dat hij het Pythisch orakel ten nadeele van Demaratos
had omgekocht ; hij ging naar Arkadie.
De tocht van Datis en
§ I 70.
Onderwijl hadden de Atheners op het bericht
Artaphernes, de slag
dat
de
Perzische
vloot op de kust van Kilikia gereed
bij Marathos 490.
strateegen
voor 490 hun uitstekendste
tocht
,
tot
lag voor een nieuwen
mannen gekozen , o.a. den reeds bejaarden Miltiades die na eerst , wegens
zijn tyranschap in de Chersonnesos, aangeklaagd maar vrijgesproken te zijn
door zijn persoonlijke bekwaamheid en kennis der Perzische toestanden
niet minder dan door zijn groote rijkdommen waarbij hij een aanzienlijke
afkomst voegde , zijn medeburgers in de schaduw stelde; en voorts Aristeides
en Xantippos en den niet veel jongeren Themistokles (geb. 527 V. Chr.)
wien men echter tot nog toe in weerwil zijner buitengewone hoedanigheden
wegens zijn hartstochtelijkheid nog niet veel vertrouwen en dus ook gelegenheid om zich beroemd te maken geschonken had. De Perzische vloot onder
Datis eenen Mediër en Artaphernes , 's konings neef, met Hippias aan
boord als terreinkundig leidsman en aanstaand stadhouder van Athene ,
richtte zich , boo schepen sterk met ruim i0000 ruiters en 200000 voetknechten en scheepslui , eerst naar N a x o s , welks vergeefsche belegering
12 jaar vroeger de aanleiding tot Aristagoras' afval was geweest (zie § oi).
Naxos werd genomen en geplunderd. Daarop volgde Eretria. Zes dagen
sloeg het elken storm af, toen lieten eenige aristokraten den vijand binnen;
bijna alle inwoners werden gevangen gemaakt. Nu landde men in de bocht
van Marathon. De Atheners zonden eenen ijlbode naar Sparta. Hulp van
daar werd beloofd zoodra — met volle maan — het feest der Karneiën zou
gevierd zijn. De Atheensche strateegen besloten onder bekrachtiging der
volksvergadering den landweg naar Athene te versperren door — 9000
hoplieten sterk — de helling van den Pentelikos (d. i. de Z.O. grens der
vlakte van Marathon) te bezetten. Hier kwamen vrijwillig alle strijdbare
Plataiërs (zie § 98) bij hen. De Perzen hadden met aanhangers van Hippias
te Athene een teeken afgesproken dat deze zouden geven als ze kans zagen
om hen in de van krijgslieden bijna ontbloote stad binnen te laten. Ten
einde hier zonder verwijl gebruik van te kunnen maken deden de Perzische
veldheeren , toen de Atheners eenige dagen tegenover hen hadden gestaan
en geen aanval beproefden, hunne ruiterij voorloopig in de schepen gaan
niet vermoedende dat de Atheners dit zouden vernemen. Maar door Ionische
overloopers onderricht 1) nam de opperbevelhebber Miltiades de gelegenheid
waar om met zijn beter gewapend voetvolk dat der Perzen met een verlies
van ongeveer 6500 dooden en zeker ruim driemaal zooveel gekwetsten ook
in de schepen te drijven , waarna hij nog op denzelfden dag met het leger
naar Athene terugkeerde. Juist na den slag blonk een schild op een top
van den Pentelikos , het afgesproken teeken. De Perzen zetten met alle
troepen de omzeiling naar Athene door, maar toen ze daar hun overwinnaars
Suidas s. V. Xwpii
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terugvonden gaven ze 't landingsplan op en namen , daar de winterstormen
aanstaande waren en een Spartaansch leger naderde , den terugtocht aan.
Hippias stierf op den terugtocht aan zijn wonden. Den dag na den slag
kwamen 2000 Spartanen (1 0000 kon Sparta in 't veld brengen) en bezagen
het slagveld waarna ze weer vertrokken (49o).
Het uiteinde van § 171. Na den slag bij Marathon overreedde Miltiades de
Miltiades en dat Atheners door schitterende voorspiegelingen hem hunne vloot
van Kleomenes;
hernieuwde oor- (70 schepen) onbepaald toe te vertrouwen. Eerst plunderde
log met Aigina. hij omdat zij de Perzen gehuldigd hadden eenige der kleinere
Kykladen , toen viel hij op Paros aan , na de verwoesting van Naxos het
belangrijkste eiland der genoemde groep ; maar hij kon de stad Paros niet
innemen en moest gewond naar Athene terug. Door zijn tocht had hij
de algemeene meening over Athene's bedoelingen zoowel als kracht , de
vrucht van Marathon , zeer verminderd; men liet hem echter vrij met een
boete van 5o talenten
/1 130000.0o); maar hij stierf aan zijn wonde en
de boete werd door zijn zoon Kimon betaald (489). In 488 stierf ook
Kleomenes. Deze had getracht de Arkadiërs tegen Sparta op te stoken ;
bevreesd herstelde dit hem in zijn waardigheid; maar toen hij terug was
wisten zijn stiefbroeders Leonidas en Kleombrotos hem , onder voorgeven
dat hij krankzinnig was , onder bewaking te houden. Zijn kort daarop gevolgde dood werd aan zelfmoord toegeschreven ; Leonidas volgde hem
op. Na Kleomenes' ddod waagden de Aigineten het Leotychides te Sparta
aan te klagen wegens de zaak der gijzelaars. Zijne vijanden bewerkten dat
hij den Aigineten uitgeleverd werd en deze zonden hem naar Athene om
de gijzelaars terug te vragen. 't Gelukte hem niet, toch lieten de Aigineten
hem vrij ; een schip van de Atheners overrompelden zij om ook gijzelaars
in handen te krijgen; toch bleven de Atheners uitwisseling weigeren; met
hun vloot van 70 schepen landden zij in 487 op Aigina en versloegen de
Aigineten in 't open veld in weerwil dat deze werden bijgestaan door i000
vrijwilligers uit Argos , waar in 488 de zonen der bij 't Argos-Bosch verslagenen de Gymnesiers uit de stad hadden gejaagd (zie § 167). De oorlog
tusschen Athene en Aigina bleef voortduren , en deze oorlog werd van nu
aan een keerpunt in Athene's geschiedenis daar zij den eenigen man in
Griekenland die aan de toekomst dacht , de gelegenheid gaf om Athene tot
eene zeemogendheid te maken.
Athene wordt eene § 172. De Atheensche staat bezat zilvermijnen in 't
zeemogendheid.
Laureiongebergte. Sedert eenige jaren verpachtte men die
aan partikulieren tegen een huursom benevens een deel der opbrengst. Het
hieruit verkregen geld lag nog grootendeels ongebruikt , men had plan eene
uitdeeling te houden onder de burgers (± 25oo) van minstens io drachmen
( t 4.4o) per persoon. Nu stelde Themistokles in 487 voor er liever trieeren
voor te bouwen , voorloopig waarschijnlijk eerst twintig , maar een volgend
jaar weer en een daarop volgend jaar weer, totdat er met de reeds bestaande 7o een vloot van 200 schepen was. Dit werd aanvankelijk goed
gevonden maar ieder jaar kwam er sterker wederstand van de zijde van
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Aristeides en de grondbezitters d. i. aristokraten. Themistokles daarentegen
steunde zeker grootendeels op de Theten , wier getal uit den aard der zaak
veel meer was vermeerderd dan dat der grondbezitters 1) , te meer daar
toenemende handel en nijverheid , en deze vielen hun natuurlijk toe zoodat
de veldarbeiders onder hen steeds geringer verhouding aannamen telkens
nieuwe bronnen van bestaan opleverden. In 483 gelukte 't Themistokles
Aristeides te doen ostrakiseeren , waardoor de oppositie haar invloedrijksten
woordvoerder verloor, en nu werd Themistokles in 482 archon eponymos.
Onder zijne leiding begon men ook het schiereiland Peiraieus , dat door
zijn vorm 3 natuurlijke havens aanbood met een muur te omringen ; deze
bleef echter vooreerst onvoltooid. Maar de regeling van het zeewezen werd
voor goed tot stand gebracht , voor Themistokles' doel bij tijds schoon
men er tegen Aigina geen gebruik meer van heeft gemaakt. In 482 waren
zeker de 200 schepen bijeen , maar zij moesten ook bemand worden, ieder
scbip met ongeveer i8o man. Tot den dienst van roeiers, matrozen , stuurlieden werden alleen de Theten verplicht , tot dien van zeesoldaten (dit
waren meest boogschutters , er waren er -I- i o op ieder schip) ook des
vereischt de burgers der 3 hoogere klassen ; de staat leverde de schepen
onopgetuigd , optuiging benevens 't onderhoud der manschappen werden
tot een leiturg-ia (zie § 116) gemaakt voor burgers van meer dan 3 talenten
'tzij in grondbezit 'tzij in beweegbaar kapitaal; een' schip kwam ten laste
van één burger die er dan ook bevelhebber (trieerarch) over was. Twee
jaren achtereen mocht men hiertoe niet aangewezen worden, wie overigens
aangewezen zijnde meende dat een ander die 't niet was het beter kon
betalen mocht van dezen eischen dat hij of de leiturgia overnam of met
hem van vermogen ruilde. De grondbezitters zagen in het geheele zeewezen
slechts last en buitendien vermindering van aanzien daar de Theten er door
in aanzien rezen.
Perzig's vernieuwde § 1 73. Onderwijl was Dareios terstond na 490 eene
krijgstoerusting.
nieuwe uitrusting begonnen. Toen hij juist gereed was
(487) , stond Aigyptos op. Voor dat het weer onderworpen was stierf hij
(485). Zijn zoon , koning Xerxes (485-465) , onderwierp Aigyptos (484)
en vernieuwde de toerusting tegen Griekenland. Xerxes' oom , Artabanos,
ried den tocht af maar Mardonios en de Grieksche ballingen n.l. de zonen
en neven van Hippias die Sigeion en Lampsakos bestuurden , benevens
Demaratos , wien ook 3 steden gegeven waren hadden 's koning's oor; ook
het Thessalische vorstengeslacht der Aleuaden te Larisa huldigde hem en
riep zijne hulp in tegen binnenlandsche vijanden. Tegen den winter van
481 was het landleger vereenigd te Sardes. De ruiterij (8o,000 man) hadden
de Kaspiers , Sagartiers Baktriers , Indiers , Meden , Perzen en Elamieten
geleverd , het voetvolk (-1-- 800,000 man) was uit alle satrapien , behalve
die tot de vloot bijdroegen , en uit Aigyptos samengebracht ; de legertrein
Schoon het in Athene niet als in Sparta verboden of onmogelijk was land
1)
te verkoopen of te koopen , kon toch het getal der grondbezitters niet toenemen ;
noch geschiedt dit ooit ergens tenzij er nieuw terrein ter exploitatie voorhanden is.

telde ± 400,000 menschen ; de vloot, 1327 oorlogschepen en 3000 transportschepen , bemand met ruim ioo,000 zeelieden, was door de Aigyptenaren , Phoinikiërs , Kilikiërs Pamphyliers , Lykiërs, Kariers, Kypriers en
Kl.-Asiatische Grieken geleverd. Magazijnen waren sedert 483 overal in
Thrakie en Makedonie langs den weg dien 't leger nemen zou gebouwd
en gevuld , en bruggen gelegd over den Hebros en Strymon; en ten behoeve der vloot was Akte de landtong van Chalkidike die in 't voorgebergte Athos eindigde , daar waar zij op haar smalst was (25 minuten)
doorgegraven. In 't vroege voorjaar van 48o werd de vooruit klaargemaakte schipbrug over den Hellespont tusschen Abydos en Sestos op haar
plaats gelegd; nauwelijks lag zij of zij werd door stormen vernield; maar
zij werd spoedig hersteld en in April 48o trok het leger er over. Eenige
dagen te voren waren wederom naar Griekenland en de eilanden gezanten
om aarde en water rondgezonden , te Sparta kwamen ze nu evenmin als
te Athene , overigens was de uitslag hunner zending ongeveer dezelfde als
de vorige maal.
Het Isthmoscongres. § 174. Reeds vroeger, namelijk ongeveer ter zelfder
tijd dat het Perzische leger te Sardes bijeenkwam (dus tegen den winter
van 481 zie § 168) hadden zich op den Isthmos bij 't heiligdom van
Poseidon, afgevaardigden van alle niet-Perzisch gezinde staten van Griekenland verzameld. Waarschijnlijk had Sparta ze bijeengeroepen op aansporing
van Athene. Vertegenwoordigd waren hier, behalve Athene en Sparta , uit
Midden-Griekenland alleen Plataiai en Thespiai; voorts Megara,
Korinthos, Sikyon, Phlius, Epidauros, Troizen, Hermione,
Mykenai, Tiryns en , van de Arkadische staten , Te gea, 0 rcho m enos, Lepreon, wellicht ook Mantinei a; misschien Elis ook, maar de
Achajische statenbond zeker niet, Argos natuurlijk ook niet; van de eilanden
alleen A i g i n a en sommige staten van Euboia, n.l. Chalk is, St y r a en
de overblijfselen van Er e t r i a. 't Eerste besluit van het congres gold , op
voorstel van Themistokles, het bijleggen van geschillen. Zoo werd nu vrede
gesloten tusschen Aigina en Athene met teruggave der gijzelaars. Ten tweede
besloot men verspieders uit te zenden ; dit geschiedde , maar zij werden
spoedig te Sardes gevangengenomen , ongedeerd evenwel naar huis teruggezonden; ten derde besloot men de staten Argos , Kreta , Kerkyra en
Syrakuse tot aansluiting uit te noodigen.
De Grieksche staten § 175. Waarom er van de Grieksche kolonien in Italic
in 't Westen tusschen
geen werden uitgenoodigd ? Te Kroton was na de ver500 en 480 v. Chr.
drijving der Pythagoreiers en de verwoesting van Sybaris in 510 (zie § 120
en § 'or) hevige woeling geweest tusschen aristokraten en demokraten, tot
dat in 490 een zekere Kleinias , een man uit het yolk , zich tot tyran had
weten te verheffen ; maar de tweedracht had Kroton ondertusschen zeer
verzwakt, en dit in verband met Sybaris' val had de inboorlingen voortdurend stoutmoediger gemaakt , waardoor ook Tarente en de overige kolonien
in Italie de handen vol kregen. Dit kan de reden geweest zijn waarom
men ze voorbijging; trouwens wat de Zuidelijkste er van , Rhegion (zie § 75)
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betreft , had dit nog een andere reden die tevens verklaart waarom van de
Siciliaansche alleen S y rak use was uitgenoodigd.
Geheel Sicilie was — afgezien van de 3 Phoinikische havens (Panormos,
Motye en Solocis zie § 9o) en de , evenals die , onder Karthaagsch protectoraat staande steden Selinos, eene kolonie van Megara Hyblaia , en Segesta
eene stad der inboorlingen — tusschen 500 en 485 in de macht van 4
tyrannen gekomen. De minder beteekenende van deze 4 waren : A n a x il a o s,
sedert -I- 495 tyran van Rhegion , die op Sicilie de stad Zankle, door hem
Messana ) (thans Messina) genoemd , vermeesterd had, en zijn schoonzoon
Texillos, sedert -I- 488 tyran van Himera 2). Machtiger was Thero
sedert 488 tyran van Akragas, waar na den dood van Phalaris in 546 (zie
§ 93) de aristokratische regeering hersteld geworden was , waaraan Thero
nu weer een eind maakte. Thero had de geheele Westhelft van Sicilie
veroverd behalve de streek die onder Karthago's protectoraat stond (n.l.
de N.W. en W.kust tusschen Soloeis en Selinus) en bemachtigde zelfs in
482 Himera , Texillos verdrijvende. Maar het allermachtigst was Thero's
schoonzoon G e 1 o , sedert 491 tyran van Gela (zie § 90) waar reeds sedert
505 tyrannen waren opgestaan (zie § o 1) 3). Gelo had het door zijn voor_
gangers begonnen werk voleindigd van namelijk de geheele Oosthelft van
Sicilie te veroveren , zelfs vermeesterde hij in 484 Syrakuse waar de door
het volk verdreven adel hem had ingeroepen; hij maakte Syrakuse tot zijn
hoofdstad zoodat zijn geheele rijk voortaan den naam Syrakuse draagt, en
naar die hoofdstad bracht hij ook vele vermogende lieden uit andere steden
die hij veroverd had (de armen der veroverde steden verkocht hij als
slaven) , zoodat de oorspronkelijk Dorische bevolking van Syrakuse vele
Ionische bestanddeelen kreeg 4) ; ondertusschen werd Syrakuse er rijk en
groot mee en was Gelo in staat een vloot van 200 trieeren en een landmacht van 40000 hoplieten op de been te houden. Gelo en Anaxilaos
waren even bittere vijanden als er tusschen Gelo en Thero onderling en
tusschen Texillos en Anaxilaos goede vriendschap was, het spreekt dus van
zelf dat wie Gelo's hulp inriep niet die van Anaxilaos kon vragen , terwijl
daarentegen een opzettelijk verzoek aan Thero, die het zeker in alles met
zijn machtiger schoonzoon houden zou , overbodig was.
Uitslag der § I 76. Slechten uitslag hadden de door het Isthmoscongres
uitnoodiging
tot aansluiting. gedane uitnoodigingen. Gelo verwachtte eenen aanval der
Karthagers die reeds lang voor de onder hun protectoraat staande steden
gevaar van hem duchtten , en nu ook nog door den tot hen gevluchten
1) Ter eere van zijne eigene Messenische afkomst. Naar Rhegion hadden n.l.
na den 2den Messenischen oorlog vele Messenische geslachten de wijk genomen
van een waarvan hij afstamde. Zankle was eene kolonie van Kalchis gesticht
700 v. Chr.
2) Kolonie van Zankle gesticht ± 650 v. Chr. zie § 90.
3) N.1. eerst Kleandridas 505-498 , en daarop diens broeder H i p p ok r at es 498-491. 61-elo was de aanvoerder van Hippokrates' ruiterij geweest.
4) Onderanderen waren Naxos en Katana , beide door hen veroverd , Ionisch
zie § 75.
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Texillos waren opgestookt ; met hen zou ook Anaxilaos zich zeker vereenigen ; Gelo kon geen troepen missen. Kerkyra beloofde wel 6o trieeren
maar gaf ze niet. Argos en Kreta zochten uitvluchten die met weigering
eindigden. De staten van het Isthmuscongres moesten dus op eigen krachten
steunen en , wat erger was , in de meeste er van beyond zich onder de aanzienlijkste burgers menigeen die vast besloten was, in 't uiterste geval liever
met de Perzen te heulen dan in den strijd tegen hen te gronde te gaan.
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XIX.

DE TOCHT VAN XERXES.

(D. i. het jaar 480 v. Chr.).
De verdedigingsplannen. § 177. In 't begin van April (terzelfder tijd dat Xerxes
gezanten in Griekenland rondgingen om aarde en water zie § 168) zonden
de vijanden der Aleuaden (zie § i 68) om hulp naar 't congres ; io.000
hoplieten werden daarop naar Halos (aan de golf van Pagasai) overgescheept ,
en gingen van daar naar den Tempe-pas. Daar aangekomen bemerkten zij
echter èn dat de Tempe-pas door een omweg vermeden kon worden dien
men dus ook moest bezetten , èn dat hunne aanwezigheid de den eigenlijken
Thessaliers schatplichtige staten (zie § i i en § 43) en de meeste staten van
Midden-Griekenland niet afschrikte om Xerxes te huldigen, zoodat de Perzen
ook vrijelijk in hunnen rug bij de golf van Pagasai zouden kunnen landen.
Zij gingen dus weer terug. Juist trok Xerxes . over den Hellespont (§ 168).
De Delphische priesters slechts aan eigen veiligheid denkende en begeerig
Xerxes voor zich te winnen voorspelden niets dan ongeluk van den strijd.
Desniettemin bood Athene aan met 200 triëeren en al zijn strijdbare mannen
de zeestraat Westelijk van Euboia af te sluiten , zoo Sparta met zijn bondgenooten de Oetapassen bezette en zij hunne schepen bij die der Atheners
voegden. Dit werd aangenomen ; het opperbevel ter zee kregen de Atheners
evenwel niet, want de oudere zeemachten : Korinthe , Aigina enz. gunden
het hun niet en wenschten het evenzeer als dat der landmacht in Sparta's
hand te zien , waarin Athene ter voorkoming van erger dan ook maar
toestemde. Zoo werd besloten de linie Thermopylai-Artemision te verdedigen , en daarop ging het congres uiteen de leiding van den oorlog overlatende aan de krijgsraden van zee- en landmacht.
Thermopylai (zie § 63) is een enge weg
Verdediging der linie § 78.
Thermopylai-Artemision. van Anthela tot Alpenoi tusschen de kust der Malische
golf en een tak van het Oita gebergte ; Artemision is de N.punt van Euboia.
Kon de Grieksche vloot beletten dat de Perzische vloot Thermopylai van
6*
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de zeezijde aanviel , dan was deze pas met 50,000 man oninneembaar te
maken en Xerxes — die met zijn menschenmassa toch niet over den woesten
Pindos door het onherbergzame Aitolie trekken kon — moest dan zijn leger
op de vloot naar Euboia of Peloponnesos transporteeren, waardoor in alle
geval tijd gewonnen werd; en dit was verbazend veel gewonnen tegenover
een krijgsmacht die , zoo men haar tot aan den winter kon tegenhouden ,
zeker alsdan zou aftrekken uit vrees voor gebrek. In overeenstemming met
het gewicht der zaak was het dan ook dat er naar Artemision een Grieksche
vloot vertrok van 271 schepen waaronder 147 Atheensche , terwijl 53
Atheensche nog niet niet geheel klaar waren en eerstdaags zouden volgen.
Maar naar Thermopylai vertrokken er van de meer dan ioo.000 zwaar5000 n.l. i000
gewapenden die Peloponnesos kon leveren slechts
Lakedaimoniers (300 Spartaansche burgers en 700 Perioiken) benevens 4000
Peloponnesische bondgenooten; zij werden aangevoerd door koning Leonidas
(zie § r7 i). Op hunnen doormarsch voegden zich bij hen nog 700 man uit
Thespiai (de Plataiers waren allen op de Atheensche vloot) , en , uit vrees
voor Leonidas en op diens bijzondere uitnoodiging, i000 Phokiers zoowel
als ook , hoewel zij Perzië gehuldigd hadden , ± i000 strijdbare Lokriers
en 400 Thebanen. Als reden dat ze zoo weinig troepen zonden gaven de
Spartanen de Karneien voor, die zij met opzet dat jaar een maand vervroegden ; de overige Pelopennesiers namen de Olympische spelen tot
voorwendsel die juist invielen en als naar gewoonte gehouden werden.
De bewindvoerders te Sparta d. i. de Ephor en — deze toch door de
twisten en misslagen der koningen 1 ) als 't ware uitgelokt , hadden sedert
500 meer en meer ook de geheele administratie van binnen- en buitenlandsche zaken aldaar in handen weten te krijgen — en ook de bewindhebbers der bondgenooten konden zeer goed weten dat de Thermopylai in
geen geval op den duur te houden was met de gezonden macht , en dat dus
minstens de 300 Spartanen met koning Leonidas, daar ze volgens Sparta's
wet van eer niet terug konden gaan , opgeofferd werden; maar het opperbondsbestuur kon nu eenmaal niet besluiten de hoofdmacht buiten Peloponnesos te laten gaan , en niets te zenden durfde men ook niet om niet
de Atheners, Thespiaiers, Plataiers tot wanhoop te drijven , door hun geheele
land met vrouwen en kinderen openlijk over te geven aan de Perzen.
§ 179. Toen Leonidas op het terrein gekomen was , zond
De strijd bij
Thermopylai.
hij nog naar alle kanten boden om versterking, maar zonder
gevolg ; waarschijnlijk hadden de ephoren hem wijsgemaakt dat uit Sparta
versterking volgen zou. Na eenige dagen verscheen het Perzische landleger,
gaandeweg nog door meer dan ioo.000 Thrakiers, Makedoniers, Thessaliers
versterkt. Sedert een dag of 12 waren echter de Perzische land- en zeemacht
gescheiden; want op haar laatste gemeenschappelijke rustplaats, Therma, op
de kust van Makedonie aan den mond van den Axios , had Xerxes bevolen
dat de vloot tot io dagen na 't vertrek van 't landleger wachten zou , zooveel
Kleomenes , Demaratos , Leotychides.

85

namelijk ongeveer als haar weg naar de Thermopylai korter was 1) ; dat
de Grieksche vloot haar den weg versperde , en dat ze die af op de vlucht
zouden moeten jagen af vernietigen rekende Xerxes niet ; zijn plan was
overigens de Thermopylai niet aan te vallen eer zijn vloot er ook was ,
want als zijn leger en vloot in den aanval samenwerkten was de pas
geen uur te houden (zie § 176). Maar de vloot bleef over den bepaalden
tijd uit en ongeduldig commandeerde Xerxes den aanval van 't landleger
alleen. Behalve de eigenlijke Thermopylai was er nog een bergpad te verdedigen dat van Trachis (Westelijk van Anthela) in een halven boog over
dien Oetatop die Kallidromos heette naar Alpenoi voerde, dit had Leonidas
door zijne Phokiers laten bezetten , de Perzen kenden 't eerst niet. Twee
dagen lang werden alle aanvallen op de Thermopylai afgeslagen ; maar toen
men vernam dat Xerxes het bergpad ontdekt had en een afdeeling zijner
troepen na de zorgelooze Phokiers verrast en verjaagd te hebben langs dien
weg naderde , waren de Peloponnesische bondgenooten en de Lokriers niet
meer te houden ; Leonidas zond toen ook de Perioiken naar huis ; van de
overigen , met knechten en slaven ruim 2000 in getal sneuvelden de
meesten als dappere mannen strijdende 2 ).
De strijd bij Artemision; § 180. Toen het bericht van dit gevecht de Grieksche
Athene verlaten.
vloot bereikte was ook zij juist van plan af te trekken.
Reeds terstond toen de Perzische vloot van Therm, opgebroken was , was
de Grieksche geweken tot in den Euripos (bij Chalkis) , in haar panischen
schrik er zelfs niet aan denkende , dat zij aldus de Thermopylai ontblootte.
Maar op de open reede van Casthanaia werden 400 Perzische schepen door
een storm vernield welken de Grieken in den Euripos nauwelijks voelden.
De Grieken kwamen daarop weer te voorschijn. Maar vechten wilden de
Péloponnesische scheepshoofden nog niet. De Euboiers van Hestiai in deze
weigering hun ondergang ziende , gaven aan Themistokles geld om Eurybiades den opperbevelvoerenden Spartaan en Adeimantos, den Korinthischen
bevelhebber om te koopen. Dit geschiedde. Toen men echter hoorde dat
200 Perzische schepen Euboia gingen omvaren besloot men deze te gemoet
te gaan , en alleen tot afscheid nog tegen den avond een aanval op de
Perzische hoofdvloot te doen. Dit gevecht bij Artemision kostte den Perzen
veel en den Grieken niet weinig schepen ; de donkerheid en een storm
scheidde de strijders. Den volgenden morgen kwamen de 53 Atheensche
schepen die niet terstond klaar geweest waren , zij berichtten dat het Perzische omsingelingseskader 's nachts met man en muis vergaan was. Tegen
den avond deed men nu een tweeden aanval en behaalde belangrijke voordeelen (dit was de dag van het eerste gevecht bij Thermopylai). Den daarop
volgenden dag begonnen de Perzen , woedend over hunne tegenspoeden ,
1) Het landleger had niet den engen weg door den Tempe-pas maar den omweg
over Gonnos gekozen die gebaander was of ten minste gemaakt kon worden.
2) De Thebanen vroegen en kregen lijfsbehoud daar zij volgens hun zeggen
gedwongen gevochten hadden ; zij werden desniettemin met 's konings merk gebrandmerkt en zoo naar huis gezonden.
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tegen den middag 't gevecht ; 't bleef onbeslist. Maar Eurybiades en Adeimantos oordeelden de Grieksche vloot te beschadigd om zich aan nieuwe
gevechten bloot te stellen , en was het ook gelukt de Perzische vloot een
paar dagen tegen te houden , Eurybiades vond het onmogelijk dit nog
langer te doen. Voordat echter de door Themistokles' toedoen nog twee
dagen uitgestelde terugtocht plaats greep , kwam de tijding van Thermopylai.
Nu zeilde men met den nacht weg , en Themistokles had eenige moeite
Eurybiades te bewegen niet terstond tot Kenchrai op den Isthmos door te
varen , waar 't gros van 't Peloponnesische leger bezig was een muur van
zee tot zee te bouwen maar bij Salamis te ankeren om te helpen de
vrouwen en kinderen der Atheners — ± 400000 personen Attika
weg te voeren , deels naar Salamis , deels naar Troizen. De weinige mannen
die nog niet op de vloot waren gingen daar nu ook op. Slechts eenige
honderden arme lieden wilden liever sterven dan 't vaderland te verlaten.
salamis. § 181. Ware 't Peloponnesische leger ten minste in Boiotia geweest men had Attika met hoop op goeden uitslag kunnen verdedigen.
Dit was nu echter eenmaal zoo niet , en Themistokles sprak allen moed
in die wanhoopten hun haardsteden terug te zien, en de meeste rijketi
hielpen mee in 't onderhoud der arme familien en in 't bekostigen van
nieuwe schepen ter vervanging der vernielde ; het gevaar prikkelde de
Atheners tot eendracht en zelfverloochening. Ook eenige andere staten gaven
nog nieuwe schepen zoodat de vloot nu 378 bedroeg (waaronder 200 der
Atheners) ongeveer half zooveel als 'tgeen er noch van de Perzische krijgsvloot over was. Toch durfden de Peloponnesische scheepsvoogden haar
niet bij Salamis afwachten , de krijgsraad besloot naar den Isthmos te zeilen,
hoewel men daardoor de Atheensche huisgezinnen op Salamis prijs gaf.
Maar Themistokles dreigde dat de Atheners met vrouwen en kinderen naar
Italic zouden gaan; en nu werd bepaald dat men zou blijven. Toen evenwel
de Perzische vloot die zich lang bij Euboia had opgehouden eindelijk verscheen begonnen de Peloponnesische onderbevelhebbers te morren , kwamen
in den nacht uit zich zelf bijeen , en beslisten tot vertrek. 't Was echter
reeds te laat , want Xerxes die na drie dagen rust bij de Thermopylai in 6
dagen met het landleger door Midden-Griekenland was getrokken Thespiai
en Plataiai benevens de steden der Phokiers had verbrand — waar echter
eene tegen den tempel van Delphi gezonden afdeeling door de op de bergen
gevluchte Phokiers werd vernield — en Athene benevens geheel Attika had
verwoest, liet juist in genoemden nacht de uitgangen van de Saronische
golf bezetten vast besloten de Grieksche vloot aldaar te vemielen , in welk
plan hij nog versterkt was door Themistokles die het hem liet voorstellen
zonder te weten dat hij zelf het ook al gemaakt had. Den volgenden dag
werd slag geleverd ; vooral door de onversaagdheici en verstandige taktiek
der Atheners viel een volledige overwinning den Grieken te beurt ; 200
schepen der Perzische vloot met 30.000 mannen gingen verloren.
De slag bij Himera. § 182. En op denzelfden dag werden ook de Karthagers
die met een geweldige krijgs- en transportvloot bij Himera geland waren

aldaar in een grooten slag verslagen en vernield door Gelo van Syrakuse
en Thero van Agrigentum (zie § 175).
Xerxes' terugkeer § 183. Xerxes had nog in den nacht na den slag bij
Salamis eenige Phoinikische zeekapiteins wegens beweerde lafheid laten
onthoofden. De meeste Phoinikische schepen , het betrouwbaarste gedeelte
der Perzische vloot , zeilden daarop in aller ijl naar huis. Dit ontnam aan
Xerxes de mogelijkheid om het gevecht te hernieuwen , het was nu maar
zaak vóór den winter (het was reeds September) weer in Asie te zijn. Het
overschot der vloot werd ten snelste naar den Hellespont gezonden , een
paar dagen later trok de koning met het landleger terug. Mardonios zou
met 260,000 man in Thessalie blijven , Artabazos met 6o,000 man in
Thrakie en Makedonie om de Grieksche staten op 't schiereiland Pallene
te hero veren die terstond afgevallen waren. (Hij vermocht echter alleen
maar Olynthos te hernemen , dat uitgemoord werd.) 't Volgende voorjaar
(479) zouden zij met elkaar en met nieuwe hulptroepen uit Makedonie ,
Thrakie Thessalie , Boiotie enz. in Griekenland vallen.
De Grieksche vloot na § 18 4. De Perzische vloot was op haar terugtocht
den slag bij Salamis.
door de Grieksche vervolgd tot Andros toe. De Peloponnesische scheepshoofden wilden niet verder en Themistokles schikte zich.
Hij zond zelfs uit Andros eene boodschap aan Xerxes die toen nog in
Attika was , dat hij de Grieken had afgeraden de brug over den Hellespont
te gaan vernielen. Toen Xerxes na een door koude en gebrek hoogst rampspoedigen tocht bij den Hellespont kwam , was de brug trouwens weer
door storm vernield , maar zijn vloot was bij de hand om het leger over
te schepen. Vervolgens werden 6o,000 man in Miletos gelegd om Ionie
in bedwang te houden en ioo,000 in Sardes waar Xerxes ook zelf bleef;
de overigen werden naar huis gezonden ;. de vloot werd eerst te Kyme ,
vervolgens te Samos gestationeerd. De Grieksche vloot had onderwijl van
Andros en andere eilanden geld geeischt wegens hunne onderwerping aan
de Perzen ; Andros weigerde ; de stad werd belegerd , maar vruchteloos ,
men kon slechts de omstreken verwoesten ; dergelijke heldendaad werd ook
tegen Karystos op Euboia volbracht. Daarop stevende men naar den Isthmos,
de scheepshoofden stemden over eereprijzen aan staten en personen. Van
de staten kreeg niet Athene maar Aigina den eereprijs , hoewel 't 5o zijner
8o trieeren had t'huis gehouden. Van de personen kreeg Themistokles den
tweeden prijs, de eerste werd niet gegeven — want ieder had voor 't ontvangen er van op zich zelf gestemd. Maar de onwillekeurige bewondering
deed in hooger instantie recht zelfs te Sparta. Want toen Themistokles
daar in den loop des winters kwam , waarschijnlijk om over den veldtocht
van 't volgende jaar te spreken , hebben yolk en regeering hem gehuldigd
en ontzag betoond , zooals nooit een Griek te Sparta geëerd is vroeger
of later.
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HOOFDSTUK XX.
PLATAIAI MYKALE , HET ATTISCHE ZEEVERBOND.
(479 V. Chr.-476 V. Chr.).

De eerste helft van 479. § 185. In 't voorjaar van 479 zond Mardonios Alexandros, den koning van Makedonie , als onderhandelaar naar Athene om met
allerlei beloften de Atheners tot een afzonderlijken vrede met Perzie over
te halen. Sparta , hierdoor bezorgd gemaakt , zond gezanten om hen hiervan
af te houden. De Atheners sloegen hem dan ook in 't bijzijn dier Spartanen ronduit af, slechts moest Sparta beloven bij tijds in Boiotia te zijn.
Tegen Juli naderde Mardonios , maar geen Peloponnesisch leger vertoonde zich ; Sparta was er slechts op uit geweest de Atheners bij 't verbond te houden zoolang de Isthmosmuur niet klaar was ; deze was in Juli
zoo goed als voltooid. En daar Mardonios geen vloot had om troepen op
Peloponnesos aan land te zetten , meenden de Peloponnesiers de Atheners
nu niet meer noodig te hebben en zouden niet ongaarne zien dat Mardonios
hen vernietigde. Er werd eene bezetting op den muur achtergelaten , de
andere troepen gingen naar huis. In onmachtige ergernis moesten de Atheners
ten tweeden male hun huisgezinnen wegbrengen en hun pas aanvankelijk
weer opgebouwde stad den Perzen overlaten. Tevens zonden ze gezanten
o.a. Kimon den zoon van Miltiades , waarbij zich ook gezanten uit Megara
aansloten om nog eenmaal den Spartanen hun plicht te herinneren. Men
was van plan om , zoo dit niet hielp , ten slotte toch vrede met Mardonios
te sluiten die hiertoe nog gezind was. De gezanten werden io dagen lang
door de Ephoren op antwoord • wachtende gelaten, onder voorwendsel der
Hyakinthien die juist te Sparta gevierd werden. Eindelijk ging een aanzienlijk man uit Tegea , Cheileos, die juist te Sparta was , naar de
Ephoren toe en bracht hun onder 't oog , dat , wanneer de Perzen de beschikking eens kregen over de Atheensche vloot , zij honderd toegangen
tot de Peloponnesos zouden hebben in spijt van den Isthmosmuur. Dit
begrepen de Ephoren nu ook , en nog in denzelfden nacht zonden zij 5000
Spartanen en 3500o Heiloten op weg , onder aanvoering van Pausanias den
broederszoon van Leonidas en voogd van diens zoon Pleistarchos; en den
volgenden dag antwoordden zij den gezanten, dat hunne krijgsmacht reeds
bij Arkadie was en de bondgenooten volgen zouden ; te zamen met de
gezanten vertrokken nog 5000 Perioiken met evenveel Heiloten naar den
Isthmos. Hier bleef Pausanias -I- 6 weken terwijl de bondgenooten bijeenkwamen; vervolgens trok hij naar Eleusis , waar hem reeds 7000 Atheensche
hoplieten en Soo Atheensche boogschutters wachtten, onder aanvoering van
Aristeides 1). Mardonios ruimde Attika na alles wat nog stond verwoest te

Onmiddellijk voor den slag bij Salamis had Themistokles de terugroeping
van alle om staatkundige redenen verbannenen , de Peisistratiden uitgezonderd,
bewerkt. Aristeides had ook reeds bij Salamis gevochten.
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hebben, en sloeg eene versterkte legerplaats op aan den linkerover van den
Aisopos; de Grieken legerden zich op de N.-helling van den Kithairon.
De slag bij Plataiai. § 186. Eerst wilden de Grieken niet in de vlakte afdalen
en Mardonios liet dit ziende zijne ruiterij hnnne hooge stellingen bestoken.
Maar toen deze aanval met verlies was teruggeslagen daalden de Grieken,
stoutmoediger geworden, toch in de vlakte af om beter drinkwater te hebben,
en legerden zich bij de bron Gargaphia. Acht dagen lang stond men hier
tegenover elkaar, gescheiden door den Asopos. Mardonios had met zijne
Grieksche hulptroepen en met de troepen van Artabazos ± 350,000 man;
den Grieken stroomden nog steeds Peloponnesische bondgenooten toe totdat
er + I r0,000 Grieken bijeen waren (waaronder 37700 hoplieten); evenwel
waren sommige der bondgenooten n.l. de Eleiers en alle Arkadiers behalve
de Tegeaten en Orchomeniers nog afwezig; ruiterij was er in 't geheel niet
bij de Grieken 1). Mardonios wist met zijne ruiterij den weg naar de Peloponnesos onveilig te maken ; Pausianias durfde evenwel niet aanvallen. Nu
besloot Mardonios het te doen , zijne ruiterij drong den Griekschen rechtervleugel (de Lakedaimoniers) van de bron Gargaphia weg en verstopte die.
De Grieken weken in den nacht op Plataiai , het centrum (de Peloponnesische bondgenooten) weken echter veel te ver achteruit; Mardonios hield
de geheele rugwaartsche beweging voor eene vlucht en commandeerde eenen
algemeenen snellen aanval ; deze werd slecht en ongeregeld uitgevoerd, een
groot deel van 't Perzische leger deed er niet aan mee , van de Grieksche
hulptroepen • vochten alleen de Boiotiërs goed. Mardonios sneuvelde , de
Perzen werden verslagen. De Boiotiërs trokken af naar Thebe , het gros
van 't Perzisch leger vluchtte naar 't versterkte kamp , dit werd ook genomen,
een groot bloedbad aangericht en een onmetelijke buit vero verd ; slechts
Artabazos die zijn afdeeling niet alleen buiten den aanval maar ook buiten
't gevecht bij 't kamp hield en zoodra de slag beslist was naar Thessalie
vlood, ontkwam zonder verliezen. Een dag na den slag kwamen de Eleiers
en de Mantineiers aan ; hun uitblijven was waarschijnlijk 't gevolg van
Perzischgezindheid der hen regeerende aristokraten ; ten minste in beide
staten verwekte de ontevredenheid er over eene omwenteling in demokratischen geest; zelfs onder de Atheners was kort voor den slag eene samenzwering van Perzischgezinde aristokraten ontdekt , welke Aristeides voor
het oogenblik met zachtheid had onderdrukt. Na den slag werd eerst over
den prijs der dapperheid getwist, hij werd den Plataiers toegekend; daarop
werd besloten voortaan alle jaar te Plataiai een congres te houden der tegen
Perzie verbonden staten ; de bond zou eene macht op de been houden van
10,000 hoplieten , moo ruiters en TOO trieeren. Vervolgens trok men tegen
Thebe op; het werd belegerd en moest (20 dagen na den slag bij Plataiai)
capituleeren ; de Perzischgezinde regeering der stad werd uitgeleverd en
1)
Van alle Peloponnesisehe staten hadden alleen de Eleiërs eene ruiterij die
iets beteekende; van de staten van Midden-Griekenland alleen de Boiotiërs en de
Atheners. Maar de Boiotiërs stonden met de Perzen, en de Atheners hadden hunne
paarden reeds bij de vorige verwoesting van Attika den Perzen moeten overlaten.
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ter dood gebracht. Ten slotte werd uit den onmetelijken buit o.a. aan den
Delphischen Apollo een gouden drievoetketel gewijd met een 16 voet
hooge drievoet bestaande uit 3 in elkaar gewonden koperen slangen. Deze
drievoet is — van zijn koppen beroofd — teruggevonden te Constantinopel 1)
en wordt aldaar bewaard ; op de lichamen der slangen zijn de namen der
verbonden Grieksche staten ingegrift met letters van een duim grootte.
De slag bij Mykale § 187. Terwijl het landleger in September 479 bij
Plataiai vocht , was ook de vloot niet werkeloos geweest. Na in den herfst
480 bij den Isthmos de eereprijzen verdeeld te hebben was zij uiteengegaan ,
maar in 't voorjaar van 479 weer te Aigina bijeengekomen ten getale van
I 10 trieeren waaronder 6o Atheensche onder Xantippos (de meerderheid
der Atheensche manschap was dat jaar bij 't landleger) ; 't opperbevel
voerde de Spartaansche koning Leotychides. Tot dezen kwamen gezanten
uit Chios (die eerst te vergeefsch te Sparta waren geweest) met verzoek
Ionic te komen bevrijden ; hij durfde echter niet verder dan Delos gaan
en bleef daar eenige maanden. Toen kwamen daar gezanten uit Samos
met hetzelfde verzoek ; zij verzekerden dat Ionic tot afval van Perzie bereid
was. Nu liet Leotychides zich overhalen naar Samos te stevenen; de Perzische vloot aldaar gestationeerd (zie § 184) week naar Mykale , het Phoinikische eskader werd , daar men 't niet vertrouwde , naar huis gezonden ,
de bemanning van de overige schepen der vloot ging aan land en vereenigde
zich met het landleger dat te Miletos lag (zie § 184) en zich nu ook langs
de kust schaarde , ook de schepen werden aan land getrokken en als borstweringen gebruikt; de Samiers die op de vloot dienden werden ontwapend.
De Grieken landden ook bij Mykale en waagden 50,00o man sterk een
aanval op den meer dan dubbel zoo sterken vijand. Midden in den slag
vielen de Ioniers en andere Asiatische Grieken af; dit voltooide de nederlaag der Perzen , hunne schepen werden verbrand. De meeste der door toniers
bewoonde eilanden (d. i. die tusschen 37° en 39° N.B.) en eenige der door
Doriërs bewoonde (d. i. beneden 37°) o.a. Thera , en ook het nu afgevallen Aiolische Lesbos, en waarschijnlijk ook Lemnos en Imbros werden
als vrije Grieken in den Anti-Perzischen bond opgenomen ; de Grieksche
kuststeden van Kl.-Asie , zelfs de Ionische , durfde men niet tot den bond
toelaten daar men de Perzen nog niet in Asia zelf durfde trotseeren. Toen
dit vastgesteld was gingen de 50 niet-Atheensche schepen naar huis, de 6o
Atheensche gingen nog eerst naar den Hellespont en brachten den winter
door met Sestos te belegeren , dat toen ook wel ingenomen werd maar kort
daarop weer aan de Perzen schijnt geraakt te zijn.
De Atheensche muter). § 188. Toen de Atheensche vloot in 't vroege voorjaar
van 478 v. Chr. t'huis kwam , vond zij niet alleen de herbouwing der stad
met kracht voortgezet , maar ook een colossale muur rondom de stad begonnen , die ook spoedig voltooid werd ; Themistokles was het die het plan
hiertoe had geopperd , en het ten spijt van Sparta's ergernis en protest had
I) Waar Constantijn de Groote hem heen had laten brengen. Een stuk van
een der koppen is nog afzonderlijk teruggevonden.
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weten te handhaven. Voorts werd de in 482 begonnen Peiraieusmuur (zie
§ 172) langzamerhand voleindigd.
Tegen den zomer van 478 v. Chr. liep de vloot
Pausanias' verraad. § 189.
der verbonden Grieken weer uit , waarbij nu ook de schepen der onlangs
toegetreden eilandbewoners waren. Pausanias had 't opperbevel terwijl de
Atheensche afdeeling onder Aristeides en Kimon (zie '§ 183) stond. Pausanias veroverde eerst eenige steden op Kypros (einde 478), en daarna
Byzantion en wellicht eenige Hellespontische steden (zomer 47 7). Ondertusschen werd zijne behandeling van de nieuwbevrijde bondgenooten — de
eilandbewoners — in 't oogloopend minachtend en onbillijk , in 't geheim
heulde hij , zeide men , met de Perzen. De nieuwe bondgenooten zeiden
hem hunne gehoorzaamheid op en boden die , bij monde der scheepshoofden van Chios , Samos en Lesbos , aan Kimon en Aristeides aan die
haar ook aannamen. Kort daarop vertrok Pausanias, naar Sparta geroepen
om zich te verantwoorden (einde 47 7) ; Byzantion bleef intusschen aan
zijne handlangers. Van verraad vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs,
werd hij toch wegens wangedrag beboet en afgezet.
De Attische zeebond § 1 9°. Pausanias' opvolger liet lang op zich wachten ,
(476 v. Chr.).
zeker niet voor 't midden van 476 kwam als zoodanig
een zekere Dorkys. Maar onderwijl was de toestand geheel veranderd :
Sestos was heroverd (zie § 187) en de Grieksche steden aan den Hellespont
waren toegetreden — niet echter tot den algemeen Griekschen bond tegen
Perzië , maar tot een afzonderlijken bond tusschen Athene en de nieuw
bevrijde Grieken , tot welks oprichting de handelwijze der scheepshoofden
van Chios, Samos en Lesbos het sein had gegeven. Tegenover dien nieuwen
hond kon Dorkys onmogelijk zijn gezag doen gelden , Sparta trok dan ook
zeer spoedig zijn schepen terug en dat deden alle staten van den Lakedaimonischen bond behalve Aigina m. a. w. de oorlog tegen Perzië bleef
voor rekening van den nieuwen bond , den A ttischen Zeebond zooals
men hem noemen kan , waarbij ook Aigina zich aansloot 1). Natuurlijk verviel
nu het te Plataiai gemaakte plan van een jaarlijks algemeen congres aldaar;
`E,o; niet langer dragen,
ook konden de Spartanen den naam Tr,o ,,-11-Tat
slechts bleven zij het hoofd van den Lakedaimonischen bond zooals die
voor den Perzischen oorlog was. De Attische Zeebond koos voor zijn jaarlijksche bondsvergaderingen en voor bewaarplaats der bondskas het eiland
Delos. Aristeides voortaan als Athene's civiel vertegenwoordiger bij den bond
optredende , terwijl Kimon het militaire hoofd bleef, regelde de bijdragen
der bondgenooten aan geld , schepen en manschappen , en vormde daartoe
3 districten : het I o n i s c he district (d. i. Chios en de Sporaden) 2) , het
Eilanden district (d. i. Lesbos , Lemnos , Imbros en de Kykladen) 3 en
)

1) Hoewel het tevens tot den Lakedaimonischen bond bleef behooren; ik veronderstel dat zijn deelgenootschap aan den Attischen Zeebond niet geheel vrij willig was.
2) Het eigenlijke Ionië op de kust van Klein-Asië behoorde er niet toe zie § 187.
3) Sicyros en omliggende eilanden en de eilanden beneden 37' N.B. behoorden er
niet toe; en ook Karystos op Euboia en 't eiland Andros niet, om goede reden ! zie § 184.
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het H ell esp on t i s c h e district. Bij dit laatste werd ook Byzantion gevoegd
na (einde van 76) heroverd te zijn op Pausanias. Pausanias toch was in
't gevolg van Dorkys als particulier naar Byzantion teruggekeerd ; toen hem
dit ontrukt was week hij naar Kolonai in Troas , vanwaar hij spoedig weer
naar Sparta werd ontboden.

H 00FDSTUK XXI.
ALGEMEENE BESCHOUWING DER ZOOGENOEMDE PENTEKONTA trig.

(D. i. van 481 of liever 476-431 v. Chr.)

§ 191. De zoogenoemde Pentekontaëtie is de belangrijke
tijdruimte van ongeveer 5o jaren tusschen den tocht van
Xerxes en het begin van den Peloponnesischen oorlog. Wij zullen echter —
zij het ook minder eigenlijk — de Pentekontaëtie rekenen te beginnen van
't jaar 476, dewijl in dat jaar, door de stichting van den Attischen Zeebond , de hegemonie (opperleiding) van den oorlog tegen Perzie van Sparta
op Athene overgaat , terwijl voortaan niet langer Sparta maar Athene de
eerste macht van Griekenland is en met verbazende snelheid steeds wordt
in meerdere mate.
Athene in de § 192. Gedurende de Pentekontaëtie gaat de geschiedenis
Pentekontaëtie. van Griekenland geheel op in de geschiedenis van Athene.
Want het eenige deel der Grieksche wereld dat weinig met Athene in
aanraking komt zijn de Grieken in de Westelijke kolonien. Voor deze alle
echter , met uitzondering misschien alleen van Syrakuse en Tarentum en
Massalia , is de tijd na 500 een tijd van verval , en zal het voldoende zijn,
zelfs de drie laatstgenoemde niet uitgezonderd , hare geschiedenis ter loops
nu en dan aan te stippen. Overigens gebeurt er tijdens de Pentekontaëtie
in geen Griekschen staat iets van beteekenis waarin Athene niet gemoeid
is, ja ook op het gebied van kunst en wetenschap is Athene voortaan van
bijna alles wat er voortgebracht wordt het uitgangspunt.
Drie hoofdafdeelingen heeft de Pentekontaëtie :
Verdeeling der § 193'
Pentekontaëtie. jO 476-465. De tijd der uitbreiding en afronding van den
Attischen Zeebond;
2 ° 464-445. De tijd waarin Athene zijn toppunt van macht bereikt en verliest;
3 ° 444-43 2 . De rust voor den algemeenen aanval op Athene's macht.
Drie gezichtspunten . § 194. In ieder der 3 hoofdafdeelingen doen zich weder
3 gezichtspunten voor :
o Athene's verhouding tot den bond en tot Perzie tegen hetwelk de
bond was opgericht ;
2° Athene's verhouding tot Sparta en het overige Griekenland ;
3° Athene's binnenlandsch staatkundig en maatschappelijk leven. Dit
laatste , n.l. het maatschappelijk leven zal, vooral met het oog op kunst
en wetenschap afzonderlijk worden behandeld.
Pentekontaëtie
d. i. tijd van 50 jaren.
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HOOFDSTUK XXII.
DE TIJD DER UITBREIDING EN AFRONDING VAN DEN ATTISCHEN ZEEBOND.

(D. i. van 476 v. Chr.-465 V. Chr.) .

In 475 V. Chr. kwam er een 4de district bij
den zeebond. Toen namelijk ontrukte Kimon den
Perzen de eilanden Thasos en Samothrake en de Grieksche steden langs
de Thrakische kust ; ze werden tot een T h r a k i s c h district vereenigd.
Veranderingen in
Te Athene brachten inmiddels de nieuwe
§ 196.
Athene's staatsbestuur
toestanden veranderingen in het staatsbestuur teweeg.
474-470.
I° kwamen er nieuwe ambten; ingesteld werd namelijk a, waarschijnlijk in
474 : het (4-jarig) ambt van xoi Tr poo. 6i3ou d. i. schatmeester
en tevens president van den Attischen Zeebond, voortaan 't allerhoogste
ambt te Athene — de eerste tamias was Aristeides —, en daarnevens het
(I-jarige) ambt van secretaris , civrt yp?s s van den bond ; b zeker ook in
den loop der eerste jaren na 476 : een tal van college's van schatmeesters,
controleurs, inspecteurs, toegankelijk alleen voor de pentakosicomedimnen ,
en bijgestaan door bezoldigde boden , schrijvers, enz.; 2 0 verloor 't archonschap meer en meer van zijn gewicht want reeds was èn in 't algemeen
sedert 4-- 48o de buitenlandsche politiek als van zelve aan de strateegen
gekomen (die nu ook evenals de archonten de volksvergadering konden
bijeenroepen) , èn ging in 't bijzonder 't bondsbestuur, waarheen zich meer
en meer Athene's zwaartepunt verplaatste , buiten de archonten om. Zelfs
hun rechtsmachts (zie § 77 en § 86) werd verzwakt door 't streven der heliaia
(zie § 99) om — vooral zeker onder den vorm van appel — de hare uit
te breiden ; 3° valt tusschen 474 en 470 de invoering van 't lot b ij de
uit hen n.l. die zich candidaat stelden werd ge-ambtenrkus1);
loot , na bevredigend onderzoek over hun burgerrecht en persoon. Op de
belangrijkste ambten n.l. van Tocbtia avvypzFe6s , strateegen , en op de
bezoldigde ambten werd het lot niet toegepast, wel op het archonschap en
de nieuwe collegien. De invoering ging uit van Aristeides , waarschijnlijk
onder tegenkanting van Themistokles ; zij had ten doel het volk te verhinderen alleen de bij 't volk beminde d. i. demokratisch gezinde 2) personen te kiezen en geschiedde dus ten gunste der aristokratie. In verband
er mee echter stelde Aristeides voor om het a r c honschap en 't 1 i dmaatschap van den raad voor alle klassen open te stellen,
en het was zeker deze bepaling die er die andere over de invoering van
Uitbreiding van den
Attischen zeebond • het
Thrakische district, 475.

§ 195.

1) Bij die van raadsleden was 't lot minstens reeds sinds Kleistenes in gebruik
zie § 99.
2) D. w. zeggen : gezind om — naar den geest des tijds — de belangen der
menigte en wel bepaald zeemacht en handel te handhaven tegen de van de ariatokraten (grondbezitters) uitgaande oppositie.
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't lot in de volksvergadering , moest doorhelpen en doorhielj; in werkelijkheid evenwel was tenminste de openstelling van 't archonschap voor alle
burgers meer schijn dan werkelijkheid ; voor en na bleven zich toch bijna
uitsluitend pentakosiomedimnen candidaat stellen, immers een archon diende
I° te Athene te wonen , wat wel de groote maar niet de kleine grondbezitters konden; 2° tijd hebben voor staatszaken, en dat hadden — om
van de eigenlijke handwerkslieden , daglooners en dergelijke natuurlijk niet
te spreken — de fabrieks- en handelsheeren in den regel niet , en wie van
hen het had beproefde liever in volksvergadering of raad invloed te krijgen
om te kunnen streven naar een der ambten die werkelijk macht gaven 1),
dan dat hij plaats nam in een college waar hij zeker kon zijn , niets dan
aristokraten tot ambtgenooten hebbende , uit de hoogte , als een indringer,
te worden aangezien. Ondertusschen schijnt de invoering van het lot de
oude verdeeldheid tusschen Aristeides en Themistokles te hebben hernieuwd;
maar nu won gene het. In 470 werd Themistokles geostrakiseerd en Aristeides herkozen als tamias.
Argos. § 197. Themistokles ging te Argos wonen dat juist toenmaals
weer vrij krachtig geworden was; ten minste het bracht ± 470 zijn vroegere
Perioikensteden weer onder zijn macht terug, terwijl het in 470 Tyrins
(zie § 167) veroverde en verwoestte 2).
Uitbreiding van den § 198. Onderwijl werd het Europeesch gebied van
Attischen zeebond
469 v. Chr.-467 v. Chr. den bond tot afronding gebracht doordat in 469
S k y r o s — een zeerooversnest dat onder Atheensche Kleruchen zie § ioo
werd verdeeld — benevens omliggende eilanden werden toegevoegd aan het
Thrakisch district , en in 467 V. Chr. 't eiland Andros en de stad Karystos
op Euboia (zie § 184) gevoegd werden bij het Eilandendistrict.
Pausanias' uiteinde § 1 99. Maar meer gerucht maakte een andere gebeurThemistokles' vlucht. tenis van 't jaar 467 n.l. het uiteinde van Pausanias.
Deze had sedert 476 te Sparta ambteloos levende zijn verbindingen met
Perzie aangehouden , en onderwijl een opstand der Heiloten voorbereid om
met hunne hulp tyran te worden ; eindelijk overtuigden de Ephoren zich
van zijne schuld en doodden hem. Uit zijne papieren bleek ook dat Themistokles van zijne plannen wist ; hem klaagden de Spartanen te Athene aan,
en gezanten uit beide staten gingen naar Argos om hem , zoo mogelijk ,
mee te nemen. Maar hij , hiervan verwittigd , vluchtte niar Kerkyra en
vervolgens naar Epeiros , waar hij vooreerst bleef wonen bij Admetos den
koning der Molossiers.
Sicilië. § 200. In 466 had te Syrakuse eene omwenteling plaats. Hier
1) Maar zelfs tot 430 toe is het ambt van tamias of anti-grapheus zeker nooit
en dat van strateeg waarschijnlijk nooit door iemand uit den fabrieks- of handelsstand waargenomen geweest.
2) In 465 veroverde het en verwoestte het Kleonai, eene stad die oorspronkelijk bij den Oost-Dorischen bond behoorende (zie § 44) zich, sedert dat die
bond (±550) uit een gevallen was onafhankelijk , zonder 14 den Lakedaimonischen bond te treden , had staande gehouden; en in 463 (niet in 468 zooals gewoonlijk aangenomen word) veroverde en verwoestte het de stad Mykenai, zie § 167.
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was na den dood van Gelo (479) zijn broeder Hier o tyran geworden.
Deze had na den dood van Thero (zie § 182) zelfs Agrigentum en Himera
schatplichtig gemaakt zoodat hij bijna geheel Sicilie in zijn macht had; en
wat hij vermocht toonde hij o.a. in den zeeslag bij Cumae (474 v. Chr.)
waar hij de zeemacht der Etruriers (zie § 93) vernietigde. Aan zijn schitterend hof leefde o.a. Pindaros (zie § i i 7). Thero werd in 470 opgevolgd
door zijn broeder Thrasybulos wiens slecht bewind het groote rijk uiteen
deed vallen. Thrasybulos werd in 466 verjaagd en de verschillende steden
van zijn gebied werden zelfstandige staten met demokratischen regeeringsvorm.
Toch kwam er geen rust , want Thrasybulos en zijn voorgangers hadden
vele gunstelingen en huurlingen met het grondbezit van verbannen tegenstanders verrijkt ; deze kwamen nu echter terug en hierdoor onstonden
allerlei woelingen.
§ 201. Perzie's voortdurend vreesachtige houding
Woelingen binnen den
Attischen zeebond, 466. sedert den slag bij Mykale noodigde den Attischen
Zeebond als 't ware uit om ook nog de , na den slag bij Mykale in den
steek gelaten , kust van Klein-Asie met de Zuidelijke eilanden aan zich toe
te voegen. Maar belemmering werd veroorzaakt door woelingen binnen den
bond. Voor vele der kleine eilandstaatjes was het leveren van bemande
schepen spoedig een drukkende last; zij boden de een vóór, de ander na ,
in plaats daarvan , jaarlijksche bijdragen in geld en leege schepen aan. De
Atheners zagen dit gaarne en Aristeides maakte billijke regelingen ; het
betalen ging echter dikwijls niet vlot en Athene schold geen penning kwijt;
zoo ontstond vijandschap en tegenwerking. Eindelijk waagde Naxos het
in 466 openlijk af te vallen , maar het werd oogenblikkelijk bedwongen.
Themistokles 466. § 202. juist terzelfder tijd stak Themistokles , ook in
Epeiros niet door zijn vervolgers met rust gelaten , naar Asie over om bij
de Perzen een toevlucht te zoeken.
De slag bij den Eury- § 203. Naxos' executie bracht eenen heilzamen schrik
medon ; uit breiding teweeg , en in 465 kon de expeditie tegen Perzie uitvan den Attischen
Zeebond ; het Karische zeilen. De bevelhebber Kimon bracht gemakkelijk Kl.distrikt 465 v. Chr. Asie's Westkust aan zijne zijde , en een deel der Zuidkust (n.l. de kust van Karig en Lykie) met de aanliggende eilanden , en
zeilde eindelijk den Eurymedon eene rivier van Pamphylie binnen , waar
hij een vloot en landleger der Perzen vernielde. Van de kuststreek beneden
37° N.B. met aanliggende eilanden werd een 5de distrikt , het K ar is c he,
gevormd ; het overige (de kuststreek van Ionië en Aiolis) werd bij het
Ionische distrikt gevoegd. De Attische Zeebond had hiermee den grootsten
omvang bereikt dien hij in de bestaande omstandigheden wenschen kon ;
de Aigailsche zee was weer een Grieksche zee geworden , een binnenzee
van den bond ; en al wat er van Grieken in of rondom die zee woonde
(tenzij in eigenlijk Griekenland en op eenige minder beduidende eilanden
beneden 37° N.B. zooals Melos en Thera , die toch ook vrij van de Perzen
waren) was lid van dien bond.
,
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HOOFDSTUK XXIII.
DE TIJD WAARIN ATHENE ZIJN TOPPUNT VAN MACHT BEREIKT EN VERLIEST.
D. i. van 464 v. Chr.-445 v. Chr.)
Opstand van Thasos § 204. In 464 begon het eiland Thasos bewerkt
(464-462), begin van
den 3den Messenisehen door aristokraten aldaar, tegen den Zeebond op te
oorlog (463-454).
staan; zelfs werd door Sparta dat zich steeds meer aan

Athene's macht ergerde onderhands hulp daarbij beloofd. Maar de hulp bleef
uit, want onverwachts kreeg Sparta in 463 zijn handen vol met een, naar
aanleiding eener aardbeving uitgebarsten opstand van Heiloten , vooral
Messenische , vandaar : 3de Messenische oorlog; en Thasos werd , hoewel
niet zonder moeite , in 462 bedwongen.
Kimons' raad en ver- § 205 . De 3de Messenische oorlog had overigens voor
banning ; verbond met .
Athene ook andere nog belangrijker gevolgen. De axisThessalië en Argos.
tokraten te Athene sympathiseerden nog sedert de dagen van Isagoras net
hetarisokcSp(ze§io)hwltunierkljn
steun had verleend; Kimon , volstrekt niet een hunner hevigsten of partijdigsten werd sedert jaren door hen als woordvoerder en voorvechter gebruikt
daar hij ten minste om zijn krijgsroem en zijn ruwe goedmoedigheid, waarbij
mildheid — niet zonder berekening — kwam , de populairste man te Athene
was ; zijn invloed op de volksvergadering bewerkte dat een verzoek der
Spartanen om hulptroepen ingewilligd werd l) (462). Maar de Spartanen
zonden in kortzichtig wantrouwen de Atheensche troepen terug toen hun
hulp niet terstond maakte dat de vesting der opstandelingen , Ithome,
viel. Van de hierdoor opgewekte verontwaardiging was (in 461) het gevolg:
r° dat Athene een verbond met Argos en met de beheerschers van
T he s s ali ë sloot; 2° dat Kimon zijn populairiteit verloor, hetgeen de
demokratische leiders terstond te baat namen om sinds lang ontworpen
veranderingen door te drijven ; toen de aristokraten zich hier toch bij
monde van Kimon tegen verzetten werd Kimon geostrakiseerd (461).
De nieuwigheden § 206. Bondspresident was in die dagen E p hi al t es een
in 't bestuur.
even eerlijk als radikaal demokraat, zijn secretaris was
waarschijnlijk de jonge Per i k 1 e s (geb. 493) , die , niet minder dan zijn
vader Xantippos , demokratische beginselen aan aristokratische afkomst en
manieren paarde. Reeds tijdens Kimons' afwezigheid te Thasos 463 hadden
zij maatschappelijke nieuwigheden ingevoerd die echter slechts een voorspel
waxen van 'tgeen nu werd verricht; ken waren van staatswege armenkassen
en een feestkas (genaamd „theorikon") om op feestdagen aan minvermogenden geld uit te reiken (vooral als entrée tot het tooneel) ingesteld, ten
einde de uitdeelingen die rijke aristokraten zooals Kimon op eigen kosten
1 ) Kimon wist op het nationaal-Grieksche gevoel der menigte te werken door
te spreken van de „medestrijders bij Plataiai en M kale" die men niet „uit
Griekenland mocht laten uitroeien."
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deden te voorkomen ; nu werd de geheele rechterlijke en wetgevende macht
herzien. Dit komt op de volgende punten neer :
1 0 Den Areiopagos werd het ambt ontnomen hem door Solon opgedragen , van wachter der wetten te zijn , een ambt waarvan hij gebruik
maakte om , in rechts- en regeeringszaken beide , storend op te treden ten
gunste van aristokratische beginselen en personen. Hein werd niets overgelaten dan de rechtspraak in moord met voorbedachten rade en daarmee
gelijkstaande zware misdaden.
2
Ingesteld werd een college van 7 nomophylakes d. i. wachters
der wetten (waartoe alle burgers verkiesbaar waren) bestemd om tegen alle
onwettige handelingen van volksvergadering , raad of overheden terstond op
te komen. In de volksvergadering namen zij plaats naast den president 1 ).
3 0 he eigenlijke wetgeving d. i. de macht tot het geven en afschaffen
van voLot d. i. de wetten in den vollen zin , n.l. algemeene regels , werd
afhankelijk gemaakt van een college van nomotheten (500 personen of,
naar omstandigheden meer , tot r000 toe) jaarlijks bij loting te kiezen uit
de leden der heliaia. De volksvergadering kon zonder hun toestemming
voortaan niet dan ,p4?icri..,«Ta, d. i. besluiten in bepaalde gevallen nemen die
natuurlijk niet met bestaande wetten in strijd mochten zijn. Ieder burger
behield het recht om zoowel v6i.tot als 0,?labtaTcc voor te stellen ; over deze
werd dan vrijelijk (onder praeadvies van den raad) in de volksvergadering
gesproken en gestemd ; over gene slechts met toestemming van nomotheten.
Wie een wet of psephisma voorgesteld had , bleef er nog gedurende een jaar
na de aanneming aansprakelijk voor , d. w. z. hij kon in dien tijd aangeklaagd worden iets voorgesteld te hebben dat nadeelig voor den staat of
dat met bestaande wetten in strijd was (pa.?n Trapoc*cov"), na verloop van
't eerste jaar kon niet meer de voorsteller , maar wel de wet zelf nog aangevallen worden op dezelfde gronden ; de aanklager verviel trouwens in
eene boete van r000 drachmen (f 44.00) , zoo hij niet 1/5 der stemmen
kreeg ; terstond na de aanklacht werd de wet geschorst totdat er ten haren
gunste uitspraak was gedaan 2).
4 0 De Heliaia werd nader geregeld ; zij bestond voortaan uit 6000 burgers , jaarlijks door 't lot aan te wijzen , voor de verschillende rechtzaken
verdeeld in ro rechtbanken van 500 man , met eene reserve van i000 man
om voor afwezigen in te kunnen vallen. Voortaan waren ook de archonten
slechts presidenten en rechters van instructie in die zaken , waarin zij
vroeger eene zelfstandige rechtspraak hadden ; slechts in lichtere politieovertredingen hadden zij nog en ook de overige ambtenaren , ieder binnen
den kring van zijn ambt, het recht van beboeting ; overigens omvatte de
1) President der volksvergadering was altijd de president der Prytanen ; president der Prytanen waren de meeste Prytanen , ieder op zijne beurt voor één
dag in den loop hunner prytanie. De beurten werden door 't lot geregeld , 13 15
prytanen schoten er natuurlijk over die geen beurt kregen (zie § 99).
2) Dit gaf op den duur aanleiding tot chicanes, liet kwam voor dat iemand
op eeu gegeven oogenblik (le wet, gesttlwr61; willende zien , haar dti:troin aanklaagde,
Dit. M. C. VALETON ,

(Jr. GI esch.
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heliaia nu de geheele crimineele en civiele rechtspleging , uitgezonderd
alleen dat wat den Areiopagos toekwam 1) of wat bij minnelijke schikking
door scheidsrechters werd uitgemaakt.
5° Een presentiegeld van een obool Of ct.) werd den heliasten en den leden
der volksvergadering verzekerd. Dit gaf echter aanleiding tot eene herziening en tevens zuivering der burgerlijsten; ongeveer 5000 metoiken , die
zich sedert Kleisthenes , bij gebrek aan behoorlijk toezicht , wederrechtelijk
(buy. door omkooping) in de burgerlijsten hadden weten te doen inschrijven zeker meest handels- en fabrieksheeren 2) — werden nu geschrapt , ± 14000 burgers bleven er over. Ook den raadsleden werd een
presentiegeld gegeven , ni. een drachme 3) , en waarschijnlijk werd ook
ongeveer terzelfder tijd soldij voor land- en zeemacht ingevoerd , ni. voor
hopliet en zeesoldaat 2-6 obolen , voor de ruiters het 3dubbele , nog meer
voor de officieren , buitendien onderhoud gedurende den dienst. Voor den
dienst op de Attische vloot als roeiers , onderstuurslieden enzv. meldden
zich zeker voortaan van alle kanten (vooral van de eilanden) menschen
te huur aan (Attika alleen toch zou voor de Atheensche zeemacht , zoo
groot als we haar voortaan zien , onmogelijk mannen genoeg leveren) ) ,
hetgeen voor strenge oefening zeker dienstig was.
Aan Ephialtes kostte de nieuwe organisatie 't leven ;
Ephialtes' dood. § 207.
de wrok over e de machtsvermindering van den Areiopagos bewoog de hevigste
aristokraten eenen sluipmoordenaar op hem af te zenden , hij viel kort na 46o.
§ 208. Onderwijl had men ook den Perzen nieuwe
Oorlog met Perzië ,
dood van Themistokles.
vijandelijkheden aangedaan. Want toen Aigyptos in
464 weer eens afviel en hulp van Athene vroeg , werd door Kimon , terzelfdertijd dat hij hulp voor Sparta *doordreef, tevens bewerkt dat men
Aigyptos ondersteunde. Een deel der bondsvloot van 200 schepen , die bij
Kypros kruiste , vertrok daarheen in 461 ; aanvankelijk werden voordeelen
behaald. In Perzie regeerde toen de zoon van Xerxes , die in 464 vermoord
was , nl. Artaxerxes ; aan zijn hof leefde Themistokles hooggeeerd wegens
de diensten , die hij hem tegen den samenzweerder Artabanos had bewezen.
Opgeroepen om nu ook tegen zijn vaderland van dienst te zijn , stierf hij
binnen zeer kort , waarschijnlijk aan vrijwillig genomen vergif (460).
Nieuwe redenen tot § 209. Meer gevaar overigens dan van Perzie dreigde
nijd jegens Athene :
er voor Athene van den nijd van Sparta en zijn
Megara bij den
Zeebond , lange muren. bondgenooten , door een voorval van 46o V. Chr.
werd vooral Korinthos tot drift geprikkeld. In 460 nl. ging Megara , zich
1) Van de Epheten (zie § 86) hoort men reeds vóór den tijd dezer nieuwigheden niet meer; zij schijnen reeds vroeger afgeschaft te zijn.
2) De geheele zuivering geschiedde zonder twijfel ten gevalle van 't landvolk.
3) De prytanen ontvingen buitendien minstens sedert Kleisthenes kosteloos
onderhoud gedurende hunne prytanie.
4) Metoiken behoefden niet te dienen. In hoeverre theten den dienst als roeier
of stuurman of dergelijke lagere betrekking op de vloot door plaatsvervangers
konden laten waarnemen , weet ik niet. Maar dat het niet . zou kunnen , is al te
on waar schijnlijk .
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(niet ten onrechte) door Korinthos beleedigd achtende , uit den Lakedaimonischen bond en werd op zijn verzoek opgenomen in den Zeebond , ook werd
met Atheensche hulp de stad Megara door lange muren met de haven Nisai
verbonden en daarin Atheensche bezetting gelegd. Deze zaak was des te
belangrijker , daar zij de passen van 't in Megaris gelegen Geraneiagebergte ter beschikking van Athene stelde , waardoor een inval uit de
Peloponnesos onmogelijk werd gemaakt ; tevens ging het voorstel om ook
Athene door lange muren met de havens Peiraieus en Phaleron te verbinden in 46o door in de Atheensche volksvergadering , trots den hevigen
tegenstand der grondbezitters en boeren , die er een prijsgeven hunner
landerijen in zagen.
Oorlog met Korinthos , § 209.
Ep idauros en Aigina ,
459 en volgende jaren. Athene

In 459 waagde Korinthos den oorlog met
, na zich daartoe verbonden te hebben met
Epidauros , waarmee het sinds eeuwen in vriendschapsbetrekking stond en
met Aigina , Athene's ouden vijand. Maar Aigina en Epidauros werden ter
zee verslagen bij Aigina (herfst 459) , en Korinthos te land bij Megara
(voorjaar 458) ; ook werd Aigina geblokkeerd.
§ 2 10.

Een tweede aanval op den Atheenschen staat
inn
rechtstreeksche medewerking van Sparta.
zelf; de aanleiding werd gegeven door een oorlog tusschen de Dorische Tetrapolis en Phokis , 'twelk haar een harer 4 steden had
ontnomen. Een leger van den Lakedaimonischen Bond herstelde (Juli 458)
Doris in 't bezit daarvan , maar herstelde tevens de Thebanen in 't gezag
over den Boiotischen Bond — die sinds den tocht van Xerxes aan den
grond lag — op voorwaarde dat zij de Atheners voortdurend bestoken
zouden ; ook legerde het zich op Attika's grenzen , bij T a n a g r a,
hopende , naar de voorspiegeling van eenige aristokratische verraders , dat
de wrok van 't landvolk over den voorgenomen muurbouw een inval in
Attika zou gemakkelijk maken. Maar eer het daar aan toe was , verscheen
een Atheensch leger , versterkt met hulptroepen uit Argos , Tlaessalië en
lonie , en hoewel dit door 't verraad der Thessalische ruiters bij Tanagra
een nederlaag leed (November 458) , was de vijand toch zoo verzwakt,
dat hij — vooral daar 't landvolk trouw en rustig bleef — niet waagde
Attika binnen te komen , maar zich vergenoegde met over Megara plunderend en verwoestend af te trekken. De vrienden van Kimon hadden
dapper meegevochten bij Tanagra , hetgeen Perikles bewoog Kimon's
terugroeping voor te stellen , die ook doorging (einde 458).
Oorlog met Sparta en
Boiotia nederlaag
Tanagra 457 Killion
T teruggeroepen.

geschiedde

In 't begin van 467 trokken de Boiotiers
Revanche der Atheners. § 21 I.
(Oinophyta , tocht van tegen Attika op. Maar de strateeg Myronides bracht
'Uolmides , tocht van Perikles) , einde van den 3en hun een verpletterende nederlaag toe bij Oinophyta
Messenischen oorlog.
en binnen 't jaar werden alle _ steden der Boiotiers
door 't verbannen der Spartaanschgezinde aristokraten en 't instellen van
dernokratiën op Athene's zijde gebracht ; Boiotie, Phokis , 't Opuntische
Lokris en Achaje traden gedwongen of vrijwillig met Athene in ver7*
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bond 1). Tevens werd de reuzenbouw der lange muren met kracht doorgezet
en spoedig voleindigd en werd het nog steeds geblokkeerde Aigina ingenomen
(456). In 'tzelfde jaar zeilde de strateeg Tolmides de Peloponnesos om ,
veroverde de Lakonische kuststeden Gytheion (waar hij de scheepswerven
verbrandde) en Methone , veroverde daarop Zakynthos , Kephallenia 2 )
en de Aitolische stad .Kalchis (eene kolonie van Korinthos) en landde
in 455 in 't grondgebied der Sikyoniers , die hij versloeg en plunderde ;
ten slotte veroverde hij (454) Naupaktos 3) , dat daarop afgestaan werd aan
de Messenische Heiloten , die juist toen eindelijk hunne vesting Ithome
op voorwaarde van vrijen uittocht den Spartanen hadden moeten overgeven
(einde van den 3en Messenischen oorlog). In 454 landde Perikles met eene
vloot op Sikyon's gebied en verwoestte dat , oa k won hij sommige steden
in Akarnanie voor den Bond en belegerde andere , die zich vijandig hadden
getoond. Athene had thans het toppunt van zijn macht bereikt ; behalve
den Zeebond had het evenals Sparta een bond op Griekenlands vasteland
onder zich, behalve de Aigaiïsche zee beheerschte het de Korinthische
Golf en de Zee langs Griekenlands Westkust ; en zelfs in de Zwarte Zee
vertoonden zich niet alleen zijn handels- , maar ook zijn krijgsschepen ,
om namelijk de Grieksche steden aldaar (kolonien van Miletos zie § 90)
tegen de inboorlingen te beschermen ; waarschijnlijk voegden gene zich
onder het Hellespontische distrikt.
Ramp in Aigyptos,
§ 2 12. In het reeds meermalen genoemde jaar 454
Bondskas naar Athene
v. Chr. leed Athene ook een gevoelig verlies , men
454 Slag bij Salamis op
Kypros 449.
vernam namelijk dat Aigyptos — op de moerassen
van de Delta na
weer was onderworpen , nadat de geheele naar Aigyptos
gezonden vloot (zie § 208) met nog een nagezonden eskader van 5o schepen
door de Perzen vernietigd was. Uit deze ramp nam men echter aanleiding
den Zeebond nog nauwer aan Athene te verbinden. Reeds waren langzamerhand de meeste bondsleden in waarheid schatplichtige staten geworden
slechts Lesbos , Chios en Samos leverden nog bemande schepen , de geldelijke inkomsten van den bond bedroegen 46o talenten jaarlijks. Thans
,

1) Phokis, steeds in vijandschap met het Opuntische Lokris en met Doris,
trad zeker vrijwillig toe , Lokris niet , want 100 gijzelaars werden tot onderpand
weggenomen. Met welk recht werd het Opuntische Lokris hiertoe gedwongen en
het Ozolische Lokris kort daarna (zie beneden § 211) van de stad Naupaktos
beroofd ? De Grieksche schrijvers zwijgen er over en de nieuwere ook , waarschijnlijk had Lokris zich in de Peloponnesische expeditie van 458 gecompromitteerd. Die expeditie kan moeilijk over land (d. i. over Megaris) naar Doris
vertrokken zijn en zal zeker bij 't oversteken der (sedert Megara's partijwisseling
door de Atheners beheerschte) Korinthische golf de buurt der smalste plek
(d. i. de plek tusschen Rhion en Antirrhion) hebben opgezocht. Zij is dus in
Lokris geland en misschien wel juist te Naupaktos , dat een prachtige haven had.
Dat Achaje zich bij Athene aansloot, zal wel vrijwillig geweest zijn (zie Plut.
Perikl. c. 19 § 2) even als Argos' aansluiting in 460.
2) Wellicht wegens zeerooverij , reden wordt wederom bij geen schrijver gegeven
of gevraagd; foutief staan op de kaart Kephallenia en Zakynthos als leden van
den Lakedaimonischen bond aangegeven.
') 'Lie noot de op § 213.
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werd ook de bondskas naar Athene verplaatst , een plan dat , vroeger reeds
meermalen geopperd , nu als veiligheidsmaatregel werd doorgedreven. De
bondsvergadering te Delos verviel nu van zelf, en ook werd de rechtspraak
in geschillen tusschen bondsleden onderling of tusschen deze en Atheners ,
van de bondsvergadering op de Heliaia overgebracht. Overigens zond
Athene , versterkt door 3 jaren van rust aan alle kanten — met Sparta
werd sedert 453 over vrede gehandeld en kwam in 451 een wapenstilstand
voor 5 jaren tot stand , zooals ook tegelijkertijd een 3ojarige vrede tusschen Argos en Sparta — in 45o weer een vloot onder Kimon tegen de
Perzen uit ; op Kypros werden eenige steden genomen , o. a. de stad
Kittion. Kort daarop stierf Kimon (449); juist naderde eene groote Phoinikische vloot ; maar zij werd verslagen bij 't Kyprische Salamis , haar
overschot vervolgd tot Kilikie , en daar ook een landleger vernield. Niet
onmogelijk is het , dat toen een verdrag werd gesloten, waarbij Artaxerxes
de sinds 465 feitelijk getrokken grens van zijn gebied (zie § 204) officieel
erkende.
§ 2 13.
In 448 braken weer onlusten in Griekenland
Nieuwe onlusten in
Griekenland , de Atheners
•
Delphische staat , die , hoewel in Phokis
ult.
De
verslagen bij Koroneia ,
he 30jarig bestand (445). gelegen , geen lid was van den Phokischen hond
beheer over 't Pythische heiligdom. Hiervan beroofdehadetuisln
hem de Phokische bond in 448. Maar een leger door Sparta gezonden herstelde den vroegeren toestand („2de heilige Oorlog", over den
sten zie § 8o).
Toen echter de Spartanen weg waren , kwam Athene ,
dat hen , anders dan in 458 , rustig had laten trekken , en gaf het heiligdom weer aan de Phokiers ; en dat bleef hier vooreerst bij. Maar in 447
braken zwaarder oorlogen los. De in 456 uit Boiotie verbannen aristokraten
deden in 447 een inval in hun vaderland , zij veroverden Orchomenos en
Chaironeia; Lokris verbond zich met hen. Tolmides , de Atheensche
strateeg , heroverde Chaironeia , maar verloor daarop bij Koroneia een
bloedigen slag en zijn leven ; ook werden vele Atheners gevangen genomen.
En in 447 viel eerst Euboia af en daarna Meg-ara (waarbij Megara's
Atheensche bezetting grootendeels werd neergehouwen. En tegelijk trok een
Spartaansch leger onder koning Pleistoanax , daar de wapenstilstand met
Sparta juist uit was, door Megara tegen Attika. Pleistoanax liet zich
omkoopen en bleef werkeloos , Euboia werd spoedig weer onderworpen ,
maar Megara was en bleef verloren. En evenzoo de geheele in 457 gestichte
Atheensche Landbond; een in 445 met Sparta gesloten Bestand voor 30
jaren („cti "rpm x 0 no T ci arroAai") stelde de oplossing er van tot voorwaarde
voor de teruggave der gevangen Atheners. Tevens kreeg Delphi 't bestuur
van 't Pythische heiligdom terug.
N.B. Zie het in Hoofdstuk II gegeven Staatkundig Overzicht van Griekenland
met de daarbij behoorende kaart. De toestand van 445 is het, volgens bijgevoegde
vermelding, die daar in 't oog is gevat.
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1100FDST UK. XXIV.
DE RUST VOOR DEN ALGEMEENEN AANVAL OP ATHENE'S MACHT.

(D. i. van 444 v. Chr.-432 v. Chr.)

Perikles' invloed. § 2 14. Het 3ojarig Bestand was 't werk van Perikles,
wiens vroeger reeds groote invloed sedert dien tijd , en vooral na 't ostrakiseeren van den hoofdwoordvoerder der aristokraten , Thukydides den
Oudere , den zoon van Meilesias 1) , in 444 , tot een bijna almachtig gezag
werd. Reeds van 46o af was Perikles waarschijnlijk voortdurend Bondspresident (na 444 zeker 3maal achtereen) , en werd buitendien telken jare
door zijne phyle tot strateeg gekozen ; ook andere ambten , zooals dat van
Inspecteur der staatsgebouwen , bekleedde hij. Maar zijn voornaamste en
steeds toenemende macht bestond daarin , dat elk zijner plannen en voorstellen de goedkeuring der volksvergadering verwierf, een macht die hij te
danken had èn aan zijn welsprekendheid — zij was wegslepend èn
meer nog aan 't vertrouwen , dat zijn inzicht en karakter , de deugdelijkheid
van al wat hij voorstelde , hem bij 't volk veroverde ; zelf sprak hij zelden ,
zijn plannen werden op zijn verzoek meest door zijn vrienden voorgesteld
en aanbevolen. Vóór 444 werden nog wel eens maatregelen genomen
die niet strookten met zijn politiek , daarna zoolang hij leefde niet meer ;
het is dus hier de plaats iets over zijn denkbeelden mede te deelen.
Perikles' buiten- § 2 I 5. Hoe meer Perikles' oordeel rijpte , des te vaster
landsche politiek. werd hij overtuigd , dat Athene zich vergenoegen moest
de Grieksche Zeën te beheerschen , in de eerste plaats de Aigaiïsche Zee
(en den Pontos Euxeinos) ; de expeditie naar Aigyptos heeft hij zeker
afgekeurd , Athene's bemoeiingen met M. Griekenland (in 458 en volgende
jaren) waarschijnlijk , zoo niet terstond dan toch later. Met Sparta c.s.
het nijdige Griekenland in één woord , meende hij dat het ten slotte wel
moest komen tot een strijd op leven en dood 2) , en hield het voor even
nutteloos dat te willen voorkomen als verstandig het nog eenigen tijd uit
te stellen ; wat voorkomen moest worden was het vechten in 't open veld ,
al werd dan ook Attika aan verwoesting prijsgegeven — het landvolk kon
plaats vinden binnen de wijde muren der onneembare stad en men kon
eene op den duur onweerstaanbare vergelding oefenen door met de vloot
Peloponnesos te bestoken. Ten opzichte van den Zeebond had Perikles
geen bijzonder gevoelen ; dat die bond een bloot werktuig werd in Athene's
hand was grootendeels of reeds voor zijn optreden Of door omstandigheden
buiten hem om tot stand gebracht ; hij echter heeft het goedgekeurd en
er de laatste hand aan gelegd door 't overbrengen der bondskas , en in

,

1

) De schrijver Thukydides was de zoon van Oloros.

Eene illusie bleek reeds in 460 (uit Sparta's onwil tegen een toen door
Perikles gewild algemeen Grieksch congres te Athene) eene nauwere vereeniging
aller Grieken (uit den aard der zaak onder Athene's leiding).
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overeenstemming met de meerderheid zijner medeburgers twijfelde ook hij
niet of Athene mocht over de contributien beschikken naar goedvinden.
Wie dit heoordeelen wil bedenke , dat alleen door de macht van den
Zeebond de bondgenooten werden gevrijwaard van uitzuiging en onderdrukking door Perzische stadhoudertyrannen (volkomen vrijheid liet Athene
hun in 't regelen van .regeering en binnenlandsche politiek) en door de
macht van den Zeebond alleen hun handel werd beschermd tegen Phoinikische concurrentie en Tyrrheensche 1) en andere zeerooverij , zoodat ze
allen zonder uitzondering welvaart genoten.
Maar wat vooral Perikles' ziel heeft vervuld , was
Perikles' binnen- § 216.
landsehe politiek. Athene steeds meer geschikt te maken voor zijn grootsche
stelling. Dat de stad zoolang zij de zee beheerschte onneembaar was ,
dankte men der door Perikles ontworpen muurverbinding met de havens —
voortzetting van 't werk van Themistokles , waar ook de uitrusting van
Peiraieus met beursgebouwen , werven en arsenalen op volgde. Dat het
staats en rechtswezen , meer en meer door de omstandigheden en Themistokles invloed veranderd, door de regeling van 461/460 orde en
vastheid kreeg , was -- zij het ook reeds door anderen , bepaald Ephialtes
aangevangen en ter helfte gevoerd — tot voltooiing gebracht door Perikles
vooral. Dat het den burgers , wier volksvergadering en raad sedert Kleisthenes aan de eigenlijke regeering deel had (zie § 99) , ook gemakkelijk
en aangenaam gemaakt moest worden (door de vergoeding van hun tijd
en moeite) om hieraan , en aan het in de oudheid daar nog niet van
afgescheiden rechtswezen , deel te nemen , schijnt bepaald Perikles' denkbeeld
geweest te zijn. De werkdadige belangstelling der burgers in 't staatsleven
hield hij dan ook voor volstrekt noodig , wilde men niet te kort schieten
in al de plichten en zorgen van diplomatieken en administratieven aard
waarmede Athene's hoogheid stond of viel , in 't bijzonder aan den even
onmisbaren als drukkenden krijgs- en vooral zeedienst , waarvoor de trouwens ook van hem uitgegane bezoldiging slechts een schrale vergoeding
was. Genoemde werkdadige belangstelling heeft hij niet alleen door presentiegelden zoeken aan te wakkeren , maar in 't algemeen door de grootheid van den staat den burgers niet slechts indirect — in vermeerdering
van nationalen rijkdom — maar ook rechtstreeks ten goede te doen komen.
Eén ding dat hiertoe behoort , het uitzenden van kleruchien was men reeds
lang vóór Perikles begonnen (naar Lemnos en Imbros na den slag bij
Mykale , naar Eion , aan den mond van den Hebros bij de vorming van
het Thrakische district zie § T95 , naar Skyros zie § 198 , naar Andros
in 467 zie § 198 , naar Naxos in 466 zie § 203 ; de Kleruchien waren
trouwens niet alleen een voordeel voor de , meest uit de armere burgers
gekozen , Kieruchen , maar dienden ook als wachtposten in de Aigaiïsche
,

,

Zee) — Perikles heeft kleruchien gevoerd naar de Chersonnesos Thrakia 2)
1) Zie § 93.
2) Wanneer , is niet zeker ; en dit geldt ook van de beneden vermelde vestigingen te Sinope en te Amisos.
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en naar Euboia ) en later naar Aigina (zie § 224) en met zijn medewerwerking zijn 600 Atheensche burgers als burgers opgenomen in Sinoe
(aan de Z. kust der Zwarte Zee) en een grooter aantal in Amisos (dicht
bij Sinope) — beide steden kolonien van Miletos , hadden versterking
tegen de inboorlingen noodig — , en ook zijn na 443 twee eigenlijke
kolonien van wege Athene gesticht geworden. Maar wat Perikles vooral
bedoelde met hetgeen de grootheid van den staat den burgers verschaffen
moest , was verhoogd levensgenot zooals Perikles het opvatte , d. w. z.
kunstgenot en door de kunst g e w ij d fe e s tgenot. Ook dit was geen
geheel nieuw denkbeeld. Dat de koren der musische agonen van staatswege
bekostigd werden , was overal in Griekenland en ook sinds lang te Athene
het geval ; dat de musische en gymnische agonen en offers en optochten
rijk en schitterend waren , was het onwillekeurig gevolg van Athene's
grootheid; dat aan onsterfelijke kunstenaars Athene alleen grooter bijdrage
leverde dan de geheele overige Grieksche wereld , kwam hoofdzakelijk
daarvandaan dat Athene aan eigen inspanning zijn grootheid te danken
had. Maar Perikles deed door de armenkassen en de theorikenkas den staat
er voor zorgen , dat het levensgenot der armere hurgers niet te veel verschilde van dat der rijkere. En , wat voor de geheele wereld belangrijk is
geworden , aan de beeldende kunst heeft hij als 't ware vleugels verschaft.
Vooral na 445 heeft hij rusteloos al zijn invloed besteed om door bestellingen van staatswege Athene één groote kunstenaarswerkplaats en kunsttentoonstelling te maken 2). Dat de staat hierdoor aan tal van personen
door werk brood verschafte , was , hoewel geheel in Perikles' geest , geen
hoofdzaak. Maar dat de burgers het gezicht van al 't schoone en grootschc
genieten zouden als een vrucht der .grootheid van den staat.
Niet echter alleen wat betreft Athene's burgers moest de kunst naar
Perikles' bedoeling Athene's heerschappij ten dienste staan , maar ook wat
betreft de overige Grieken. Door haar moest Athene zulk een bekoorlijkheid
verkrijgen , dat de vreemdeling die er zich had neergezet er niet minder
mee dweepte dan de staatsburger , dat de bondgenoot die om zijn processen
of om handelszaken of om andere redenen er een tijdelijk verblijf hield ,
ook dit zelf als een voorrecht beschouwde en trotsch was op zijne betrekking tot A thene , dat eindelijk Sparta en de overige afgunstigen , door de
macht der schoonheid overwonnen zoo het mogelijk was , hun nijd vergaten en zich verheugden , dat Griekenland zulk een pronkjuweel bezat 3
Overigens waardeerde Perikles het genot en de beoefening der kunst niet
slechts als een bevestingsmiddel in den dienst der heerschappij , maar hij
beschouwde het daarenboven als het waardigste doel waar de heerschappij
dienstbaar aan gemaakt kon worden , gelijk hij ook zelf bii kunst en wijsbegeerte allen tijd doorbracht , dien hij meende voor zich zelf te mogen
besteden.

).

1) Na zijn opstand zie § 213.
2) Zie het nadere hierover in Hoofdstuk XXIX.
Tfjg EA14805.
3) Ellcgo5 ILOVEItiOV
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GOurende de eerste 5 jaren van het 30-jarig
had
Athene Nyeer rust. Tn 444 werd een derde
bestand
gebouwd
, Oostelijk van Peiraieus en Weste
lange muur
lelijk van Phaleron , waarna men den den Phalerischen muur (den alleroostelijksten) liet vervallen. Ook schijnt in genoemde vijf jaren de aanleg
van de voorstad Peiraieus en het ontstaan der meeste nieuwe groote bouwwerken (zie § 216 en Hoofdst. XXIX) te vallen. In 443 werd er onder Athene's
leiding en onder deelneming van verscheiden bekende Atheners '} een
kolonie gezonden, naar de buurt van 't oude Sybaris , en aldaar de stad
'Thurii gesticht. De stad werd in denzelfden trant aangelegd als kort te
voren Peiraieus 2). Ook de zonen der bij de verwoesting hunner stad gevluchte Sybarieten stroomden toe. Maar deze speelden den baas en werden
in 441 doodgeslagen of verdreven en toen eerst kwam de kolonie tot bloei.
Opstaud van Samos en § 218. In 44o kwam de aristokratische regeering van
Ryzantion 490-439.
Samos in twist met Miletos over 't bezit der stad Priene.
Stichting van Amphi
polis 437.
Men begon te vechten in plaats van Athene's beslissing
in de zaak te vragen. Miletos verloor. Nu riep 't Athene's tusschenkomst
in , ook 't lagere volk te Samos wenschte die. De Samische regeering
weigerde haar echter hardnekkig. Athene zond 4o schepen en veranderde de
regeering van Samos. Maar de gevluchte aristokraten wisten met hulp van een
Perzisch satraap 't achtergelaten Atheensche garnizoen te overrompelen en
de aristokratie te herstellen. Samos viel nu openlijk af en kort daarop ook
Byzantion. Samos vroeg ook hulp aan Sparta , maar Korinthos, 'twelk na
Megara's tweede partijwisseling veel van zijn wrok jegens Athene had laten
varen en om zijn handel vrede met Athene wenschen moest , wist de
Spartaansche regeering te bewegen deze te weigeren. Een tweede Atheensche
vloot van 44 schepen onder Perikles versloeg de Samische van 7o en
blokkeerde de stad Samos. Maar terwijl hij met de meeste schepen op
verkenning uit was , daar er een gerucht liep van eene naderende Phoini.
kische vloot ('t gerucht bleek echter valsch) , versloegen de Samiers de
achtergebleven Atheensche schepen. Nu werd echter zulk een sterke vloot
uit Athene , Chios en Lesbos gezonden , dat Samos spoedig moest capituleeren (439); eene zware boete was zijne straf. Ook Byzantion onderwierp
zich weer. Voortaan behield Athene overal vrede tot aan den Peloponnesischen oorlog , waarvan zich echter reeds in 435 de voorloopers vertoonden. Nog had ondertusschen in 437 de stichting plaats der kolonie
Amphipolis a. d. Strymon , op de plek , genaamd 'Evviabol. Zij begon zeer
spoedig te bloeien.
Eerste aanleiding tot § 21 9. In 435 ontstond er oorlog tusschen 't eiland
den Peloponnesischen
Kerkyra en zijn moederstad Korinthos naar aanleiding
oorlog ; Kerkyra
den Zeebond.
van partijschappen in hunne gemeenschappelijke kolonie
Epia'amnos (op de kust van Illyrie). Kerkyra , toenmaals na Athene de
Rust en werken de l

§ 217.

vredes 445-44O:
Stichting van Thurii 443.

1) De priester Lampon , de geschiedschrijver Herodotos, de rhetor Protagoras,
de latere pleitbezorger Lysias.
2) Nl. met:rechte straten zooals n g geen7stad in Griekenlan.dze had.
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eerste zeemacht van Griekenland , won een zeeslag bij I,eukimne (een kaap
van Kerkyra) , maar toen Korinthos na een langdurige toerusting in 434
een nieuwe expeditie gereed had , werd Kerkyra toch bang en verzocht
in den Zeebond opgenomen te mogen worden. Perikles bewoog de Atheners
dit toe te staan. Schending der bepalingen van 445 was het niet' maar
men zou er Korinthos zeer door verbitteren daar Kerkyra's macht gepaard met hooghartigheid jegens de moederstad , sedert meer dan een eeuw
Korinthe's gevoelige plek was. Van den anderen kant had alleen Korinthe
de , sinds den slag bij Koroneia en Athene's bescheiden optreden na dien
tijd, steeds krijgslustiger Spartanen tot nog toe in toom gehouden (zie
§ 218) , men kon dus nu op een algemeenen oorlog rekenen. Maar Perikles
meende , dat die toch niet kon uitblijven (zie § 2 15) , terwijl men er nu
ten minste i to trieeren , Kerkyra's krijgsvloot , mee won. Om echter zoo
min mogelijk aanstoot te geven , sloot men met Kerkyra een bloot defensief
verbond. Korinthe moest nu evenwel na nog een vruchtelooze poging (in
433) zijn opzet tegen Kerkyra opgeven en het ontstak dan nu ook in
blinde woede jegens Athene.
Tweede aanleiding tot § 220. Perdikas , koning van Beneden-Makedonie , zoon
den Peloponnesischen
van den vroeger genoemden Alexander van Makedonie
oorlog ;
Potidaia's afval.
was den Atheners vijandig daar zij zijne broeders
Philippos en Derdas in de heerschappij van Boven-Makedonie bevestigden.
Daarom stookte hij reeds sinds eenigen tijd de Grieken van Kalchidike
op en deze luisterden blijkbaar naar hem. In 435 begon hij ook de Korinthische kolonie Potidaia (zie § 90) op te stoken. Als voorzorgsmaa tregel beval Athene nu dat Potidaia zijn muur aan den zeekant zou afbreken en de jaarlijksche overheden die het nit Korinthos ontving voortaan
zou weigeren. Nu viel Potidaia in 432 openlijk af en vroeg hulp van
Korinthe en Sparta , die deze ook beloofden. Maar Athene blokkeerde
Potidaia en sloeg alle pogingen tot ontzet af.
221. Sedert eenigen tijd deed Megara , waarschijnlijk
Derde aanleiding tot den Peloponnesischen niet zonder onmiddellijken of middelijken invloed van
oorlog ; Megara.
Korinthe en Sparta , al wat het kon om den Atheners
last en nadeel te berokkenen door ontvluchte slaven op te nemen landerijen te verwoesten enz. enz. Hierom besloten de Atheners in 432 dat op
doodstraf geen Megarenser , 't gebied van Attika of van eenigen staat van
den Zeebond betreden mocht.
§ 222. In November 432 werd door Sparta , volgens
Besluit tot
algerneenen oorlog ;
Korinthe's hartstochtelijk uitgesproken verlangen , beomvang der partijen.
slist , dat Athene door zijn houding tegenover Kerkyra,
en Potidaia en Megara het 30-jarig bestand driedubbel verbroken had. In
een kort daarop gevolgde bondsvergadering te Sparta (Mei 432) werd , ook
wederom na een hevige rede van Korinthe's gezanten , door alle leden
van den Lakedaimonischen bond besloten eene lijn met Sparta te trekken.
Hierbij sloten zich buitendien de Boiotische bond , Doris , Aitolie , Epiknemidisch en Opuntisch Lokris en de Korinthische volkplantingen Ambrakia,
,
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Anaktorion en 't eiland Leukas aan. Onzijdig bleven Argos , Achaje , Phokis
en Delphi ; ook Arkadie , hoewel lid van den Lakedaimonischen bond ,
bleef zoo goed als onzijdig. Aan Athene's zijde stonden behalve alle leden
van den zeebond , waartoe nu ook Kerkyra behoorde en die over een
inkomen van 600 talenten beschikte (terwijl er bij 't begin van 431 nog
6000 in kas waren) en over een vloot van meer dan 400 schepen , nog
Plataiai , Thessalia , 't grootste deel van Akarnania , Lokris , Naupaktos
Zakynthos en iets later ook Kephallenia.
Perikles in 432. § 223. Te midden der staatszorgen werd Perikles in 432
nog door bijzondere zorgen gekweld. Zijn hnis was sinds lang de verzamel,
plaats der vrijdenkers. Dit ergerde vele oudgeloovigen , zoowel onder
de volkspartij als onder de aristokraten ; het bezorgde hem persoonlijke
vijanden. Met dezen spanden nu zijne benijders en zijne politieke tegen
standers te zamen. Eerst werd zijn vriend en leermeester de philosooph
A n a x a g o r a s aangeklaagd van godsverachting (010.0Eta ) en Perzischgezindheid (1.,n;)talL6s) , vervolgens zijn vriend P h e i d i a s de beeldhouwer
wegens (gewaande) verduistering van landsgelden en wegens olari tgfm ,
daarna A s p a s i a , eene aanzienlijke vrouw uit Miletos en sedert 445 de
tweede vrouw van Perikles , wegens ',EfoEta en koppelarij -- dit laatste
dewijl zij aanzienlijke Atheensche vrouwen en mannen te zamen bij zich
en Perikles ontving , waaraan als tegen de Atheensche zeden strijdende
door den laster onzedelijke bedoelingen konden warden toegedicht. Anaxagoras week naar Lampsakos , of hij veroordeeld is is onzeker. Pheidias
stierf in den kerker voor de einduitspraak in zijn proces. Aspasia werd
vrijgesproken. Ten slotte werd Perikles zelf op voorstel van zekeren Drakontides gesommeerd om voor de prytanen rekenschap af te leggen , van
zekere niet gespecificeerde posten voor noodzakelijke uitgaven op eene oude
door 't volk goedgekeurde ambtelijke rekening van hem. De sommatie is
of ingetrokken Of -- wat waarschijnlijker is — men heeft haar onuitgevoerd
laten rusten.
,
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XXV.

DE EERSTE PERIODE VAN DEN Z. 0. PELOPONNESISCHEN OORLOG

,

DE ARCHIDAMISCHE KRIJG

(D. i. van 431 v. Chr.-421 v. Chr.).
De oorlog en de pest ;§ 2 24 .
Perikles' einde ,

Tn maart 431 werd na vruchtelooze onderhandelingen
de oorlog zonder oorlogsverklaring geopend
(431-429).
met een verraderlijken maar mislukten aanval van den Boiotischen bond
op Plataiai. In 't midden van 431 deed de Peloponnesische macht
d. w. z. de macht der Lakedaimoniers en hun bondgenooten , waarvan
de kern uit de Peloponneses kwam — onder Arehidamos IT , koning
van Sparta (vandaar Archidamische oorlog) een inval in Attika en bracht
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daar cenige weken met verwoesten door. Bewoners en vee vluchtten
binnen Athene en naar Euboia. Atheensche vloten verwoestten hier en
daar de kusten van Peloponnesos , en te zamen met een landleger het gebied van Megara. Ook werden de bewoners van Aigina wegens Spartaanschgezindheid uit hun eiland gejaagd en dit onder Atheensche kleruchen ver deeld. In 430 geschiedde een -de inval in Attika met nog meer verwoesting.
Binnen Athene ontstond een vreeselijke pestziekte, die met een korte rust
gedurende den winter twee jaren duurde , en zich in 426 nog eens weer
vertoonde , niet veel minder dan 15000 menschen moeten er aan gestorven
zijn. Desniettemin werd in 43o weer een vloot uitgezonden , die Troizen
Epidauros , Hermione en Haliai t) plunderde ; een Peloponnesische vloot
deed een mislukten aanval op Zakynthos. Voor de wreedaardige zeerooverij
der Peloponnesiers nam Athene weerwraak door 't dooden eeniger Lakonische
gezanten opgevangen op weg naar Perzie. Onderwijl was de mismoedigheid
te Athene van dien aard geworden , dat men zich liet overhalen Perikles
in 43o 'tzij te schorsen of niet te herkiezen in zijn ambten , en hem zelfs
tot eene boete te veroordeelen wegens wanbeheer. Maar in 't begin van
429 (zoo niet reeds eerder) herstelde men hem in eer en waardigheden ,
hij stierf echter kort daarna aan tering 2). Perikles was ernstig van aard ,
meer geacht dan bemind bij de menigte. Nooit heeft een Athener het
eerlijker gemeend met zijn vaderland , nooit is een Atheensch staatsman
zoo veelzijdig ontwikkeld geweest.
§ 225. In 429 deed de Peloponnesische macht geen
Plataiai's belegering en
val ; Potidaia herwonnen, inval in Attika, maar wendde zich tegen Plataiai
Lesbos afgevallen en herwonnen; Kerkyra's woe- dat zij insloot , de meeste vrouwen en kinderen
ingen (429-427)konden echter naar Athene vluchten. Potidaia capituleerde in 429 op gunstige voorwaarden , en bij Patrai behaalde een
Atheensche vloot onder Phormio een schitterende dubbele overwinning op
de Peloponnesische ; de kunst van manoeuvreeren had toen bij de Atheensche zeemacht haar glanspunt bereikt en Phormio was de bekwaamste der
bekwamen. In 428 deed Archidamos weer een inval in Attika , tevens
vielen het aristokratisch geregeerde Mytilene en de andere staten op
Lesbos , Afethymna uitgezonderd , zonder eenige aanleiding van Athene
af. In 427 geschiedde weer een inval in Attika , maar Mytilene en de
overige Lesbische staten werden heroverd. Kort daarop viel Plataiai , nadat
echter nog in 't laatst van 428 de helft der bezetting zich bij nacht naar
Athene had weten te redden ; de achtergeblevenen werden , voor zoover
mannen , gedood voor zoover vrouwen en kinderen , verkocht. Op Kerkyra
werd ondertusschen de demokratische regeering verraderlijk aangerand door
aristokraten ; ze konden zich echter niet lang handhaven , een gruwelijk
bloedbad werd onder hen aangericht , een aanzienlijk overschot vluchtte.
1) ± 470 van uit Hermione gesticht , eerst aan Argos schatplichtig , waarschijnlijk sedert ± 460 vrij en lid van den Lakedaimonischen bond.
2) Die waarschijnlijk in pest eindigde.

109
Voorspoed der Atheners § 226. In 426
in 426 en 425; Kleon.
Demosthenes ,

landde een Atheensch leger onder
na eerst Leukas verwoest te hebben ,
op de kust van Akarnanie , en na een mislukten tocht tegen de Aitollers
versloeg het in de buurt der stad Argos Amphilochikon een Pelopon ,
Ambrakia dienesichlgr,vtkdoewbarmnuit
daarbij zoo goed als allen omkwamen. In 426 was Kleon , een leerlooier ,
de eerste man te Athene , waarschijnlijk als tamias ; dit is het eerste der
zeer zeldzame gevallen , dat te Athene een man van geringe afkomst aan
't hoofd stond. Kleon had zich reeds vroeger als spreker onderscheiden
tegenover Perikles — waarschijnlijk vond hij diens oorlogsbeleid te slap —
en in 428 een hoofdelijken omslag doorgedreven ; ook nu kenmerkte zijn
bestuur zich door krachtige maatregelen , o. a. werd in 425 het tribuut der
bondgenooten verhoogd tot over de i000 talenten en het heliastengeld tot
3 obolen. In 425 deden de vijanden nog eens weer een korten inval in
Attika , maar kort daarop gebeurde iets , dat aan deze invallen voor goed
een einde maakte : een Atheensche vloot op weg naar Kerkyra wegens de
plunderingen der in 427 gevluchte aristokraten , landde door storm gedreven , bij 't onbewoonde en bijna ontoegankelijke voorgebergte Pylos
(in Messenia) en versterkte het , en Demosthenes bleef er met een kleine
macht achter ; dadelijk trok de Peloponnesische landmacht uit Attika
daarheen om in verband met eene Peloponnesische vloot te land en te zee
hem aan te vallen , te dien einde bezette zij ook 't eilandje Sphakteria ; te
vergeefs ; eene Atheensche vloot sloot Sphakteria in ; de Spartanen verzochten een wapenstilstand en onderhandelden te Athene over vrede , op
aanraden van Kleon (en terecht) werd deze geweigerd ; de Atheensche vloot
kon ondertusschen Sphakteria maar niet innemen en moest versterking
vragen. Kleon ging daar nu met nieuwe troepen heen en slaagde er met
Demosthenes in het eiland te veroveren , waarop de Spartaansche bezetting
voor zoo ver niet gesneuveld gevangen naar Athene ging en er aldaar met
haar leven borg voor bleef, dat Attika niet weer aangerand zou worden.
De Atheensche vloot zeilde daarop naar Kerkyra en nam met behulp der
inwoners de plunderaars gevangen , (lie alle door hun landslieden werden
afgemaakt onder oogluikend toezien van Eurymedon , den Atheenschen
vlootvoogd. Nikias plunderde terzelfdertijd met een vloot de kust van
Peloponnesos.
Heilotenmoord ,
§ 227. In 424 wist Sparta 2000 heiloten , die zich
rampspoeden der Atlie- ,
in den oorlog onderscheiden hadden , onder belofte
tiers, 424-422.
van vrijlating en belooning , in een hinderlaag te lokken en te dooden ,
uit bezorgdheid voor hun kloekheid. In 424 steeg de voorspoed der
Atheners nog eerst een korte poos om daarop in eens sterk te dalen.
Nikias nam 't eiland Kythera en veroverde Thyrea , hij nam de daar
sedert 431 gevestigde Aigineten naar Athene mee , waar ze gedood
werden. Een aanslag der Atheners op Megara mislukte , maar de haven
Nisai werd door hen veroverd. Toen ze echter nu ook aanvallenderwijs
in Boiotia te werk wilden gaan , verloren ze een Moedigen slag bij het
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z.g. D el i o n , een tempel van Apollo op de Attische grens (424). Erger
evenwel was 'tgeen hun in 423 overkwam. B r a s i d a s , een buitengewoon
bekwaam en stoutmoedig Spartaan , haalde zijne regeering over hem met
eenige manschappen (700 Heiloten) naar het Thrakische distrikt te zenden ;
hij bracht daar verscheiden steden tot afval , o. a. het belangrijke Amphipolis. Door Nikias werden eenige der afgevallen steden hernomen in 423
en in 422 eenige andere door Kleon ; maar het slot was , dat Kleon door
Brasidas overrompeld verslagen werd en sneuvelde , Brasidas sneuvelde .
echter ook. In Kleon verloor Athene een verstandig en wakker man ,
wiens plaats niet naar behooren kon worden vervuld.
De vrede van Nikias, 421 § 228.
Nevens de aristokratie die — enkele harer
geslachten uitgezonderd — krachtens hare traditie den oorlog met Sparta
afkeurde , begon steeds grooter getal burgers naar vrede te verlangen ,
vooral na Athene's laatste rampspoeden , en daar er voor Kleon die alleen
in een krachtig volhouden totdat Sparta voor goed onschadelijk gemaakt
zou zijn heil zag , geen even krachtig en invloedrijk staatsman derzelfde
richting optrad , vonden de aristokratische woordvoerders die tot vrede
rieden , steeds meer gehoor. De voornaamste van hen waren N i k i a s , een
bekrompen man en middelmatig veldheer , in gewone gevallen goed , in
buitengewone onbruikbaar , en A 1 k i b i a d e s , Kleinias' zoon , een neef van
Perikles , wees op zijn vijfde jaar , die om rijkdom , geboorte , schoonheid ,
moed , geest en hartstocht van der jeugd af gevleid , spoedig in zelfzucht ,
ijdelheid en eigenwaan , trouw en schaamte bij zich zelf begon te verstikken.
Door hun toedoen sloot men in 42 I een bestand voor 5o jaar , gewoonlijk de
vrede van Nikias geheeten. Partijen bepaalden dat ze elkaar hunne veroveringen en gevangenen terug zouden geven , slechts zouden Nisai (de
haven van Megara) en Anaktorion (een kolonie van Korinthos op de N.W.
punt van Arkarnanie) aan de Atheners blijven. Verstoord over deze schikking weigerden Korinthos en Megara , en eveneens de Boiotiers daar zij
het door hen bezette grerisfort Panakton teruggeven moesten , het verdrag
te onderteekenen.
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XXVI.

DE TWEEDE PERIODE VAN DEN Z. 0. PELOPONNESISCHEN OORLOG

VAN DEN VREDE

VAN NIKIAS TOT SPARTA'S OPENLIJK WEDEROPTREDEN TEGEN ATHENE

(D. i. van 421 v. Chr.-413 v. Chr.)
Verbonden en tegen- § 229. De
verbonden , in 421
teruggave
en 420.

vrede van Nikias bepaalde de wederzijdsche
der veroveringen. Maar Amphipolis en Kalchidike weigerden zich aan Athene te laten teruggeven, en hoewel de Spar-,
tanen het natuurlijk gevolg hiervan nl. dat de Atheners nu ook weigerden
Pylos en de gevangenen van Sphakteria terug te geven zeer pijnlijk gevoelden , waagden zij zich toch aan geen poging om Amphipolis en de overige
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steden te dwingen , wat zij ook waarschijnlijk (het verzuimd hebbende , toen
hun troepen nog binnen de muren waren) bezwaarlijk gekund hadden; ten
minste alle pogingen die de Atheners vervolgens (sedert 420) jaren lang
aanwenden o. a. onder Demosthenes' leiding , bleven voor goed vruchteloos. Uit zijn verlegenheid , vermeerderd nog doordat de 3o-jarige vrede
met de Argeiers ook juist afliep en deze dien niet hernieuwen wilden , werd
Sparta voor meer dan de helft gered door de nog altijd te Athene overwegende aristokraten , die uit bezorgdheid voor den vrede de volksvergadering wisten te overreden in een defensief verbond met Sparta toe te
stemmen , waarbij Athene niets won dan de (op Spartaansche trouw berustende !) belofte van hulp tegen mogelijke aanvallen op zijn grond (b.v.
van Korinthe of Megara of Boiotie) en waarbij het de gevangenen van
Sphakteria teruggaf. Onderwijl deed Korinthos zijn best Argos over te halen
tot een verbond tegen Sparta en Athene beide ; uit haat tegen Sparta stemde
Argos toe. En om dezelfde reden sloten zich ook Mantineia en Elis er
bij aan , die zich wegens den (demokratischen) aard van hunnen regeeringsvorm en om bijzondere grieven meer en meer van Sparta vervreemd hadden.
Kort hierop lieten de Spartanen zich vinden tot een geheim verbond met
de Boiotiers , als prijs waarvoor deze hun Panakton zouden afstaan dat zij
hebben wilden om het den Atheners in ruil van Pylos aan te bieden ;
ter sluiks echter slechtten de Boiotiers het (uit eigenbelang) , eer zij het
den Spartanen overgaven , en nu weigerden ook de Atheners , buitendien
vertoornd over Sparta's handelswijs die hun niet ontgaan was , den ruil
aan te nemen. Zelfs traden zij in 420 toe tot een bond met Argos , Elis
en Mantineia , met wie ook Korinthos in -bond bleef zonder evenwel met
Athene in bond te komen 1). Het roerigst in de nu weer Anti-Spartaansche
politiek van Athene was Alkibiades , wien na het laatste verbond met
Sparta niet die onderscheiding van Sparta's wege was geworden , waarop
hij gerekend had. Door zijn invloed onder de jongelieden der aristokratie
vormde hij naast de demokratische oorlogspartij , waar Hyperbolos (wellicht
toenmaals tamias) het hoofd van was , eene aristokratische.
Vijandelijkheden , § 230.
In 't volgend jaar (419) brak er een oorlog
419-416.
uit
tusschen
Argos en Epidauros ; Alkibiades kwam
Hyperbolos geostrakiseerd, 418.
met een kleine bende Atheners den Argeiers en hun
bondgenooten (Eleiers en Mantineiers) , koning Agis van Sparta met het
leger van Sparta en zijn bondgenooten Epidauros te hulp , maar het jaar
verliep zonder gevecht van beteekenis en men ging weer naar huis. In
418 kwam het tot een gevecht bij Mant in e i a , waar de Argeiërs met
hun bondgenooten — uitgenomen de Elei ë rs , die hen wegens een verschil
over 't krijgsplan , in den steek gelaten hadden — beslissend geslagen werden.
Argos moest nu vrede met Sparta sluiten , die onder den invloed eenel
1 ) Men had dus in 420 , 1° een bond tusschen Sparta en Athene 2° een
bond tusschen Sparta en Boiotië, 3° een bond tusschen Korinthos , Elis , Argos
en Mantineia ; 4 0 • een bond tusschen Athene, Elis , Argos en Mantineia. Buitendien bestond ook de Lakedaimonische bond en natuurlijk de Attische Zeehond.
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aristokratische partij spoedig in een bond veranderd werd. Onderwijl had
te Athene de slag bij Mantineia den invloed van Alkibiades , hoewel hij geen
bevelhebber daarbij geweest was , zeer doen dalen , zoodat Nikias de kans
schoon zag om een schervengericht tegen hem uit te lokken. Maar Alkibiades ontging 't gevaar door een overeenkomst met Nikias , waarbij zijn
club van den bond met Hyperbolos en de zijnen (zie § 228) afstand deed ,
en de geheele aristokratie benevens de overige niet-krijgsgezinde burgers door
Nikias verwittigd , in plaats van op Alkibiades op Hyperbolos stemden ,
zoodat deze dan ook verbannen werd (6 jaar later stierf hij in ballingschap
te Samos door de hand van een aristokratisch sluipmoordenaar). Alkibiades
en de zijnen hadden zich echter niet in ernst tot een vredespolitiek bekeerd ,
en tijdens Nikias in 417 tegen Amphipolis en Perdikkas vocht werd de
stemming algemeen weer krijgszuchtiger ; Sparta gaf kaperbrieven tegen
Athene uit ; Korinthos pleegde vijandelijkheden tegen Athene ; in Argos
hadden omwentelingen plaats : eerst maakte genoemde aristokratische partij
zich van 't bewind meester (Februari 417) , maar zij pleegde gruwelen en
werd na 4 maanden verdreven , waardoor Argos weer in krijgstoestand met
Sparta kwam zonder dat Sparta echter in staat was de verdrevenen te
herstellen ; Athene voelce zich geroepen (in 416) het eiland Melos tot
deelneming aan den Zeebond te sommeeren (niet geheel ten onrechte als
men bedenkt dat het ook van de veiligheid tegen zeeroovers genoot) ,
weigerende werd het veroverd en (op voorstel van Alkibiades) uitgemoord
en met Atheners bevolkt.
Maar belangrijker was het jaar 416 door de
Inleiding op de expe- § 231.
Uitje naar iii, 416.
voorbereiding der gebeurtenis , die het keerpunt van
den Peloponnesischen oorlog geworden is : de A theensche expeditie
tegen de Dorische steden van Sicilie, Syrakuse in de eerste
p laat s. Reeds in 431 hadden die steden een opdracht van Sparta gekregen
een vloot van soo trieeren te verschaffen , maar liever hun sympathie getoond
door de Ionische steden Naxos , Katana en Leontini van grondgebied
te berooven. Een gezantschap uit Leontini bewoog in 427 de Atheners hulp
te verleenen — zonder veel uitslag echter , daarentegen bracht een congres der
Siciliaansche steden te Gela in 424 een algemeenen vrede te weeg. Toen
evenwel Syrakuse in 423 door aristokraten van Leontini tegen de volksmenigte
te hulp geroepen , deze van daar verdreef, en de genoemde aristokraten
vervolgens zelf hunne stad verwoestten en naar Syrakuse verhuisden , werd
Athene in 422 weer om hulp ingeroepen , nl. door de verdrevenen uit Leontini ; toen kon het echter , zelf in tegenspoed , zoo goed als in 't geheel
niets doen en Syrakuse kon zich in rust den grond van Leontini toeeigenen ).
') Twee jaar later , in 420 , viel Cumae in den strijd tegen stammen der Samnieten (een volk der Italiërs), die uit het bergland Samnium afdaalden en op
den duur ook de andere grieksche steden veroverden in de streek genaamd Campanië , b.v. Poseidonia enz. — zie de kaart — uitgezonderd Neapo/is en ook de
Grieksche steden verzwakte in de Z. W. streken van Italië , die nu naar de twee
voornaamste der opdringende stammen de namen Lucanië en Bruttium kregen.
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In 417 brak er een twist uit tusschen Selinus en Segesta (zie § 175)
en toen Syrakuse daarop hulp aan Selinus gaf ,, kreeg Athene in 416 door
een verzoek van Segesta , voor de 3de maal aanleiding zich met Sicilie te
bemoeien. De Segestanen deden schitterende beloften en Alkibiades spande
alle moeite in om hun verzoek te doen inwilligen. Atheensche gezanten
gingen naar Segesta om zijn finantieele krachten te onderzoeken , door
kunstgrepen der inwoners misleid brachten ze een veel te gunstig rapport
uit. Nu zegepraalde Alkibiades over den tegenstand van Nikias en een
vloot werd uitgerust van ioo Atheensche trieeren en 34 van Kerkyra ,
Samos en Chios , benevens 3o transportschepen waarop , behalve uit Athene ,
ook hoplieten uit Argos en Mantineia ; tot bevelhebbers waren benoemd
Nikias , Alkibiades en Lamachos ; in 415 was alles gereed.
De Hermenverminking. § 232. Maar juist voordat de vloot uitzeilen zou
werden te Athene in een nacht zoo goed als alle Hermen — d. i. ruw
bewerkte Hermesbusten , zooals ze van ouds op de kruiswegen en voor
huizen en tempels stonden — tot onherkenbaar wordens toe verminkt.
Die daad , die alles overtrof wat wel eens te Athene op 't stuk van brooddronken heiligschennis was uitgevoerd , joeg 't in doorsnee genomen godvreezende Attische volk een rilling aan 1) , en terstond besloot men , ten
einde tot sneller opsporing der daders ook de tot zulk een daad vatbare
personen te kunnen grijpen , niet alleen tegen gene maar tegen allen die
schuldig aan eenige nog niet vervolgde heiligschennis mochten zijn door
premien aanwijzingen uit te lokken ; wie evenwel valsch zou blijken aan
te klagen zou gedood worden. Hierop kwamen er over de Hermenverminking niet , maar wel over vroegere verminkingen in dronkenschap gepleegd ,
van andere standbeelden , aanklachten in , en ook over spotn -abootsing
der Mysterien in 't bijzonder tegen Alkibiades , wien daarop door zijn
vijanden — wier getal sedert lang legio was (en niet vreemd !) onder aanzienlijken en geringen beide — openlijk verweten werd dat hij ook wel
van de Hermenverminking wist. Maar den voor de expeditie gereed staanden
burgers en den hoplieten uit Argos en Mantineia , en ook in zooverre der
owheele burgerij als zij in Alkibiades de ziel der expeditie zag , was dié
aanklacht onaangenaam en hoewel gene juist daarom (want zijn kans op
vrijspraak rees er door) des te onbevreesder op behandeling aandrong en
des te meer wenschte naar onmidellijke behandeling , kon hij niet verhinderen dat men , waar nu ook zijn vijanden zoo hard mogelijk voor werkten 2),
de behandeling besloot uit te stellen tot na zijn terugkeer. En zoo zeilde
1) Zooals het bijv. naar Grote terecht herinnert der Madridsche bevolking
van de vorige eeuw zou gaan, zoo daar in eenen nacht alle Madonnabeelden en
Crucifixen vernield waren.
2) „Andere redenaars er voor spannende" zegt Thukydides , hierin ligt niet
opgesloten, wat Ephoros , van wien Plutarchos het heeft, er bij borduurt, dat
die redenaars niet ter goeder trouw waren, maar alleen dat hun aandringen op
uitstel niet (geheel) uit hen zelf voortkwam en dat ze er , op welke gronden
dan ook , toe waren aangezet door de vijanden van Alkibiades. Overigens is de
insinuatie van Th. dat Alkibiades' ergste vijanden de volksleiders waren wier licht
hij betimmerde , niet anders dan eene hatelijkheid aan 't adres der volksleiders.
DR. M. C. VA LETON ,

Gr. Gesch.
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de vloot uit. Maar nadat de afleiding welke haar niet uit te stellen vertrek aan de gemoederen gegeven had, voorbij was , kwam men met des te
meer ongeduld op de zaak der Hermen terug ; men verhoogde de premien.
En nu kwamen er èn aanwijzingen over gene , waar Alkibiades echter niet
in genoemd werd , èn ook weer aanwijzingen tegen Alkibiades , niet echter
dáárover maar alleen over Mysteriennabootsing. 't Slot was dat wegens
Hermenverminking ongeveer 20 personen ter dood zijn veroordeeld waarvan echter de meesten bij tijds gevlucht waren , en dat men Alkibiades toch
nog — zeker weer mede onder den invloed zijner vijanden — opeischte
om zich terstond , dus v66r den terugkeer der expeditie , over Mysteriennabootsing te komen verantwoorden. De hiertoe op het staatsschap „Salaminia"
afgezondenen vonden hem ter reede van Katana ; verlof hebbende om op
zijn eigen trieere met hen mee te gaan , maakte hij hiervan gebruik om onderweg
te Thurii te ontsnappen ; bij verstek werd hij ter dood veroordeeld 1).
De expeditie naar
§ 233. Reeds geruimen tijd voor Alkibiades' terugroeSyrakuse tot de
.
ping
hadden de veldheeren bemerkt , dat de hulpmiddelen
komst van Gylypos.
van Segesta zich tot 30 talenten bepaalden en in geen geval de kosten
der expeditie dragen konden. Wat moest men nu doen ? Nikias ried -op
zijn allermeest nog Selinus tot een verdrag met Segesta te dwingen en dan
terug te keeren ; Alkibiades wilde en Selinus en Syrakuse tot een over1 ) Vraagt men naar schuld of onschuld , dan maken de getuigenissen der
ouden niet den indruk dat van één der veroordeelden de schuld wettig bewezen
is. Noodlottig werd voor hen de algemeene spanning die steeds toenam door de
voortdurende onzekerheid , het gevolg van de onvolledigheid en tegenstrijdigheid
der aanwijzingen, waaronder valsche aanklachten waren van schurken, die hun
hoofd waagden om of de premiën te verdienen of vijanden te verderven. Die
spanning deed ten laatste ook de rechters voor bewijzen aanzien wat het niet
waren , een verschijnsel waarvan o.a. het bekende „Popish Plot" in Engeland den
tegenhanger levert. Dat er onder de 20 ver66rdeelden ook wel schuldigen geweest
zijn is waarschijnlijk , dat Alkibiades het was aan Mysteriënnabootsing eveneens.
Maar zeker is het dat deze laatste zaak een bijzonder gewicht kreeg: 1° door haar
behandeling naar aanleiding der Hermenverminking ; 2° dewijl A.'s vijanden ijverig
gebruik maakten van de onwillekeurig aangeboden gelegenheid om hem te benadeelen. „ Onwilleiceurig aangeboden ," want dat zij zelf de Hermen zouden verminkt hebben om hem vervolgens niet daarvan, maar van Mysteriënnabootsing
te kunnen beschuldigen is toch wel — met welnemen van Dr. Hartman , volgens
wien het bij Thuk. te lezen staat „dum modo sit lector ingenio paulo sagaciore"
(bescheidenlijk voegt Dr. H. iets later daarbij „Illud novum me repperisse arbitror
eam Thucydidis quoque sententiam esse") het toppunt van onwaarschijnlijkheid. Liever geloof ik met Gustav Gilbert (Beitrdge zur geschichte Athens):
„Trunkenheit und der in einem solchen Zustande besonders starke Zersteirungstrieb
des Menschen gewAhren eine hinreichende Erklhrung des Ereignisses." De daders
zullen geen menschen uit de geringe volksklasse geweest zijn, die toch bij meerder
godsdienstvrees (ten minste in Attika) niet zoo licht door dronkenschap tot iets
bijzonder vermetels vervoerd worden , en de vertrouwbaarste aanwijzingen waren
ook tegen aanzienlijken. Ten slotte zij nog opgemerkt dat de onstandvastige
houding , vooral ten opzichte van Alkibiades , door de Atheners getoond , niet is
een bewijs hunner bijzondere wuftheid ; — van dergelijke onvastheid in 't resultaat
der opinies (tenzij omtrent partijvragen) geeft de geschiedenis van ieder talrijk
lichaam, 'tzij volksvergadering, of volksvertegenwoordiging of vereeniging of wat
ook , in 't verleden en in 't heden voorbeelden te over , — maar dat zij eene treffende
bijdrage is tot bewijs der noodzakelijkheid dat de rechterlijke macht volkomen
onafhankelijk zij.

115
eenkomst dwingen door dat men de andere steden van Sikelië vriend-.
schappelijk voor zich won. Lamachos wilde recht op Syrakuse los gaan.
Het plan van Alkibiades werd opgevolgd, maar halverwege gestoord door
de komst der Salaminia; Nikias , tegen wien Lamachos in den krijgsraad
niet op kon , liet het nu varen daar 't toch niet veel gaf — Naxos en
Katana waren gewonnen , Messene niet enz. — en na verbazend dralen
ging hij toch tot den strijd met Syrakuse over , dat zich , hoewel nog
onvoorbereid toen de expeditie Italie naderde , na dien tijd eenigzins had uitgerust onder leiding van den kundigen Hermokrates. In den herfst begon
't beleg maar vóór 't volgende voorjaar (414) werd zoo goed als niets uitgevoerd , toen echter werd Syrakuse meer en meer benauwd daar het , in
weerwil van hevige uitvallen , aan de landzijde bijna geheel werd afgesloten door een muur en aan de zeezijde door de vloot , zoodat men reeds
over overgave handelde. Onderwijl was Lamachos gesneuveld en Nikias
verzuimde de insluiting te land geheel te voltooien en— wat nog veel erger
was , — kort daarop (Augustus 414) verzuimde hij , schoon nog bij tijds
gewaarschuwd , te verhinderen dat de Spartaan Gylippos met 4 trieeren te
Himera landde , met -I- 3oop hoplieten (70o uit Sparta en Korinthos en
de overige uit Himera , Gela en Selinus) dwars door Sicilie trok en door
de opengelaten ruimte van den insluitingsmuur in de belegerde stad geraakte , terwijl even te voren een Korinthische trieere en wat later — in
weerwil van Nikias — een Korinthisch eskader onder Erasinides haar
krijgshaven binnenkwam.

H 00FDS TUK XXVII.
DE DERDE PERIODE VAN DEN Z.G. PELOPONNESISCHEN OORLOG
DE Z.G. DEKELISCHE KRIJG.

(D. i. van 413 v. Chr. 404 v. Chr.)
Alkibiades' raad , § 234.
einde der Sicilische
deel 't
expeditie (413).

De tijdige hulp aan Syrakuse was voor een groot
werk van Alkibiades. Deze toch , over Elis te
Sparta gekomen, bewoog, te zamen met Korinthische gezanten, de Ephoren
tot dat wat ook gene juist kwamen vragen: de hervatting der rechtstreeksche
vijandelijkheden tegen Athene. Dit besluit voor zich zelven rechtvaardigende
met de omstandigheid dat de Atheners de Lakonische kust geplunderd
hadden (tot weerwraak van plundering der Argeische) volgden de Ephoren
Alkibiades' voor Athene allernadeeligsten raad om het vlek Dekeleia in
Attika in bezit te nemen en versterkt te houden tot uitgangspunt voor
voortdurende verwoesting — dit volbracht (Mei 414) koning Agis met de
geheele Peloponnesische landmacht ; want alle bondgenooten van 43 I deden
nu ook weer mee — en zijn niet minder noodlottigen raad om Syrakuse
bij te staan. Wat dit laatste betreft: de belegeraars werden na Gylippos'
en Erasinides' komst stap voor stap teruggedrongen en hun schepen in de
s*
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buitenhaven 1) meermalen , en steeds meer tot hun nadeel aangevallen , en
ofschoon omstreeks Juli 413 een hulpvloot onder Demosthenes verscheen 2
werden ze ter land en te zee verslagen , terwijl door 't bijgeloof van Nikias
(omtrent een maaneklips) de terugtocht zoolang werd uitgesteld , totdat hun
vloot meer dan half vernield en de haven gesloten was , waarop ze , nog
40.000 in getal , over land trachten weg te komen , maar reeds 6 dagen
later ten getale van io.000 nog levenden , de overigen waren gesneuveld
of voor een klein deel — naar Katana ontsnapt , krijgsgevangen
waren en deels terstond als slaven verkocht werden, deels na eerst eenigen
tijd in de steengroeven te zijn tentoongesteld waar nog velen omkwamen.
Demosthenes en Nikias doodden zich, ter dood veroordeeld , in den kerker.
§ 2 35. Door de tijding der ramp op Sicilie werden Chios
Afval van Chios,
Lesbos , Miletos enz., en Lesbos bewogen Sparta's hulp te verzoeken om vrij
bond van Sparta met
te worden , en te gel ij k liet èn T i s s a p h e r n e s, satraap
Perzië, Athene's
geestkracht 413, 412. van Mysië , Lydia en (in naam) van Ionië en Karië en ,
wedijverend met hem , P ha rn ab a z os , satraap van Phrygië a. d. Hellespont en
Bithynid, bondgenootschap tegen Athene aanbieden met belofte van groote gellijke bijdragen. Op aandrag vooral van Alkibiades stemden de Ephoren in alles
toe en met het voorjaar van 412 vertrok een vloot bestemd eerst naar Chios ,
dan naar Lesbos, dan een naar den Hellespont, naar Pharnabazos , te gaan —
dit laatste bleef echter nog lang achterwege waarbij het goed uitkwam
dat nu reeds sedert den zomer van 413 de ongelukken der Attische zeemacht Sparta en zijn bondgenooten vermocht hadden een vloot van ioo
schepen gereed te maken, voortaan ook versterkt door schepen van Syrakuse ,
Tarentum en andere W.lijke Dorische steden , ja zelfs van Thurii waar,
na 413 , een Lakonischgezinde aristokratie aan 't roer was. Naar Chios
ging Alkibiades zelf mee en vooral zijn invloed bewerkte dat ook Erythrai
en Phokaia en Kyme en Miletos en andere steden opstonden ; slechts in
Samos , waar de aristokraten , die na 439 (zie § 2 z 8) weer aan 't bestuur
waren hetzelfde beproefden , maakte het volk een bloedige revolutie en bleef
aan Athene getrouw. En de geestkracht der Atheners , die zich aan den
rand van 't verderf voelden , was niet uitgeput. Met bovenmenschelijke
inspanning zonden ze achtereenvolgens een aantal kleine eskaders uit —
in 't midden van 412 hadden ze weer -I- 15o schepen — en hielden
onder allerlei wisselvalligheden in 't algemeen in 412 daarmee de overhand in de Aigaiïsche zee , zelfs brachten ze Lesbos tot zijn plicht terug.
Alkibiades weer tegen § 236. Onderwijl was Alkibiades' rol bij de Spartanen
Sparta; Tissaphernes
weer uitgespeeld. De afval van Athene's bondgenooten
en Sparta; Sparta's
verdragen met Perzië. had aan gene niet dat overwicht verschaft dat hij er
hun van had beloofd ; Endeios, een der Ephoren die hem bijzonder be1) De krijgshaven was Noordelijk , de buitenhaven Zuidelijk van 't eiland Ortygia
er was ook een binnenhaven Zuidelijk van Ortygia , die in de buitenhaven uitmondde.
2) Het is bijna onbegrijpelijk , dat de Atheners in weerwil van Agis nog
strijdkrachten van huis zonden, in plaats van ook Nikias en zijn vloot terug te
roepen. En nog onbegrijpelijker is het dat ze Nikias aan 't kommando lieten.
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gunstigde , was weer afgetreden , en Agis , zijn persoonlijke vijand (wiens
vrouw hij verleid had) , werkte in Sparta tegen hem ; de nieuwe Ephoren
gaven den vlootvoogd , bij wien hij zich beyond , last hem te dooden.
Maar hij , gewaarschuwd , ging naar Magnesia tot Tissaphernes en zocht
dezen te doen inzien dat het in Perzie's voordeel was den strijd tusschen
de Grieken te rekken en dus nu de Atheners eens te ondersteunen. En
Tissaphernes , hoewel tevreden met het in den zomer van 412 officieel
gesloten en iets later met eenige wijziging bekrachtigd , voor den Griekschen
naam smadelijk genoeg verdrag , waarbij als 's koning gebied erkend werd
al wat hij of zijn voorvaderen ooit bezeten hadden i) , nam echter van het tot
hem gesprokene wel zooveel ter harte dat hij zijn betalingen zoo goed als
staakte en de Phoinikische vloot wier medewerking hij beloofd had , achterwege liet blijven , een handelwijze overigens waarop zeker ook de onbewimpelde verontwaardiging van een der Spartaansche vlootvoogden over het
verdrag niet zonder invloed was geweest. Hoe dit zij , 't gevolg deels hiervan deels van de bij 't rijzen der moeilijkheden zeer verminderde geestkracht der Peloponnesiers was , dat hun vloot , na in Januari 411 Rhodos
en Kos genomen te hebben , tot Maart 411 niets uitvoerde.
De „vierhonderd" § 237. Den sluwen Tissaphernes had Alkibiades gemeend
te Athene.
zoo te beheerschen dat hij den Atheners eerstdaags dit
voorstel zou kunnen doen : Perzische hulp , zoo ze èn hem terugriepen èn
de demokratische instellingen afschaffende , den aristokraten (tijdgenooten
van Alkibiades waaronder hij zijn vrienden had) 2) het bestuur overlieten.
Maar van eigenlijke hulp aan Athene wilde Tissaphernes niets weten; zelfs
liet hij om Sparta niet te veel verzwakken en te vervreemden zich tot een
3de verdrag vinden , waarbij 's konings gebied tot Asia werd beperkt , en
betaalde weer geregelder soldij. Alkibiades' berekening faalde dus. Evenwel
had zij zware gevolgen. Want reeds had hij toen hij nog meende Tissaphernes te zullen overreden den — niet talrijken aristokraten op de
Atheensche hoofdvloot , bij Samos , zijn voorstel gedaan en gene hadden
dit gretig aangenomen en hunne partijgenooten te Athene er voor gewonnen ,
en het volk aldaar had zich deels door de mededeeling er van verlamd ,
deels door de vermetele houding der aristokratie overrompeld (hare verschillende clubs vereenigden zich terstond tot een gesloten lichaam dat
zich bij alle gelegenheden van de beraadslagingen meester maakte en tevens
de moedigste volkssprekers een voor een uit den weg liet ruimen) , in een
(uit vrees) slecht bezochte volksvergadering (April 411) lijdelijk een bestuur
van 400 aristokraten laten opdringen hetwelk , met afschaffing aller tot nog
toe bestaande machten , evenwel naar zijn zeggen de „beste" 500o burgers
van tijd tot tijd samenroepen zou ; van deze is echter zelfs nooit een lijst
opgemaakt. En toen het nu bleek dat Alkibiades hij was nog niet
1) Dus ook bij strenge handhaving waarvan voor'shands natuurlijk geen sprake
zou zijn , ook zelfs Thessalië en Boiotia en alle eilanden.
2) Het oudere aristokratengeslacht , dat hem haatte , was wel grootendeels
uitgestorven.
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teruggeroepen — geen Perzische hulp zou bezorgen (hij wist daarbij den
schijn te geven niet het niet te kunnen , maar het niet te willen , en nog
altijd even innig met Tissaphernes bevriend te zijn); voelden gene geen
roeping ook van hun kant terug te treden slechts hadden zij met Alkibiades voor goed gebroken. Hun bestuur over Athene duurde evenwel
maar 5 a 6 maanden. Want de vloot te Samos konden zij niet voor zich
winnen , en de demokratie van Samos konden zij niet omverwerpen , en
vredesonderhandelingen met Sparta slaagden niet, en in hun midden ontstond oppositie meest over persoonlijke grieven , waarvan Theramenes
Hagnon's zoon de ziel was ; en toen hun toongevers Athene zelfs aan
Sparta zochten te verraden vatte het volk den moed om , gewapend bijeenkomende , hen voor afgezet te verklaren en de demokratische instellingen te
hernieuwen , waarop genoemde toongevers naar Dekeleia vloden op twee
na , die gevonnisd en gedood werden echter niet dan nadat , hoofdzakelijk
door verraad eene te Athene uitgeruste vloot van 36 schepen bij Eretria,
door een Peloponnesische verslagen en dien ten gevolge geheel Euboia op
Oreos 1) na afgevallen was , Augustus 411. Ook Byzantion en Kalchedon
waren reeds in Juni , en Thasos en Abydos reeds in April 411 afgevallen.
Alkibiades op de
§ 238. Onderwijl had Alkibiades zijne Perzische hulp Atheensehe vioot,
Abydos en Kyz ikos nu met de bijvoeging dat zij geschonken zou worden
411 en 410,
zoodra Perzie Athene had leeren vertrouwen, maar zonder
Alkibiades in
andere voorwaarde dan zijne terugroeping — aan de nu
Athene 408.
door aristokraten verlaten vloot bij Samos aangeboden , en deze van
zijne breuk met de aristokraten onderricht , had hem zelfs tot haren medebevelhebber verkozen. Kort daarop begaf zich de Peloponnesische vloot,
weer door Tissaphernes in den steek gelaten , in 't gebied van Pharnabazos
die haar eerlijk ondersteunde. Maar toen hier op 't eind van 411 eene niet
onbelangrijke overwinning bij Abydos 2) behaald werd door 't rechttijdig
verschijnen van Alkibiades , en in April 410 een welberekende aanslag van.
hem bij Kyzikos een verpletterende nederlaag , niet alleen aan de Peloponnesische vloot , die geheel vernield of genomen werd , maar ook aan Pharnabazos' landleger bezorgde , was hij te veel de held van den dag om nog
om zijn Perzische hulp lastig gevallen te worden. In 't jaar 410 kwam ook
Thasos aan Athene terug ; in 't jaar 409 werd niets van belang gewonnen ,
minder dan men verwachten zou , daarentegen gingen Fylos bij verdrag en
.Nisaia 3) bij verrassing verloren ; in 408 werden Kalchedon en Byzantion
heroverd , en werkelijk wist Alkibiades Pharnabazos nu meer dan half voor
de Atheners te winnen ook persoonlijk sloot hij vriendschap met hem.
En kort daarop waagde Alkibiades het , na vernomen te hebben dat ook
de volksvergadering hem tot strateeg voor 408/407 verkozen had 4), voor
1) De plaats die vroeger Hestiaia heette.
2) Of bij Kynossema (dat er vlak bij ligt) en waar kort to voren ook een
kleine overwinning was behaald.
3) In § 209 en § 228 staat bij vergissing Nisai, lees Nis ai a.
4) Het Attische jaar begon met Hekatombaion (Juli/Augustus); de strateegenkeus had waarschijnlijk in Munychion (April/Mei) plaats. De gewoonte dat iedere
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het eerst na zijn uitzeilen naar Sicilie voet aan wal van Attika te zetten , van
waar hij , nadat het doodvonnis tegen hem vernietigd was en hij met buitengewone macht boven zijn collega's was gesteld , in October 408 weer uitzeilde.
De Karthagers weer op § 239. Omstreeks den zelfden tijd deden de Karthagers
, '''''''
skim ; Selinus en Himera,,,,,,Q
weer een aanval op Sicilië, iets wat zij 7o jaar lang
vernield 409 dood van
Hermokrates 408.
(zie § 182) vooral uit ontzag voor Athene's zeemacht
die aldus ook den Westelijken Grieken ten goede was gekomen nagelaten
hadden. Nu kwamen zij 410 door Segesta geroepen , 'twelk sedert Athene's
ramp aan Selinus geheel was prijsgegeven. Op het bericht hunner aankomst
(voorjaar 409) verzoende Syrakuse zich met Naxos (zie § 233) en zond
hulptroepen tegen de Karthagers uit. Maar reeds hadden zij Selinus genomen
en uitgemoord. Van daar trokken zij over land naar Himera , de plaats
hunner vroegere nederlaag. De Syrakusaansche hulptroepen aldaar moesten
weg daar de Karthaagsche vloot zich gereed maakte naar Syrakuse te zeilen ,
nog een deel der Himeraiers konden zij echter te scheep meenemen , de
overigen vielen met hunne stad. Daarop gingen de Karthagers weer weg ,
einde 409. In 408 was 't dat Hermokrates , wegens de nederlaag bij Kyzikos
waarin de Syrakusaansche schepen (die hij had aangevoerd) verbrand waren ,
ontzet en verbannen , zich met andere vluchtelingen in 't gebied van Selinus
vestigde en Motye en Panormos bestookte; trachtende met geweld in Syrakuse
terug te komen , sneuvelde hij.
Eveneens in 408 was 't, terwijl Alkibiades zijn
Kyros en Lysandros. § 240.
vaderstad bezocht , dat zich in Ask een nieuw gevaar voor haar vormde.
Want toen had er eene ontmoeting te Sardes plaats tusschen twee mannen
wier samenwerking voor haar, uitgeput als ze was en — trots alle worstelen —
van vazalstaten meer en meer beroofd na haar groote ramp , zoo goed als
de doodsteek wezen zou. De een dier mannen was Kyros , tweede zoon
van Dareios II, die in 424 zijnen vader Artaxerxes op den troon van Perzie
opgevolgd was , nieuw benoemd satraap over Kappadokie , Lydië ') en GrootPhrygie , te verstandig om niet de Atheners voor Perzie's natuurlijke vijanden
te houden , te veel uit een stuk om hen niet zoo snel mogelijk vernietigd
te willen zien; de ander was Lysandros , nieuw benoemd Spartaansch vlootvoogd , een der eenige 3 bekwame mannen (de 2 andere zijn Brasidas en
Gylippos) die Sparta tegen Athene in den strijd gebracht heeft , valscher
dan Alkibiades en daarbij wreed maar van alle Spartaansche officieren een
der zeer weinigen in dezen en in vele andere oorlogen die onomkoopbaar
waren 2) , verteerd door zucht naar grootheid maar haar in de eerste plaats
zoekende door die van zijn vaderland. Kyros vertrouwde Lysandros en deze
heeft hem nooit bedrogen , want beiden werkten van harte voor dezelfde zaak.
,

phyle een strateeg uit hun midden koos schijnt wel reeds voor 415 plaats gemaakt te hebben voor keus uit het geheele volk door de volksver gadering.
1) Dat Tissaphernes tot nog toe gehad had.
2) Als Tissaphernes van plan was de Spartaansche vloot een tijdlang uit te
hongeren door de beloofde betalingen in te houden , maakte hij altijd door geschenken aan de officieren dat men dit ten minste niet spoedig in Sparta vernam.
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Door Kyros , die als koningszoon over oneindig ruimer fondsen beschikken
kon verloor de ondersteuning zijner medesatrapen voor Sparta haar belang;
bovendien vreesden zij hem , die ook door den titel van onderkoning boven
hen stond. Lysandros' bond met Kyros maakte dat alle nederlagen
(binnen zekere grenzen) konden worden vergoed , terwijl Athene zelfs door
iedere overwinning zich uitputte, en ook daarna telkens weer zijn vloot
verdeelen moest n.l. om , tot onderhoud van schepen en manschappen ,
brandschattingen van de afgevallen bondgenooten te heffen waardoor volhardend doortasten zeer bemoeilijkt werd.
Alkibiades' laatste § 241. Minder evenwel door Lysandros en Kyros dan
bevelhebberschap.
door het tegendeel van beproefd en daardoor tegen teleurstelling bestand vertrouwen op zijn ernst moest Alkibiades ook zijn hernieuwde betrekking tot zijn vaderland spoedig weer zien eindigen. Toen zijn
aanslag op 't vroeger 1) afgevallen Andros en die op Phokaia en die op
Kyme mislukten , en , in zijne afwezigheid voor Phoikaia, zijne hoofdvloot onder
Antiochos den stuurman van zijn schip 2) , wien hij uitdrukkelijk verboden
had te vechten maar die desniettemin Lysandros onder ongunstige omstandigheden uitdaagde , bij Notion (de haven van Kolophon) een verlies van i5
schepen leed , en daarop Teos en nog een andere plaats door gene werden weggenomen— toen was het gevolg dit , dat Alkibiades voor 't volgende jaar niet
herkozen werd. Naar Athene ging hij nu niet weer terug , maar begaf zich naar
forten in Thrakie (bij de Chersonnesos), die hij, ook iets wat men hem reeds kwalijk genomen had , voor zich persoonlijk in den loop des jaars had laten bouwen.
§ 242. Ook nog in 406 was het niet Lysandros die den gang
Slag bij de
Arginusische
eilanden 406. van den oorlog beheerschte , want hij was toen — de vlootvoogdij was in Sparta éénjarig — vervangen door Kallikratides. Deze overigens een bekwaam aanvoerder en een grootmoedig karakter , verloor door
zijn onstuimigheid in den slag bij de Arginusische eilanden (Oostelijk
van Lesbos) leven en vloot. Maar de schipbreukelingen der Atheensche vloot
(er waren 25 schepen vernield) -I- s000 in getal (waarvan echter veel meer
dan de helft in den strijd gedood of reeds voor den afloop verdrónken was)
werden door de Atheensche strateegen tegen allen regel in niet opgenomen,
en met den giftbeker (het Atheensche instrument van doodstraf) moesten
deze dit bekoopen , ten minste zes van hen , want een was gesneuveld , en
een , Konon , niet bij 't gevecht geweest en twee waren bij tijds ontweken.
Of de aangeklaagden schuldig dan wel - onschuldig waren , laat zich niet meer
uitmaken , maar zeker is het dat in hartstochtelijke opwinding de volksvergadering zich tegen verschillende wettelijke bepalingen vergrepen heeft, een
gevolg van die prikkelbaarheid — ook wellicht reeds in de niet-herkiezing
van Alkibiades zichtbaar, zooals vele jaren vroeger ook in de tijdelijke
1) Waarschijnlijk tegelijk met of kort na den afval van Euboia.
2) De stuurman van 't admiraalschip stond boven de tricerarchen der overige
schepen ; de medestrateegcn van Alkibiades waren niet op de hoofdvloot ; buitendien was Antiochos een kundig zeeman en zoo de vloot hem maar niet even
slecht gehoorzaamd had als hij aan Alkibiades, zouden — zooals Herbst beeft
aangetoond — de Atheners gewonnen hebben.
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miskenning van Perikles — die de terugslag was van de overspannen kracht in
den oorlog betoond , in verband met de benauwdheid van Attika's onveiligheid.
Agrigentum
§ 243. In 406 verscheen weer een Karthaagsche strijdmacht
verwoest door de
bijna
Agrigrentum werd genomen , nadat evenwel bij
Karthagers, 406. op
de geheele bevolking 's nachts naar Gela had kunnen uitwijken. Agrigentum
werd verwoest en in zijn gebied bleven de Karthagers het jaar over uitrusten.
Aigos Potamos en § 2 44. In 405 kwam Lysandros weer op de Peloponnezijn gevolgen, 4C5. sische vloot , in naam niet opperbevelhebber (herbenoeming
duldde het Spartaansche gebruik niet) maar secretaris van den opperbevelhebber Arakos, met geheime instructies evenwel die hem boven dezen
plaatsten. En nu gelukte het Lysandros nadat Kyros' zorgen zijne vloot
spoedig van de nederlaag des vorigen jaars hersteld hadden , de Atheensche
vloot , die dit jaar slecht aangevoerd werd, bij Aigos Potamos (nabij Sestos)
zoo te overrompelen dat zij hem zonder slag of stoot in handen viel (3000
krijgsgevangenen liet Lysandros neerhouwen) op weinige schepen na waarmede Konon zich te redden wist. Een nieuwe vloot kon Athene niet meer
verschaffen , die leden van den Zeebond dus die het nog met Athene
hielden , bracht Lysander gemakkelijk in zijne macht. Samos slechts moest
hij voorloopig overlaten. Tegen 't eind van 405 kwam hij met zijn vloot
Athene zelf blokkeeren.
Artaxerxes II; Dionysios § 245. In 't jaar 405 stierf ook Dareios II Nothos
tyran van Syraknse; Gela
en werd opgevolgd door zijnen zoon Artaxerxes II
genomen 405; vrede met
de Karthagers 404.
Mnemon. En in Syrakuse wist zich een zekere
Dionysios , 25 jaar oud , met behulp van vrienden van Hermokrates
eerst door allerlei listen tot opperbevelhebber van 't leger te doen verkiezen en , toen men , nadat hij de Karthagers die in 405 op Gela aanvielen niet had verhinderd de stad te nemen — slechts kon 't meerendeel
der bevolking naar Syrakuse vluchtten zooals ook die van Kamarina daarop
uit vrees voor de Karthagers deed — hem weer wilde afzetten , maakte hij
zich door middel der lijfwacht , die hij zich door list verschaft had , met veel
1)
De strateegen meldden in hun schriftelijk rapport over 't gevecht , dat zij
door storm verhinderd waren de schipbreukelingen te redden ; later toen de
publieke opinie hier niet tevreden mee scheen , berichtten ze mondeling in den
raad (zie Gilbert 1.1. p. 373) dat ze 't aan eenige trieerarchen o.a. Thrasybulos
en Theramenes met 47 schepen hadden opgedragen. Toen ze daarop door den
raad in staat van aanklacht gesteld waren, en in de volksvergadering de vraag
besproken werd of men die aanklacht zou aannemen of afwijzen , sprak o.a.
Theramenes zeer luide tegen hen. Hij zuiverde zich van de schuld die zij op hem
en de medetrieerarchen wierpen door zich te beroepen op hun schriftelijk rapport
waarin van een opdracht aan hem of anderen geen melding gemaakt was , „zij
hadden dus de verantwoording op zich genomen en moesten die nu ook dragen."
Of Theramenes ook nog meer gezegd heeft , of hij ontkend heeft de opdracht
gekregen te hebben .dan wel beweerd heeft haar te laat gekregen te hebben , of
tot het volvoeren er van niet behoorlijk door hen in staat te zijn gesteld of er
eenvoudig (buiten hun schuld) niet toe in staat te zijn geweest, ligt geheel en
al in het duister, en evenzeer is het onmogelijk meer te zeggen of er, 'tzij bij de
strateegen 'tzij bij Theramenes en Thrasybulos plichtverzuim is geweest. Dat
Theramenes zich verdedigde is natuurlijk en wat er door Xen. Hell. I c. 7. § 8. sqq
van hem verteld wordt is te ongerijmd om meer dan een volkspraatje te zijn.
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bloedstorting tot tyran. Met de Karthagers die door pest geteisterd werden
sloot hij in 404 vrede waarbij zij Gela en Kamarina (Selinus, Himera en
Agrigentum niet) aan de bewoners teruggaven op voorwaarde van schatplichtigheid aan hen. Vele bewoners van genoemde steden waren echter
reeds naar Leontini gegaan, dat zij vervolgens, zeker ook versterkt met
vele der in 423 naar Syrakuse verhuisde Leontynen, die nu weer voor
Dionysios uitweken , tot een onafhankelijken staat maakten.
Overgave van Athene, § 246. In April van 404 moest ook Athene zich
vredesvoorwaarden 404. overgeven; reeds sedert 9 jaar door Agis te land
ingesloten en nu ook 4 maanden lang door Lysandros ter zee , was het tot
vreeselijken hongersnood gebracht. Vrede werd toegestaan op voorwaarde
van toetreding tot den Lakedaimonischen bond, slooping der lange muren
en der havenmuren en der krijgsvloot op 12 schepen na , en beperking tot
het Attische grondgebied.

HOOFDSTUK XXVIII.
DE LAATSTE TIER JAREN DER 5DE EEUW.
(D. 1. van 404 v. Chr.-400 v. Chr.).
Aanvang van het

§ 247. Lysander had reeds tijdens zijn eerste bevelhebberschap in vele steden (vooral der kust v. klein-Asia) , ook
van die 't nog met Athene hielden, verbindingen met aristokratische klubs
aangeknoopt op belofte van , zoo ze voor Sparta (en bepaald voor hem)
werkten , hen aan de regeering te helpen. Dit had hij dan ook bij zijn
tweede komst gedaan waar hij kon , bloedbaden en verraad hadden er de
hoofdrol bij gespeeld ; vooral na den slag bij Aigospotamos had hij de zaak
op groote schaal voortgezet , zoodat er, toen hij (einde 405) naar Athene
vertrok, in alle staten van den nu opgelosten Zeebond — behalve Samos —
aristokratische clubs, oligarchien (d. i. regeeringen van weinigen) en wel
bepaald op de meeste plaatsen dekarchien, d. i. regeeringen van io mannen,
waren ingesteld die geheel van hem persoonlijk afhangen ; terwijl in 404
ook Samos gedwongen werd een dergelijk bestuur aan te nemen. Overigens
werden de aangelegenheden der Aigaiische zee na Athene's val zoo geregeld
dat de Grieken der klein-Asiatische kust schatplichtig aan Perzie werden
(behouden bleven evenwel hunne oligarchien) , en de overige staten van
den gewezen Zeebond schatplichtig aan Sparta — deze moesten te zamen
jaarlijks 'coo talenten betalen ; — de Grieksche steden van Ionie , die nu tot
de satrapie van Tissaphernes behoorden vielen intusschen met oogluiking
des konings alle tot Kyros af, behalve Miletos waar 'Tissaphernes het tijdig
wist te voorkomen. Ook Athene kwam in 404 onder eene oligarchie; want
de leden der 40o-regeering , waarvan verscheidene in 411 verbannen of
gevlucht , onder Agis gediend hadden , kwamen na Athene's capitulatie
terug; aristokraten die in de stad gebleven waren sloten zich bij hen aan ,

Spartaarsche

schrikbewind.
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ook aan Theramenes gelukte het zich onder hen te doen opnemen 1) ; als
een staat in den staat stelden zij zich onder 't bestuur van vijf der hunnen
die ze Ephoren noemden ; hunne voornaamste tegenstanders klaagden zij
bij den raad aan en dwongen dien door vrees voor Sparta gene gevangen
te zetten ; daarop lieten ze door een der hunnen voorstellen een commissie
van 30 te benoemen , om de wetgeving en den regeeringsvorm te veranderen en ondertu-sschen voorloopig zelf de regeering waar te nemen; door
de bedreigingen van Lysandros die tegenwoordig was verschrikt stemde
de volksvergadering toe en berustte in de keus van 30 harer ergste vijanden;
deze kozen vervolgens uit hunne partijgenooten een nieuwen raad om hen
in de regeering bij te staan. De dekarchien voerden in 't algemeen een
bewind dat bestond in 't willekeurig beschikken over leven en vrijheid,
eigndom,krvuwenhodra;mitngesord
te kunnen doen vroegen en verkregen zij door bemiddeling van Lysandros
soldaten uit Sparta in bezetting , meestal een troep Heiloten met een Neodamode (d. 1. vrijgelaten Heiloot) tot bevelhebber („harmost"), door vleierij
en aandeel in den buit zetten zij deze geheel naar hunne hand. En dat was de
vervulling der leus waaronder de Zeebondstaten indertijd tegen Athene waren
opgestookt : „vrijheid aller Grieken." Ook te Athene was het niet veel beter;
slechts schijnt men daar yrouwen en kinderen ongemoeid gelaten te hebben,
maar verbanningen, verbeurdverklaringen gerechtelijke moorden van burgers
en Metoiken werden steeds openlijker uit hebzucht en steeds talrijker gepleegd,
enopvrstlazkenKis,htofdrbenms
Spartaansche bezetting met een harmost ook hier den schurken straffeloosheid
verzekeren.
De demokratie te Athene § 248. Maar in Athene duurde het schrikbewind
hersteld 403 ; het jaar
van Eukleides 4031402. slechts kort. Reeds in 't begin van 403 wist een
schaar bannelingen onder leiding van Thrasybulos
sedert 412 een van
Athene's beste zeeofficieren
eerst Phyle (een vlek van Attika) en vervolgens Peiraieus te bemachtigen. Eerst scheen Sparta, zooals te verwachten
was , partij tegen hem te willen trekken en liet Lysandros zich zelf met
landtroepen naar A.thene zenden en zijn broeder Libys met 40 trieeren naar
den Peiraieus. Maar kort daarna wist Lysandros' tegenstander te Sparta ,
koning Pausanias , de meerderheid der Ephoren te overreden hem met een
tweede leger naar Athene te zenden , om met terzijdestelling van Lysandros,
tusschen de partijen uitspraak te doen. De uitslag was dat de Spartaansche
bezetting weggenomen en aan de 30 met hunnen aanhang voor zoo ver
ze nog in leven waren (Kritias was reeds gesneuveld) Eleusis als een
afzonderlijke staat toegewezen werd. Zoo konden Thrasybulos en de zijnen
Athene binnentrekken en met aller goedkeuring de demokratie herstellen.
En ook Eleusis werd daar spoedig weer bijgevoegd , nadat n.l. de hoofden
1 ) Theramenes schijnt door de (valsche) rol die hij tijdens den hongersnood
als onderhandelaar van Athene's wege optredend , zoo niet reeds vroeger door
die welke hij bij 't proces der strategen in 406 speelde, met de partij der 400
verzoend en hereenigd te zijn.
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der 30-partij , toen zij zich gereed maakten om met huurtroepen Athene
aan te vallen , door de tegen hen uitgetrokken burgers waren gedood. Nu
werd een algemeene amnestie uitgevaardigd , waarvan slechts de nog levenden
der 3o en eenige hunner aanhangers bij name uitgezonderd waren. Het
ambtsjaar 403/402 1) bleef onder den naam van jaar van Eukleides (den
eersten archon eponymos na het schrikbewind) altijd als dat van herleving
uit doodsnood in de herinnering bewaard.
Dood van Alkibyades 404; § 249. Drie jaren later kwam Kyros om. Sedert het
dood van Kyros 401;
terugtocht der 10.000, 40e. eind van den Peloponnesischen oorlog had hij zoo
geheim mogelijk , en onder Sparta's geheime begunstiging, van alle kanten
Grieksche hoplieten laten werven om als kern te dienen van een leger
waarmede hij zijnen broeder van den troon wilde gaan stooten. In Maart
401 trok hij uit Sardes op , en in September 401 verloor hij het leven bij
Kunaxa — negen uur gaans van Babylon — in een slag die overigens
onbeslist bleef. Zijn Perzische troepen liepen kort daarop over tot het leger
van den koning , maar zijne Grieken ruim io,000 man sterk togen moedig weg
en kwamen , hoewel verraderlijk van huntie strateegen beroofd — ze kozen
zich daarop nieuwe aanvoerders — door het leger van den koning vervolgd
tot aan Armenia , door het woeste Karduchen volk (op Armenia's grens)
en de woeste natuur van Armenia zwaar geteisterd , in 't voorjaar van 400
bij de Zwarte zee , en voorts langs de kust naar Byzantion , waar ze echter
aan de lagen van den harmost en andere Spartaansche officieren (die daardoor aan Perzië Sparta's onschuld aan Kyros' tocht wilden bewijzen) ter
nauwernood ontkwamen door bij Seuthes een Thrakisch vorst in dienst te
gaan (September 400).
Reeds 4 jaren vroeger , tijdens het schrikbewind nog te Athene heerschte
was ook Alkibiades' leven geeindigd. Van zijn gastvriendschap met Pharmabazos gebruik makende vertoefde hij in de Phrygische stad Melissa , op
reis naar den koning van Perzië om , naar men zegt, dezen ten gunste der
Atheners te gaan inlichten over Kyros' plannen en Sparta's verhouding
daartoe. Maar op verzoek van Sparta, en waarschijnlijk op last van Kyros,
liet Pharnabazos , schoon ongaarne , hem uit den weg ruimen. Hij was een
dapper officier en een handig diplomaat , maar een groot staat- of kriklskundige te zijn heeft hij nooit bewezen , en als mensch is er meer door dan
legen hem gezondigd.
Terugblik op Sparta. § 250. Evenals aan 't einde der bdo eeuw was Sparta
ook aan 't einde der 5de — en nu nog in veel sterker mate — de eerste
staat van Griekenland. Maar nog veel minder dan vroeger verdiende het
zijne prostasie. Niet slechts dat zijn heerschappij een vloek was voor de
staten die het aan 't gezag van Athene had ontroofd , ook zijn medeoverwinnende bondgenooten had het door onredelijke hooghartigheid —
alle aandeel o.a. aan de door den oorlog gewonnen geldsommen weigerde
het hun — zoo vervreemd dat o.a. Thebe en Korinthe in 404 openlijk,
,

1

) Aanvangende met Hekatombaion d. i. half Juli—half Augustus , zie § 238 1).
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tegen Sparta's verbod in , hun symphatie toonden aan Thrasybulos en de
zijnen , de vertegenwoordigers van het demokratisch Athene , tegen de toen
nog door Sparta ondersteunde 400. En in plaats van op ('tzij dan min
of meer verdiende) achting zooals nog aan 't slot der 5de eeuw berustte
Sparta's gezag thans wezenlijk op de brutaliteit van zijn handlangers en op
de vrees die zijn onderdrukkings-verbond met Perzie inboezemende. Ondertusschen waren zijn inwendige kwalen verergerd. Niet meer de Heiloten
alleen waren het onbetrouwbare deel van zijn bevolking , maar er begon
zich ook een nieuwe stand te vormen die in rechten gelijk aan de Perioiken
veel ontevredener en gevaarlijker was dan deze arbeidzame menschenklasse.
Dit was de stand der Hypomeiones d. w. z. geboren staatsburgers die (ten
gevolge van armoede) aan de agoge geen deel nemende en derhalve hun
staatsburgerschap niet kunnende genieten , des niettemin niet onder de
Perioiken waren gegaan maar als morrend Plebs in de hoofdstad waren
blijven wonen. Daarentegen was het getal staatsburgers steeds afgenomen.
Want natuurlijk werd te Sparta zooals altijd en overal in den loop der
tijden — de ongelijkheid van grondbezit steeds grooter, waardoor er èn steeds
meerderen geen grondbezit genoeg hadden voor de agoge 1) èn de tegenzin steeds
grooter werd om een huishouden op te zetten en kinderen te onderhouden 2).
Terugblik op § 251 . De mensch en het volk die met bewustheid om
Griekenland
vrijheid en bestaan strijden voelen zich strijder van het
in 't algemeen.
recht tegen het onrecht, en dat is iets verheffends; en de bedrijvigheid waarin
zich de jubel over overwinning in zulk een strijd omzet , zal scheppingen
in 't leven roepen die , verschillend overigens naar de mate van politieke
en maatschappelijke en godsdienstige ontwikkeling en van kunstzin daarin
zichtbaar, allen een zeker kenmerk zullen dragen van grootschheid en groothartigheid , iets dat verre is van kleine zelfzucht en lage zinnelijkheid. En
dat niet alleen , maar het geheele peil van zedelijk en maatschappelijk leven
zal zich in dien zelfden zin verhoogen , er zullen groote mannen opstaan
met groote beginselen , en hoe ver ook de menigte beneden hen moge blijven
zal ze iets van hen overnemen. Wanneer daarentegen gestreden wordt uit
nijd of eerzucht of om het behoud van macht, dan verheft zulk een strijd
niet , maar hij verlaagt; bij overwinnaar en overwonnene beide is daling
van het zedelijkheidspeil zichtbaar in overhand nemende beginselloosheid
en verstomping.
Terwijl op menige periode van oude en nieuwe geschiedenis de hier
gemaakte opmerkingen toepasselijk zijn , worden zij in hare tegenstelling door
geen enkele meer van zelf uitgelokt dan door de Grieksche geschiedenis
der 5de eeuw voor Christus , voor zoover de Grieken aan de Perzische
•

oorlogen hebben deelgenomen en aan den Peloponnesischen. En daar negen

en negentig honderdste deel van der Grieken strijd om vrijheid en bestaan
door de Atheners is gevoerd , zoo zijn ook in die overwegende mate de
1)Zie § 49.
2) Zie § 69 en § 70 en de noten aldaar.
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heilrijke vruchten daarvan hnn toegevallen. In hun Zeebond, in hun voortgezetten strijd tegen Perzie , in de organisatie van hun staatshuishouding is
bij alle menschelijke onvolkomenheid een bedrijvigheid zichtbaar van edele
soort, en in hun kunst dier dagen is het soms als of zelfs over de spreekwoordelijke menschelijke onvolmaaktheid hun bezielde inspanning gezegevierd heeft. Maar hoe meer Athene te verliezen had des te meer heeft het
verloren in den volgenden ongeluksstrijd , en als er één ding is dat verbazing wekt , dan is het dit , dat terwijl zulk een onmetelijke afstand het
Athene van de 5de eeuw scheidt van dat van de Ode — een afstand sedert 420
trots alle geestkracht en opoffering in ijlende vaart afgelegd — het toch in de
4de eeuw nog zoo veel uitstekende mannen heeft voortgebracht ; het overige
Griekenland, zelfs Thebe met zijn Epameinondas en Pelopidas, haalt er niet bij.
Maar nu is nog eerst wederom de 5de eeuw ter meer opzettelijke beschouwing
van godsdienst , kunst , wetenschap en maatschappelijk leven aan de beurt.

1100FDSTUK XXIX.
GODSDIENST , KUNST EN WETENSCHAP DER GRIEKEN IN DE 5DE EEUW V. CHR.

Godsdienst. § 2 5 2. De eeredienst nam in de 5de eeuw geen nieuwe elementen meer op. Wel werden vele godsdienstige feesten steeds luisterrijker
gevierd, b.v. de Panathenaien met hun optochten, wedrennen, koordansen,
maaltijden enz., de verschillende Dionysosfeesten enz., maar dit veranderde
niet het wezen van den eeredienst. De mythologie onderging nog altijd
uitbreiding , vooral door de werkzaamheid der tragediedichters (zie § 253).
Het godsdienstig gevoel nam onder den indruk der treffende en alle menschelijke berekening falende uitkomsten van Perzie's veroveringstochten bij
vele der nadenkendsten , vooral in de eerste helft der eeuw, met te voren

ongekende kracht de voorstelling aan dat hoogmoed en overmoed (513pts)
der godheid een gruwel zijn , ja dat de mensch door zich al te zeer boven
zijn medemenschen te verheffen reeds daardoor God's toorn over zich haalt.
Van den anderen kant vermeerderde ook vooral te Athene het getal van
hen die eene min of meer ongeloovige houding tegenover den godsdienst
aannamen. Dergelijke vrijdenkers vond men vooral onder de natuuronderzoekers maar niet onder hen alleen , Perikles o.a. behoorde er toe (zie § 223).
De vrijdenkers vonden echter over 't algemeen weinig sympathie. Want
dat , zooals overal , ook te Athene (vooral in de 2de helft der eeuw) het
aanwezig zijn van vrijdenkers jongenlieden aanleiding gaf om onnadenkend
bravoure te toonen in ongodsdienstigheden , kan toch wel geen sympathie
heeten. De meerderheid van rijk en arm bleef nog oprecht gelooven , zij
het ook niet aan alle mythen, dan toch aan de eigenschappen en de macht
der goden. Zoo schreef men bijv. te Athene de pest toe aan Apollo's toom ,
en van staatswege trachtte men in 426 hem te verzoenen door Delos te
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te zuiveren van alle lijken die daar ooit begraven waren , en aan de oude
sinds lang vervallen Apollofeesten (zie § i ro) nieuwen luister te geven.
Pasie in 't algemeen. § 2 53. Niet alleen rhapsoden in engeren zin (zie § ir4)
vinden we nog in overvloed in den loop der 5de eeuw, ook nieuwe heldendichters en lierdichters worden nog geboren ; maar ze zijn niet beroemd
geworden , hun kunst had haar toppunt in 500 reeds achter zich. Slechts
een soort van poezie had dat toen nog niet bereikt n.l. het tooneeldicht.
§ 254. Tal van dichters hebben in de eerste plaats de (Attische)
Tragedie ,
Phrynikos, tragedie (zie § 118) in de 5de eeuw tot ontwikkeling gebracht.
SAischylo
okles ,, Phry n i ch o s (540-476), zelf (evenals reeds Thespis zie § 118)
ophs
Euripides.
als spreker in zijn eigen stukken optredend nam als koorbestuurder een helper aan. In zijne stukken is voor het eerst eenige
handeling zoodat hij eigenlijk de eerste acteur was; hij koos ook
onderwerpen uit de treffende gebeurtenissen van den dag („verwoesting
van Miletos" zie § 166); van zijn stukken is niets meer over. Aischylos
opgetreden ± 490 nam het eerst eenen tweeden acteur aan en na 468
ook , op het voorbeeld van den toen optreáenden Sophokles, eenen
derden acteur ; zoo kwam er meer handeling hoewel bij Aischylos altijd
maar weinig. Aischylos stelde ook nog eene andere nieuwigheid in n.l. het
opvoeren van tetralogien ; een tetralogie bestaat uit een tragische trilogie
en een satyrdrama , een tragische trilogie uit (een bij Aischylos altijd
samenhangend geheel van) 3 tragedies; Aischylos' onderwerpen toch waren
voor een enkel stuk ieder te groot , hij behandelt altijd de eene of andere
«Tr d. i. zedelijke verblinding (meestal als 't gevolg van 6Apcs voorgesteld) en
stelt meermalen den vloek daarvan ook kind en kindskind vervolgende voor ;
zijn taal en denkbeelden zijn grootsch. Hoewel hij ook één zijner onderwerpen
aan de tijdsomstandigheden (den tocht van Xerxes) ontleende, bepaalden toch
daarna èn, hij èn de overige tragische dichters zich voor goed tot onderwerpen
uit de Heroenmythen. Van de stukken die hij gemaakt heeft zijn 7 over.
Sophokles, opgetreden ± 468 nam — zooals gezegd is — een derden
en wellicht in een enkel stuk een vierden acteur aan. Bij hem is weer
meer handeling dan bij Aischylos , 't koor speelt echter altijd nog een
belangrijke rol ; sommige zijner koorzangen zijn bijzonder fraai ; niet de
trilogie maar ieder afzonderlijk stuk is bij hem een geheel ; zijn karakterteekening is veel fijner dan die van Aischylos ; bij hem zijn de rampen
die den held treffen de , naar de omstandigheden waarin hij hem plaatst ,
natuurlijke gevolgen van 't karakter van dezen : bij de hoorders weet hij
voor den held sympathie en bewondering te verwekken zonder onverdeelde
goedkeuring. Ook van Sophokles — hij schreef meer dan ioo stukken
er 7 over, de beroemdste zijn de „Oidipus koning" en de ,,Antigone." zijn
Euripides, opgetreden ± 450 , van wiens ± 42 stukken 18 over zijn
plaatste het koor bijna geheel buiten het stuk ; zijne koorzangen zijn overigens
welluidend , zijne karakters zijn niet verheven , zijne intrigue is gebrekkig.
Euripides boeide zijne toehoorders door de juist opkomende vragen van
zedekundig-wijsgeerigen aard op het tooneel te doen bespreken.
,
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Van geene andere dan de 3 laatstgenoemde tragici hebben we volledige
stukken maar behalve zij en Phrynichos zijn er nog zeer velen geweest,
ook buitenlanders kwamen zich te Athene aanbieden , zooals Ion v. Chios
e. a. Aischylos Sophokles , Euripides hebben hoewel meermalen eenen
prijs toch lang niet altijd den eersten prijs (zie § 256) behaald.
Komedie ; Epicharmos , § 25 5 . De komedie kreeg door E p i c h a r m o s van
Eupolis , Kratinos
Kos, die ± 485 te Syrakuse werkte en van wiens
Aristophanes.
eigenaardig genre (de z.g. ,,Dorische komedie)
dat ook kort na hem.
weer verviel — we overigens weinig weten , dien vasteren vorm (n.l. afgesloten verhaal vaste rolverdeeling geschreven dialoog) dien de tragedie
al voor Phrynichos gekregen had. In dien vasteren vorm kort daarna ook
te Athene opgetreden , en aldaar aan allerlei satire op den duur vooral
aan politieke satire dienstbaar gemaakt, vond zij een plaats op het feest
der Lenaien 1) , hier werd ze zelfs sedert 463 van staatswege gegeven (in
dier voege wederom dat een van staatswege 2) aangewezen burger het koor
bekostigde. Ook op de groote Dionysien werd zij ingevoerd , maar hier
nooit van staatswege. Ook hielden zich bepaald op de kleine Dionysien
(zie § 118) het oude kluchtspel en spotlied staande evenals op de grootere
Dionysosfeesten de dithyrambe naast de (attische) tragedie (zie § 118).
Onder de komediedichters van voor 400 is er slechts een van wien volledige stukken tot ons gekomen zijn , nl. Aristophane s. Zijn voorganger
Kr a t i n o s en zijne tijdgenooten Eupolis, Plato en anderen waren in
zijn tijd even beroemd als hij , maar zeker overtrof geen van deze hem in
vernuft en gevatheid en kwaadaardigheid tegen politieke tegenstanders.
Indien geestig lasteren hetzelfde is als bijtende scherts , zoo is zijn scherts
buitengewoon bijtend geweest ; trouwens was geestig lasteren het algemeene
erkende voorrecht der komedie , en dit ontnam er den eigenlijken prikkel
aan. Aristophanes diende eerst de partij der oudere aristokraten , later die
der jongere (zie § ). In zijn „Acharniers" (426) en in zijn „Ridders"
(425) bespot hij vooral Kleon , in zijn „Wolken" den wijsgeer Sokrates,
hij schreef 4o stukken , waarvan xi tot ons gekomen zijn, niet alle behooren
ze meer tot de 5de eeuw.
Tooneeluitvoering. § 256. De tooneeluitvoeringen duurden voor komedie en
tragedie te zamen in den regel telkens 2 dagen. Daarna werden 5 Tragische
tetralogien en 5 komedies vertoond ; de 5 tetralogien wedijverden om de
4 tragische de 5 komedies om de 3 komische prijzen ; een college van
minstens 5 kamprechters (ieder uit een verschillende phyle) door 't lot
gekozen uit sollicitanten besliste over de tragische prijzen , een dergelijk
over de komische ; zoo bleef het tooneel een musische agon.
1) Een der 5 Dionysosfeesten, zie de noot op § 118. Overigens werden
buitendien ook spoedig na 463 op de Lenaien en dus niet meer alleen op de groote
Dionysiën tragediën opgevoerd.
2) Zooals de tragedie sedert 536 , zie § 118.
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Toonkunst. § 257. Behalve dat de lierdichters tevens toonkunstenaars
waren (en dus ook de tooneeldichters , immers als zoodanig ook koordichters) daar zij ook de zangwijze en de instrumentale begeleiding hunner
liederen samenstelden , bleef ook evenzeer als vóór , zoo na 500 de beoefening der zuiver instrumentale toonkunst 1) doorgaan , waarin onder
vele anderen Damon en Pythokleides, Perikles' leermeesters , naam maakten.
weisprekendheid. § 258. Ook de welsprekendheid , het houden van redevoeringen voor volksvergadering of rechtbank , in 't algemeen voor eene
vergaderde menigte , werd in de 2- de helft der 5de eeuw eene kunst , waar
sommigen zich als hun bijzonder vak op toelegden , waar resels voor
werden opgesteld , waar onderwijs in werd gegeven. Het eerst schijnt deze
toestand ontstaan te zijn in Syrakuse , waar de vele processen die er op de
verdrijving van den tyran Thrasybulos volgden (zie § 200) er aanleiding toe
gaven. Van hier ging de nieuwigheid over op de andere steden van Sicilie
en sedert -I- 425 op Athene. Van de redekunstenaars aldaar die voor
anderen tegen betaling redevoeringen opstelden (men noemde hen logograplien , dus met een ouden naam. , in geheel nieuwen zin gebruikt) , was
langen tijd een zekere Antiphon de beroemdste (die als de ziel der
400 , na hun val in 411 de doodstraf moest ondergaan) en later , na 't jaar
van Eukleides , L y s i a s , de zoon van Kephalos, een metoik. Over het
onderwijs in de welsprekendheid zie § 264.
Beeldende kunst. 2) § 259. Vooral de beeldende kunsten gingen na 5oo
geweldig vooruit. In den tempelbouw nog vereenigd — de beeldhouwkunst
als meesteres , bouw- en schilderkunst als dienaressen — hadden ze ook
buitendien ieder meer en meer een eigen gebied gevonden : de beeldhouwkunst, dat der portretbeelden (vooral , maar niet uitsluitend die der Olympioniken) en eenigszins ook al der dierbeelden en genrebeelden ; de bouwkunst
beha,lve dat van den nog altijd zeer eenvoudigen maar zich sedert ± 425
toch wat ontwikkelenden huizenbouw (een tweede en wel achterbinnenplaats kreeg men , even als de voorbinnenplaats met zuilen omgeven en in
't bijzonder peristylion genoemd; ook kwamen er tweede verdiepingen), dat
van haven- en vesting- en brugbouw, van werven , arsenalen , zuilenhallen 3)
(crrkt, gebouwd om bijv. bij slecht weder te kunnen dienen tot beurzen ,
gerechtszalen en in 't algemeen tot plaatsen van samenkomst), theaters enz.
Het eerste steenen theater van Griekenland is het Dionysostheater tegen de
Z. helling van de Akropolis gebouwd voor 30.000 mensclien , begonnen
500 (voltooid pas na 400); daarna verrezen er spoedig verschillende in
de vlekken van Attika en in Peiraieus en (voor de Dorische tragedie d. i.
de Dithyrambe zie § 118) door geheel Griekenland , Sicilie , Z. Italie, b.v.
-1- 418 te Epidauros. Voor de vocaal- en instrumentaaluitvoeringen , in
1) Ktaapt iortxr) en al1172T1)01, terwijl xtc:pc:)6Lx4 en ctaceStx4 het zanybegeleidend
either- en fluitspel waren.
2) Zie hierbij de „kunst voor ieder", eerste reeks, prent 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21.
Overdekte lokalen van binnen en van rondsom voorzien met zuilenrijen,
van voren en aan de voorhelft der lengtezijden meest open.
DR. M. C. VA LETON

Gr. Gesels .

130
de eerste plaats die der Panathenaien , (voorts ook voor de repetities der
tragedies 1) werd na 445 naar Perikles' ontwerp het cirkelvormige puntig
gedekte Ode ion gesticht (voor 3000 menschen) ten Z.W. van de Akropolis.
Beroemde tempels in Attika yan reeds vóór 445 zijn o.a. het Theseion
(Dor. stijl) naar aanleiding van de door Kimon uit Skyros medegebrachte
gewaande beenderen van Theseus (zie § 198) en het A n a k e i on (Dioskurentempel). Omstreeks 437 werd het beroemde Parthenon (Athene's tempel ,
Dor. stijl , „hekatompedon ," bouwmeester Iktinos) voltooid (op de Akropolis
langs den Z. rand) ; tevens begon men toen de P r o p y la i e n (Dor. stijl ,
voltooid in 432) , een soort van 3-dubbele poortstoa aan den Westkant
(de eenige toegankelijke plek) van de Akropolis.
Niet veel later bouwde men op Perikles' voorstel den beroemden D emetertempel (Dor. stijl) te Eleusis en een Nemesistempel (Dor.
stijl) in 't Attische vlek Rhamnus; tusschen 429 en 409 op den N. rand
van de Atheensche Akropolis het Ere chtheion (tempel voor Athene en
Erechteus , Ion. stijl , met een bijtempeltje voor Pandrosos) en den tempel
van Nike Apt er o s (Athene) rechts van de Propylaien. Omstreeks denzelfden tijd werden ook nog elders in de Grieksche wereld tempels gebouwd
of voltooid b.v. — de beroemdste van allen — het Olym pieio n (Zeustempel) te Olympia, (begonnen reeds in 572 , voltooid -I- 43o , bouwmeester Libo) en de tempel van Apollo te Phigaleia in Arkadie -1- 425 en
van Ze us te Akragas (nog niet voltooid bij de verwoesting in 406 , zie § 243)
en van Hera te Argos (de oude was in 423 afgebrand ; ook de Atheensche
nieuwe tempels kwamen meest in plaats van oude door de Perzen vernielde) enz. enz. Een nieuwigheid in den bouwstijl , de Korinthische zuil
(met kapiteel in vorm van een korfje van krokosbladeren omgeven) heet
± 450 uitgevonden te zijn , komt echter voor 400 nog niet bij bekende
gebouwen voor.
Het werk der beeldhouwkunst bij den tempelbouw was niet alleen het
beeld der godheid des tempels , maar ook de versiering van het voor- en
(soms ook) van het achterdakfront (daar werden losse beeldengroepen op
de horizontale zuilenkroonlijst staande tegen aan bevestigd) 2 en van de
metopen en friezen , gene met hoog- deze met platter relief 3 Beelden ,
reliefs, zuilen , buitenwanden werden gedeeltelijk gekleurd, de binnenwanden soms met beelden en voorstellingen beschilderd. Dit schilderen kwam
)

).

1) Zie E. filler die Attischen Odeën Hermes 1873, p. 393 sqq.
2) Ten onrechte zijn in § 123 de dakfrontb eeldgroepen van Aigina dak-

frontreliefs genoemd.
3) De steenen balk over de zuilen heette architraaf, daarop rustte een dito
balk de fries geheeten. In den Dor. stijl was de fries in triglyphen (vertikale
drievoudige gleuven) en metopen (de ruimte tusschen elk drietal gleuven afgedeeld ;
de metopen werden met hoogrelief versierd ; in den Ion. stijl had genoemde verdeeling geen plaats , daar werd de geheele fries versierd en wel met platter relief.
Maar in den tempel van Dorischen stijl zoowel als in dien van Ionischen werd
boven aan den buitenkant der tempelmuren ook een rand met platter relief versierd ; die rand heette de muurfries.
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sedert -I- 42 ook sterk in zwang voor de binnenwanden der woonhuizen ,
en reeds eerder voor de binnenwanden der zuilenhallen — de cr,r6cx Trenxian
op de Atheensche markt vertoonde aldus de geheele Attische geschiedenis ,
o.a. den slag bij Marathon ; Polygnotos van Faros de beroemdste
schilder van zijn tijd en vriend van Kimon , had met andere schilders deze
versiering tot stand gebracht. Ook eigenlijke schilderijen (beschilderde
planken) werden meer en meer vervaardigd (brand van Troje met meer
dan ioo figuren , Odysseus in de Onderwereld met meer dan 8o figuren ,
beide voor Delphi geschilderd door Polygnotos). Ook de vazenbeschildering ,
voortaan meest rood op zwart , werd sierlijker en kunstiger, vooral in de
Grieksche steden van Italic en Sicilië , zelfs de Etruriers leerden , zooals
veel van de Grieken , ook dit van hen.
Van de vele voortreffelijke beeldhouwers der 5de eeuw zijn de drie eerste
Pheidias 500-432, Myron zijn oudere tijdgenoot en Polykleitos
zijn jongere tijdgenoot. Myron , van Eleutherai in Boiotie , maar te Athenai
werkzaam , was in zooverre ook de meest ouderwetsche tler 3 , dat hij zich
't meest uitsluitend ap waarheid van nabootsing bleef toeleggen en daarin
bracht hij 't verder dan iemand vóór hem , Pheidias van Athene was echter
in zooverre de meest ouderwetsche der 3 , dat hij zich it meest uitsluitend
aan godenbeelden hield. Ieder der beide genoemden bracht echter ook een
nieuw element aan , dat noch door den ander , noch ook door Polykleitos
zoo zeer beoefend werd. Bij Myron was dit : het afbeelden van dieren
niet als bijwerk alleen , maar ook als afzonderlijke onderwerpen , (beroemd
zijn zijn koe en zijn 4 stieren). Bij Pheidias was het nieuwe element het
verhevene , hij was de meeest grootsche der 3 , èn in qvailing èn in
a/meting van zijn ondernemingen. Polykleitos van Sikyon , maar te Argos
werkzaam , behandelde noch uitsluitend godenbeelden , noch in 't geheel
dieren. Zijn hoofddoel was schoone menschelijke vormen weer te geven ,
waarbij verhevenheid slechts een ondergeschikte rol speelde , hij voor het
eerst leverde wat men geheel en al genrebeelden kan noemen (dobbelende
knapen, korfdragende meisjes enz.) hoewel ook de portretbeelden van Myron
(een diskoswerper, de looper Ladas enz.) en Polykleitos (een diadumenos ')
een apoxyomenos) 2) en Pheidias' menschengroepen der muurfries van 't
Parthenon (de eerste viering der Panathenaien voorstellende) door de wijze
van voorstelling genrebeelden geworden zijn.
Pheidias werkte van alle 3 het meest in ivoor (voor het naakt zijner
beelden) en goud (de bekleede deelen) , 3) Myron het meest in metaal ,
Polykleitos bijna alleen in marmer. Pheidias heeft het meest voor den
Atheenschen staat geleverd. En voor den Elischen staat leverde hij het
beroemde zittende Zeusbeeld uit goud en ivoor , 4o voet hoog , in den
1)
2)
3)
deze

D. i. een athleet die zich den krans opzet.
D. i. een athleet die zich met den badschraper van zweet ontdoet.
Er werd een hol kleimodel geboetseerd en in kleine stukken gesneden, en

werden nauwkeurig in goud en ivoor nagemaakt en vervolgens bevestigd
op een houten onderstel, dat geheel beantwoordde aan de holte van 't kleimodel.
9*
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Olympiatempel. Voor den Atheenschen staat leverde hij o.a. de 6o voet hooge
staande A then e in 't Parthenon van goud en ivoor, de meer dan 70 voet
hooge , achter de Propylaien staande metalen A thene, en nog twee andere
Athene's ; voorts Demeter te Eleusis , Nemesis te Rhamnus , de dakfrontbeelden en reliefs van Theseion en Parthenon enz. enz. Pheidias had
tal van leerlingen en gezellen aan wie hij de onderdeelen der door hem
ontworpen kunstwerken (soms ook zeer belangrijke onderdeelen b.v. geheele
beelden van dakfrontgroepen) ter uitvoering overliet. Anders had hij ook
niet zoovele reuzenwerken kunnen scheppen. Overigens had ieder der 3
hoofdkunstenaars een menigte leerlingen en navolgers die de eigenaardigheden van hunnen meester overnamen en zijne „school" vormden. Polykleitos had de meeste leerlingen , maar de minst beroemde , Pheidias de
beroemdste ; zijn beste leerling A 1 k a m e n e s week echter naar den kant
van Polykleitos eenigzins van hem af, meer dan hij den ernst temperende
door bevalligheid.
Geschiedschrijving. § 26o. De geschiedvorsching is een wetenschap , de
geschiedschrijving is een kunst. Voor zoo ver de geschiedschrijver tevens
geschiedvorscher is , is hij man van kunst en wetenschap beide , in onzen
tijd meer het laatste , bij de Grieken tot lang na de 5de eeuw het eerste
minstens evenzeer, de geschiedschrijving ontwikkelde zich bij hen uit de
logographie (zie § 12i) , deze nu had zich uit het epos ontwikkeld. De
voornaamste 3 geschiedschrijvers van vóór 400 zijn Herodotos van
Halikarnasos -I- 484-428, Stesimbrotos van Thasos, zijn jongere
tijdgenoot en Thukydides van Athene ± 470 40o. De eerste twee
waren lang te Athene en schreven in het Ionisch ; Thukydides schreef zijn
geschiedwerk in het Attisch , tijdens de 2o-jarige ballingschap door verzuim
in commando (waarvan de afval van Amphipolis in 423 het gevolg was)
hem berokkend. Stesimbrotos schreef de levens van Kimon , Thukydides
den oudere en Perikles , slechts mededeelingen bij andere schrijvers zijn er
van over. 't Werk van Herodotos in 8 boeken verdeeld de strijd tusschen
Europa (Griekenland) en Asie van af Kroisos tot en met Xerxes, waarbij
hier en daar 't voornaamste is ingelascht uit de vroegere geschiedenis van
Asia (incluis Aigyptos) en van Griekenland , en eveneens 't werk van
Thukydides , de z.g. Peloponnesische oorlog i) met een overzicht der Pentekontaetie tot inleiding , zijn nog zoo goed als in hun geheel over.
Herodotos was nog geheel logograaph in 't uitvoerig beschrijven der
landen en volken die hij bereisd heeft (o.a. Aigyptos en Babylonie) en in
't geloovig aannemen van familie- en plaatslegenden. Maar de keus van
zijn onderwerp maakt hem tot geschiedschrifver. Hij is zeer godvreezend ;
in de geschiedenis ziet hij de doorgaande toepassing dezer 3 stellingen : de
godheid ijverzuchtig (vooral jegens overmoedigen); de schuld der vaderen
-

1 ) Thukydides gebruikt dien naam nog niet, evenmin als dien van Pentekontaetie. Thukydides is waarschijnlijk begonnen te schrijven voor 418, hij heeft
echter zonder twijfel na het eind van den geheelen Peloponnesischen oorlog ook
de oudere stukken van zijn werk herzien.
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bezocht aan de kinderen ; de profetien (orakelen) vroeg of laat vervuld.
Aan den anderen kant is er in de oude goden- en heldenmythen veel wat
hij niet letterlijk meer kan aannemen , hij zoekt er dan een waarschijnlijken
uitleg aan te geven waarbij hij zich vooral bedient van allerlei verhalen
over den voortijd , die hij zich in Aigyptos heeft laten wijsmaken. Herodotos bezit waarheidsliefde en , waar zijn kinderlijke eerbied voor 't overgeleverde en zijn godsdienstzin buiten 't spel blijven , ook gezond verstand;
met dat al is zijn geloofwaardigheid zeer betrekkelijk voor 'tgeen hij niet
zelf gezien heeft. Zijn taal is zoetvloeiend , zijn stijl schilderachtig.
Thukydides gaat veel verder dan Herodotos in 't rationaliseeren der
heroenmythen , maar hij gebruikt daarbij geen Aigyptische wijsheid, alleen
zijn eigen diep en ontwikkeld verstand (zijn fantasie trouwens ook meer
dan eens). Leidingen en bedoelingen der godheid komen bij hem niet in
aanmerking , overal gaat hij met doordringenden geestesblik de natuurlijke
oorzaken na, ook van de daden der menschen ; van de redevoeringen , die
hij zijnen personen in den mond legt, zijn sommige in hoofdzaak historisch,
andere echter heeft hij , wat hun inhoud betreft, verzonnen om daarin lucht
te geven aan zijn gemoed , want onder den schijn van koelheid is zijn hart
brandende in hem voor zijn vaderland ; zijn taal altijd kernachtig en meermalen indrukwekkend grootsch , is soms stroef en duister, 't is alsof hij in
schaarschheid van woorden de kracht om kalm te zijn zoekt; hij streeft
naar onpartijdigheid, maar soms wordt hem de bitterheid over zijn gebroken
leven , die hij te eerlijk is om rechtstreeksch te verwijten aan hen die hem
voor niet te ontveinzen schuld onbarmhartig straften , te machtig bij de
beschouwing van hun persoon en streven; en dit oefent in 't geheel op die
der partijen en der oorzaken van Athene's achteruitgang invloed bij hem
uit. Hij bepaalt zich streng tot de geschiedenis van den oorlog en zijn
opgaven daaromtrent zijn altijd precies, de maatschappelijke toestanden of
de kunst , zelfs den staatkundigen inwendigen toestand roert hij niet aan.
Zijn werk is onvolkomen genoeg om werk van een mensch te zijn, maar
het is dat van een dier zeer enkele menschen wien na meer dan 2000 jaren
het nageslacht nog niet over het hoofd is gegroeid.
Wetenschap. § 261. De eigenlijke wetenschap der 5de eeuw bepaalde zich,
daargelaten een weinig natuuronderzoek dat de philosophen (zie § 262) ten
groncslag aan hun stelsels legden, tot geneeskunde en de wiskunstige vakken
incl. de sterrekunde. De geneeskunde werd zelfs nu eigenlijk eerst wetenschappelijk gevestigd ; dit geschiedde door H i p p o k r at e s van Kos den
beroemdsten geneesheer der oudheid, een tijdlang te Athene gevestigd, die
verschillende geneeskundige werken schreef 1).
De beroemdste sterrekundige was M e t o n van Athene -I-- 45o, wien men
op den Nymphenheuvel (Westelijk van de Akropolis) een zonnewacht had
gebouwd.
') Van 't vele echter dat op zijn naam doorgaat is wellicht niets echt.
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HOOFDSTUK XXX.
PHILOSOPHIE OPVOEDING, MAATSCHAPPELIJK LEVEN.

W ij sbegeerte der natuur. § 262. Xenophanes van Kolophon en Parmenides
van Elea (zie § 120) wier werkzaamheid nog voor een goed deel na too
voortduurt , vonden eenen geduchten verdediger hunner zonderlinge stellingen in hunnen leerling Zeno van Elea, na 44o te Athene, die onweerlegbaar bewees dat juist het aannemen van (oneindige) 1) deelbaarheid van
beweging en grootheid dáár noodzakelijk heenleidde. A n a x a g o r a s geboortig (-I- too) van Klazomenai , maar ook lang te Athene woonachtig
(zie § 223) wijdde zich meer zooals de oudere philosophen aan de verklaring der zichtbare natuur; 't heelal was volgens hem door eene met
verstand begaafde kracht (1 ,64-) te zamen gevoegd uit ontelbaar veel deeltjes
van verschillend gehalte. Een ander tijdgenoot , Empedokles van Agrigentum
1-- 440 — in allerlei levensregels en in 't geloof aan de zielsverhuizing een
navolger van Pythagoras — had weer eene andere leer over de natuur : 4
elementen en eene kracht (lief de noemt hij haar voorzoover ze verbond ,
haal voorzoover zij scheidde) , die gene tot allerlei afwisselende veranderingen dreef, waarin alle ontstaan en vergaan bestond. Iets jonger was
D e m o k r i t o s van Abdera , ook weer meest te Athene , die eene merkwaardige, hoewel nog fantastische atomenleer predikte. In proefondervindelijke kennis stond hij boven al zijn tijdgenooten.
Alle de genoemde mannen en nog eenige dergelijke hier niet genoemde
schreven proza, behalve de dichter Empedokles. Hun voornaamste invloed
echter was die van dagelijksche gesprekken in kleiner of grooter kring
daardoor vooral werden hun denkbeelden voortgeplant. Dit beteekent evenwel niet dat zij b.v. voor geld onderwijs gaven , het waren allen mannen
van vermogende familie; sommigen zooals Zeno en Empedokles speelden
ook eene rol in 't politieke leven hunner moederstad.
Philosophie der § 263. Een man even onafhankelijk als de bovengenoemden ,
zedekunde ,
schoon minder aanzienlijk en vermogend, maar wiens invloed,
Sokrates.
schoon op dezelfde wijs uitgeoefend oneindig veel grooter dan de hunne
is geweest, was Sokrates de zoon van Sophroniskos (geb. te Athene 469).
Sokrates bewoog zich op een ander gebied. Van het vragen naar den aard
en de oorzaken der natuur was hij reeds vroeg afkeerig geworden , vooral
omdat het uiteenloopende en willekeurige van de antwoorden der denkers
-

,

Zeno nam aan (met al zijn tijdgenooten) dat al wat deelbaar is ook oneindig
1)
deelbaar is. Maar wanneer men (om nu alleen van beweging te spreken) inziet
dat alles wat voor beweging vatbaar is een begrensd minimum van beweging
heeft minder dan 'twelk het, bewegende, niet bewegen lean (en zoo dito dito
voor hoegrootheid enz.) dan is 't met Zeno's onwederlegbaarheid voorbij. Tegen
sommige van zijn beweringen is het ook voldoende aan te voeren dat de tijd
met evenveel recht oneindig deelbaar wordt gesteld als de beweging, maar voor
sommige, b.v. voor zijn „Aehilleus" komt men daar niet mee toe.
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daarop hem moedeloos maakte. Hij meende dat men dat gebied aan de
goden moest overlaten. Maar de tijd had ook andere vragen in 't leven
geroepen. Door de nooit gedachte nederlaag van den overmachtigen Perzen-,
koning had de Grieksche wereld een diepen indruk gekregen van de broosheid van menschelijke grootheid en de dwaasheid van menschelijken overmoed , dat was het wat den eersten geschiedschrijver vervulde en der
tragedie haren voortaan alleen geldigen stempel gaf. En het genie der
tragici werkte dat uit tot wederom nieuwe stof van nadenken voor de
toehoorders: over overmoed door onwetendheid veroorzaakt, over overmoed
als een vorm van uiterste beginselvastheid , over strijd van gelijk plichtmatige beginselen. Voorts had het vrije debat in de volksvergadering en
voor de rechtbank , zooals dat alleen te Athene tot ontwikkeling kwam 1),
allerlei met de toenemende belangrijkheid van den staat steeds in getal
toenemende plichten van en tegenover de medeburgers , de bondgenooten,
de menschen in 't algemeen tot bewustheid gebracht. In de derde plaats
had de dienst van het schoone — vroeger iets zoo goed als instinktmatigs —
meer en meer, vooral allicht door de triomphantelijke vergelijking van eigen
lichaam , geest en manieren met die der barbaren , voorts ook tengevolge
der toegenomen roerigheid op kunstgebied (zie § 259) , voor den Griek ,
den Athener bovenal, den vorm van een eis c h aangenomen.
Een wijd veld was dus geopend voor bespiegeling en gesprekken van
zedekundigen aard. En behalve dat het onderwijs en de opvoeding der jeugd
daarvan den sterken invloed ondervond (zie § 264) hielden ook de volwassen Atheners er zich gaarne onderling mee bezig zoo dikwijls iets daar
aanleiding toe gaf. Maar voor de overigen was dit bijzaak en verpoozing
van het bedrijvige leven — voor sommige natuurphilosophen hoogstens de
slechts een man
aanleiding tot een zedekundig aanhangsel bij hun stelsel
werd er zoo door aangegrepen dat het hem geheel en al vervulde. Sokrates
was die man. „Waarin bestaat vroomheid?" „goddeloosheid?" „schoonheid?"
„schandelijkheid?" „rechtvaardigheid?" „ingetogenheid?" „dapperheid?" enz.
enz. , en voorts ook (als noodzakelijk daardoor uitgelokt) „waarin bestaat
een staatswezen?" „het zijn van burger?" „het zijn van staatkundige?" enz.
enz.; deze en dergelijke vragen lieten hem geen rust. En de manier waarop
hij ze behandelde is kenmerkend voor zijn tijd en voor zijn persoon beide.
Zeno van Elea had getoond hoezeer op 't gebied der natuurorde , de tragedie
hoezeer op 't gebied van deugd en recht , het debat in rechts- en staatszaken , hoezeer op 't gebied van recht en wet veel wat van zelf schijnt te
spreken ongerijmdheden verbergt ; in een woord de gedachte was gewekt ,
dat tusschen algemeen aangenomen waarheid en bewezen waarheid een
groote kloof kan zijn. Ook dit wederom oefende op iedereen eenigen , op
1)
Er waren , behalve Athene , ook wel andere demokratische staten b.v.
Syrakuse (tot 405), Tarentum (na 474) Argos, Elis, (omstreeks dienzelfden tijd
zie § 186) maar nergens buiten Athene, tenzij eenigermate te Syrakuse had de
demokratie genoeg gelegenheid en aanleiding tot ontwikkeling gehad om geregelde en ordelijke vormen aan te nemen.
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de opvoeding der jeugd grooten , op Sokrates overwegenden invloed uit ,
en wel in dier voege , dat hij de bovengenoemde vragen zoo beantwoord
wilde zien dal er niets meer tegen le zegrgen viel. Zoo was hij de eerste
die naar eene theorie der zedekunde 1 ) zocht. Maar spoedig werden hem
twee punten duidelijk; ten eerste dat noch hij , noch iemand anders in staat
was tot hetgeen hij wenschte; ten tweede dat de menschen rondom hem ,
hun onvermogen in dezen , hun onwetendheid , zooals hij het noemde , en
die hij voor de groote oorzaak van alle bestaande verkeerdheid hield, niet
kenden , zich in de praktijk tevreden gevoelende met hun onsamenhangende
en veelzins tegenstrijdige overgeleverde denkbeelden. En nu werd het meer
en meer zijn overtuiging dat hij , niet in staat de onwetendheid weg te
nemen , haar zoo duidelijk mogelijk aan den dag moest brengen als de
eerste stap tot mogelijke genezing. Voortaan derhalve maakte hij er zijn
werk van de menschen te ondervragen , totdat ze zich hadden vastgepraat;
dat is die Sokratische ironie (elpveict) die , veinzende zich te willen laten
onderrichten , de bedoeling heeft te leiden tot erkenning van onwetendheid.
En Sokrates ontzag niemand; den geheelen dag was hij op de drukste plaatsen
en wien hij in een gesprek kon wikkelen , liet hij niet los. Meer en meer
strekte hij zijne ondervraging uit tot het geheele gebied des geestes en der
kunst en bewees aan dichters en redenaars en staatslieden evenzeer dat zij
van hun vak geen rekenschap konden geven , d. i. — volgens hem — er
geen verstand van hadden , als hij dat alien menschen bewees ten opzichte
van deugd en wijsheid. Slechts over den inhoud van het godsdienttig geloof strekte hij evenmin als over de natuurverschijnsels zijn onderzoek uit.
Want zijn gemoed was bijzonder godsdienstig gestemd , zoo zelfs , dat hij
van der jeugd af een bijzondere waarschuwing der godheid in zijne borst
meende te hooren als hij op het punt stond iets te doen wat den goden
ongevallig zou zijn. Maar hij maakte zich ondertusschen zeer impopulair.
Wel vormde zich rondom hem een kring van geestverwanten , die zijn
streven gevat hadden en later ieder op zijn eigen manier voortzetten , wel
werd hij toegejuicht door jonge menschen , vooral van aristokratischen huize,
die het vermakelijk vonden den deftigen lieden, vooral den braven burgerlieden te hooren bewijzen dat ze zelfs het begrip niet hadden van de deugden
waarvan ze zich vervuld waanden — maar juist de gegoede burgerij die
den doorslag gaf der algemeene meening zag in zijn streven een ondermijnen van al wat tot nog toe voor eerbiedwaardig gegolden had en 'een
bederven der jeugd , immers door haar het ontzag daarvoor te ontnemen.
En zoo werd Sokrates , ofschoon een geloovig vereerder der goden , met
de vrijdenkers op eene lijn gesteld , en ofschoon een stipt vervuller zijner
burgerplichten, voor een slecht vaderlander gehouden. Tot in zijn ouderdom
liet men hem evenwel met rust , maar eindelijk werden de omstandigheden
hem bijzonder ongunstig. Want toen , na de verdrijving der 30 , algemeen
en door de besten het meest de behoefte werd gevoeld om op le bouwen
1)

?labed: , vandaar kreeg Sokrates van lateren den titel : „Vader der ethika."
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op al wat er nog aan , zij het dan ook maar overgeleverde en niet van
alle kanten beredeneerbare, braafheid, eerlijkheid, vaderlandsliefde aanwezig
was , toen werd bijzonder hinderlijk de figuur van dien onvermoeiden
grijsaard die (zij het met de beste, de edelste bedoeling) niet wist te doen
dan af te breken; en toen nu bijgeval een der weldenkendste burgers zijn
zoon onder Sokrates' volgelingen zag , toen klaagde die man uit verdriet
en boosheid den verleider aan (399). Maar dat Sokrates ter dood is veroordeeld, is werkelijk het gevolg van de uitdagende — hoewel waardige —
houding, die hij meende aan te moeten nemen tegenover zijne rechters.
Onderwijs en opvoeding; § 264. Met 7 jaren ging algemeen de jonge Griek
de „Sophisten."
naar school , behalve te Sparta waar geen scholen
waren. (In de overige Grieksche wereld zullen er ook wel op de grootere
plaatsen al in de 6de eeuw begonnen zijn te komen) 1). Daar leerde men
lezen en schrijven en de dichters (in de eerste plaats Homeros en Hesiodos)
kennen ; van af ongeveer het 13de jaar ook cither- en fluitspel ; de gymnastiek werd tevens in afzonderlijke worstelscholen (Tra)alarpat) geleerd. Met
16 of (voor de gymnastiek) met 18 jaar was het volksonderwijs voltooid.
Maar sinds het begin der 5de eeuw kwam er voor vermogenden gelegenheid
(in de aanzienlijke steden ten minste) tot voortgezet onderwijs. Die dat
gaven noemden zich muziekleeraren hoewel zij , behalve de toonkunst en
gezang en voordracht en verklaring der dichters , ook geometrie , geographie astronomie , kennis der philosophische stelsels (waarmede sommigen
in den geest van Zeno van Elea de kunst van redetwisten verbonden)
onderwezen. Onder hen waren zeer beroemde mannen o.a. Damon en
Pythokleides , wier onderricht Perikles genoot. Maar sedert het laatste 4de
gedeelte der 5de eeuw werden de muziekleeraren te Athene overschaduwd
door eenige buitenlanders die er het onderwijs in de welsprekendheid invoerden (zie § 258) , en daarbij ook de vakken der muziekleeraars (behalve
wellicht de eigenlijke toonkunst) voegden. Deze mannen werden door het
Atheensche publiek met den in veler mond eenigzins spottenden naam
sophisten d. i. wijsheidleeraars begroet, een naam die nog niet lang
in zwang was geweest en waarmede men tot nog toe bijna uitsluitend
dichters en wijzen van vroeger dagen had betiteld 2). De voornaamste der
nieuwe wijsheidleeraars waren Pr o t a g o r a s van Abdera die in 411 als
vrijdenker verbannen werd 3 en G o r g i a s van .Leontini die als woordvoerder van 't eerste Leontijnsche gezantschap (zie § 231) naar Athene
kwam , — zij beiden betraden ook het terrein der philosophic n.l. ter bestrijding van de door Zeno van Elea zoo uitdagend uit het ongerijmde betoogde
onveranderlijkheid van het werkelijk bestaande; — voorts Prodikos van
)

1) Alle scholen waren altijd bijzondere scholen.
2) Pas na 400 kreeg de naam „Sophist" meer en meer eene bepaald ongunstige beteekenis , zoodat hij voortaan uitsluitend voor tegenstanders werd gebruikt ,
sophist werd dan zooveel als „bedriegelijke wijsheid verkooper."
3) Dus trof hem een dergelijk lot als 20 jaar vroeger den wijsgeer Anaxagoras ,
maar hij was ongelukkiger dan gene want hij verdronk op reis.
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Kos die evenals Protagoras , maar meer nog dan hij , bij 't verklaren der
dichters een begin van taalkunde te pas bracht , eindelijk Hipp ias van Ells.
Het onderwijs der welsprekendheid dat deze mannen gaven bepaalde
zich niet tot den spreekvorm maar raakte ook menigmalen de spreekstof,
vooral voorzoover in iedere rede algemeene beschouwingen te pas komen
(„loci communes" noemden de Roneinen ze later) n.l. staatkundige , geschiedkundige , zedekundige bespiegelingen, die niet aan een bepaald onderwerp gebonden zijn maar aan een groote menigte onderwerpen kunnen
dienstbaar gemaakt worden. De Sophisten oefenden de jongelieden in zulke
bespiegelingen opdat ze die ook voor de vuist sprekende altijd gereed zouden
hebben. En zoo werden de sophisten ook werkelijk leeraren in staatkunde ,
geschiedkunde en zedekunde , niet op hetgeen wij een wetenschappelijke
wijs zouden noemen maar — zooals het in dien tijd ook niet anders kon —
zelf met een zeer oppervlakkige kennis uitgerust , en deze kennis niet als
een sluitend geheel , maar in losse zeker niet altijd stipt met elkaar overeenkomende brokstukken voordragend. Bepaald wat de zedekunde betreft
bleek het boven (§ 263) hoe velerlei gezichtspunten de tijd en de tragedie
geopend hadden , die natuurlijk naar gelang van de zaak die men verdedigde of bestreed , tot zeer uiteenloopende declamaties gelegenheid gaven.
Maatschappelijke toestanden. § 265. De Grieksche knapen worstelden in de
palaistrai , de mannen in de gymnasia ; te Athene waren er o.a. twee ten
N.-O. van de stad n.l. Kynosarges en Lykeion. De gymnasia waren dan
ook evenals de stoai , en in 't algemeen de markt plaatsen van samenkomst,
waar de burger een deel van zijn dag doorbracht als hij niet — ten minste
te Athene — in volksvergadering of raad of rechtbank zat , of krijgs- of
zeedienst deed. Handwerk dreef de vreemdeling en ook wel de burger, maar
dan toch zeker meest als patroon met slaven tot gezellen; was het handwerk zuiver slavenwerk geweest dan had het zich niet zoo ontwikkeld ,
metaalarbeid (gouden en zilveren vaten en gereedschappen) , aardewerk,
huisraad van allerlei soort werd door de smaakvolle behandeling tot bijna
meer dan handwerk verheven. Slaven overigens telde Attika ± 4-maal
zooveel als vrijen 1) , de arme had minstens 2 slaven , de meer gegoede
minstens 7, er waren rijke fabrieksheeren die meer dan i000 hadden ;
maar algemeen werden de slaven zeer zacht behandeld. Het boerenbedrijf
was ook in het klein — tenzij te Sparta — den burger niet onwaardig ,
maar door veldslaven werd daarbij het grove werk verricht, en deze slavenarbeid schijnt aan de algemeene welvaart weinig nadeel te hebben toegebracht. Ten minste in Attika; daar werd, voor den Peloponnesischen
oorlog, van ieder plekje van den vrij schralen grond partij getrokken , ook
het kolenbranderbedrijf vond burgers tot beoefenaars later is Attika nooit
weer behoorlijk bebouwd , men heeft nooit de geestkracht en het kapitaal
gehad om , ontwend aan den landbouw als men door Agis' negenjarig
verblijf te Dekeleia geworden was , opnieuw den verwaarloosden grond te
1 ) De geheele bevolking van Attika wordt in den bloeitijd op ongeveer een
half millioen geschat.
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ontginnen — men vond tijdens Athene's bloeitijd, in weerwil van den velen
invoer, voor Attika's produkten (koren , en dan vooral olie en vijgen en
honig en visch bij de kust, en wol van de schapen) grage gebruikers in de
menigte van gezeten of tijdelijke stadbewoners; en juist daardoor was Attika's
grond minder wellicht dan die van menige andere streek van Griekenland
onderhevig aan het verschijnsel van in enkele handen te geraken, ook de kleine
grondeigenaar kon zijn produkten afzetten, en de vele bronnen van bestaan
maakten van den anderen kant dat de grond niet eenzijdig in waarde steeg.
Overigens was de invoer in Attika veel grooter dan de produktie: koren
uit de kuststreken van den Pontos Euxeinos en uit Aigyptos, Libya , Syria ,
Sicilie, timmerhout uit Makedonie en Thrakie , ijzer en koper o.a. uit
Euboia , wollezzstoffen uit Miletos en Phrygia , wijnen uit Chios, Lesbos
Thasos enz., zoute visch uit Pontos 1), groenten uit Megara, ganzen en aai
uit Boiotia enz. enz. enz., het marktverkeer stond onder opzichters , ook
waren er tolbeambten. Er werd ook boekhandel in Athene uitgeoefend 2)
en er was een allerbelangrijkste geldmarkt. En voor 't verkeer dienden niet
alleen de waterwegen , zorgvuldig aangelegde en onderhouden kunstwegen
vond men door geheel Griekenland. Voor Athene's levendigheid deed iedere
andere stad onder, maar van vele steden als Korinthos, Syrakuse, Tarentum
(waar sedert 474 eene demokratie was) enz. enz., was zij toch ook hoogst
aanzienlijk.
Met dat al bleef het bijzondere leven betrekkelijk eenvoudig. In Korinthos
en vooral in Italic en op de klein-Asiatische kust was het voor 50o en
bleef het nog lang daarna weelderiger dan te Athene. Eigenlijke weelde in
huizen (zie § 2 5 9) huisraad, kleeding, eten en drinken enz. begint te Athene
pas ± 425. Maar de Attische beschaving stond bovenaan en haar invloed
veroverde allengs ook de overige streken van Griekenland. Tot hetgeen
waarin zij echter aan Athene eigenaardig bleef behoort zeer bepaald de
strenge en nauwkeurige omschrijving der vormen die bij de behandeling
van rechtszaken in acht te nemen waren : eerst instruktie en getuigenverhoor, dan de terechtstelling, klager en beklaagde verplicht eerst zelf het
woord te voeren, daarna hun verdedigers , ieders tijd van spreken afgepast
met het wateruurwerk. Niet op alle vergrijpen was bij de wet de straf be1) Zoo heette de Noordelijke streek van Kappadokië, eigenlijk „Kappadocië
bij den Pontos."
2) Het bekende Grieksche alfabet van 24 letters werd officiëel in Attika pas
na 403 (officieus aldaar ook zeker weinig vroeger), in 't overige Griekenland pas
na 323 ingevoerd. Van de Phoinikiërs kregen de Grieken 22 letters, daarvan
waren er o.a. 4 die s (al naar de hardere of zachtere of meer naar sj klinkende
uitspraak) maar geen die een vocaal uitdrukten. De ontwikkeling waardoor uit
die 22 letters de 24 Grieksche zijn geboren gaat in de verschillende streken van
Griekenland en koloniën een zeer verschillenden gang. Vroeg zijn A en 0 (teekens
van zachte aanblazing bij de Phonikiërs) en E en Y (teekens van harde aanblazing bij hen) tot vocaalteekens geworden. Veel later en lang niet terstond
algemeen , zeer willekeurig trouwens ook , hebben I (bij de Phoinikiërs een der 4
s-teekens) en M (dito, dito) en H (bij de Phoinikiërs eh) hun latere bestemming
gekregen , vrij uitgevonden (ook zeer laat) zijn
(dien men eerst door i of it,
als door e uitdrukte) en de tweeklanken.
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paald. De strafzaken waarin het niet geschied was heetten schatbare. De
klager moest dan een maximum van straf noemen , de beklaagde een
minimum , en de rechters moesten een van beide kiezen.
De krijgskunst bleef nog op dezelfde hoogte , de zeemanskunst was vergeleken met 500 of zelfs met 480 allerverbazend gestegen , n,l. bij de
Atheners, maar verviel later wegens de groote verliezen aan geoefend volk
en wegens het bij slechtere betaling, meer wisselend personeel, zoodat de
Peloponnesische vloot -I- 406 zelfs beter manoeuvreerde.

F. GRIEKENLANDS ONTBINDING EN ZIJN HEREENIGING
ONDER MAKEDONIË , ASIË VEROVERD DOOR GRIEKENLAND. SPARTA'S OPPERMACHT EN VAL , THEBE'S
KORTSTONDIGE VERHEFFING MAKEDONIt'S
HEGEMONIE ALEXANDER DE GROOTE.
(D, i. van 400 v. Chr.-323 v. Chr.).

HOOFDSTUK XXXI.
SPARTA'S OPPERMACHT BESTREDEN EN HERSTELD.

(D. i. van 400 v. Chr. — 378 v. Chr.).
Elis' bestraffing 400. § 266. Elis, hoewel lid van den Lakedaimonischen bond,
had in 418 meegedaan aan een verbond tegen Sparta (zie § 229). Toen
dit verbond door den slag van Mantineia uiteen viel was Elis feitelijk
neutraal gebleven in den ,Peloponnesischen oorlog. Daarna had het Thrasybulos en de zijnen met geld ondersteund , en toen koning Agis in 403 te
Olympia wilde offeren , hem daarin verhinderd 1 ). In 400 trok Agis met
het Lakedaimonische bondleger Elis' grondgebied binnen; Elis werd gedwongen Thriphylia en Pisatis vrij te geven (deze werden lid van den
Lakedaimonischen bond) , Akroreia aan Arkadie af te staan , zijn muren
af te breken , zijn havenstad Kyllene en zijn schepen aan Sparta af te leveren.
De breuk tussehen
§ 267 . In 399 zochten de vroeger tot Kyros afgeSparta en Perzit' en
haar gevolgen 399-39.5. vallen steden van Tonie sedert Kyros' dood zeer
benauwd door Tissaphernes , hulp tegen dezen bij Sparta. En dit besloot
nu van politiek jegens Perzie te veranderen ; de voldoening over Elis'
1 ) Op grond dat in Olympia niet mocht geofferd worden voor een krijgstocht
tegen Grieken. Elis beweerde dat Agis had willen offeren voor den tocht dien
Lysandros in 403 tegen Thrasbulos c.s. ondernemen zou.
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gemakkelijke vernedering (noch Korinthos , noch Athene hadden daarbij
durven achterblijven), de door Kyros' gemakkelijk binnendringen en den
uittocht der io.000 gebleken desorganisatie val. Perzie , de verwachting
van bijstand uit Aigyptos , dat zich sedert 414 veer vrij had gemaakt (en
het ook 7o jaar bleef) , gaven Sparta lust , eene onwaardige betrekking te
verbreken waar men nu meende buiten te kur nen ; s000 man Lakedaimonische bondstroepen met (zwakke) hulpbenchn uit Ionia en , daartoe
uitgenoodigd , Kyros' Grieksche veteranen begonnen (voorjaar 398) den
oorlog in Kl. Azie , eerst onder Thibro , die nias uitvoerde , daarna onder
Derkyllidas , die verscheiden plaatsen nam. D m laatstgenoemde verving
Agesilaos, broeder en opvolger van Agis var Sparta , in 396 met versterking (waaraan Korinthos en Athene onder ve -schillend excuus weigerden
deel te nemen) nagezonden op het bericht dat Perzie een (Phoinikische)
vloot uitrustte en den Athener Konon (die zich sedert Aigos Potamos bij
Euagoras , tyran van Salamis op Kypros ophield ) tot bevelhebber daarvoor
had aangesteld. ') Agesilaos vernielde in 395 Tissaphernes' leger in de
buurt van Sardes bij den Paktolos , en kort daa rna werd Tissaphernes op
last van Artaxerxes gedood 2) , maar Konon wist Rhodos tot afval van
Sparta (gepaard met verheffing der demokratie te bewegen en Perzische
gezanten vuurden Argos , benevens Korinthos en Thebe (waar ook de
toenemende tegenstand tegen Sparta met overt andnemen der demokratie
samenging) door goud en beloften tot oorlog aan. Hen echter , Thebe ten
minste , voorkwam Sparta , want toen Phokis in een oorlog met Opuntisch
Lokris , dat hulp van Thebe vroeg en kreeg , Sparta om ondersteuning
inriep , zond het een leger onder Lysandros , v rien koning Pausanias (zie
§ 248) na zou komen , naar Boiotie.
De Korinthische oorlog. § 268. In 495 sneuveide Lysander bij de mislukte
bestorming van Haliartos en Pausanias sloot 2en wapenstilstand. Maar
Thebe verbond zich met Korinthos , Athene en Argos ; en daarbij voegden
zich kort daarna Leukas, Ambrakia , Akarnan ie , 't Ozolisch Lokris en
bijna geheel Thessalie. Zoo barstte de oorlog uit die naar 't hoofdkwartier
der verbondenen de Korinthische heet. Agesi]aos werd uit Asie teruggeroepen ; door Thrakie , Makedonie , Thessalie trok hij naar Boiotie.
Voor hij nog aankwam waren de verbondener reeds door de Spartanen
met de hun trouw gebleven bondgenooten versla ;en in de vlakte van Nemea
(Juli 394) , maar was ook van den anderen kant (Aug. 394) de Spartaansche
vloot , die Agesilaos nog ter elfder ure aanzienlijk had doen versterken ,
1) Sparta versterkte zijn landleger, en niet zijn vloot die alleen versterking
noodig had. Maar de 2 mannen die de versterking - Tan 't landleger doordreven,
Lysander en Agesilaos , geloofden niet aan die Phoinikische vloot , die ook in
den Peloponnesischen oorlog nooit verschenen was, en gebruikten haar slechts
als aanleiding om de ephoren tot meerder krachtsinspanning aan te drijven.
2) De moeder van Artaxerxes en den gesneuvelden Kyros (die haar lieveling
geweest was) Parysatis, haatte Tissaphenes, daar hij in der tijd Kyros werkzaamste vijand was geweest , en zij bewerkte na den slag bij den Paktolos
Tissaphernes' val.
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vernietigd in den slag bij Knidos door de met schepen uit Kypros en
Rhodos versterkte Perzische (Phoinikische) vloot onder Konon en Pharnabazos. Tegen deze nederlaag woog niet de op de bloedige maar onvruchtbare overwinning , die Agesilaos (Aug. 394) behaalde bij Koroneia en die
niet verhinderen kon dat hij Boiotie moest ruimen en wel te scheep ,
daar hij niet over den Isthmos durfde. Des te vruchtbaarder was de slag bij
Knidos. Door overal vrijheid te beloven , wisten Konon en Pharnabazos
in 394 en 393 alle eilanden ten Z. van Lesbos waarvan sommigen reeds
tusschen 400 en 394 de dekarchien met een meer demokratische regeering
hadden weten te verwisselen en de overige het nu deden — van Sparta afvallig
te maken met verdrijving der harmosten ; in 493 werd zelfs Kythera veroverd en ten slotte werd onder Konons leiding , nadat Pharnabazos weer
naar huis terug was , met Perzisch geld en de hulp van 't scheepsvolk der
aan Konon gelaten 8o trieeren , de herbouwing tot stand gebracht van
Athene's lange muren naar Peiraieus en van den muur rondom Peiraieus;
tevens begon Athene met Perzisch geld een eigen vloot uit te rusten en
een landleger te werven , waarover de bekwame Iphikrates het bevel kreeg ,
die er spoedig eene lichte infanterie van voortreffelijke uitrusting en oefening 1) van wist te maken.
Te land werd er in de eerste jaren na den slag bij Koroneia nog wel
dikwijls gevochten (meest rondom Sikyon en Korinthos) , maar zonder
beslissing. In 391 echter wist Agesilaos de lange muren tusschen Korinthos
en zijn (westelijke) haven Lechaion te verbreken ) en in 390 veroverde
hij zelfs het schiereiland Peiraion (westelijk van Megaris). Maar de vernietiging van een afdeeling (van 600 man) zijner hoplieten Ooor Iphikrates
drong hem terug te trekken; dat hij in de volgende jaren de Akarnaniers
meermalen versloeg beteekent weinig. Ter zee werd tusschen 393 en 391
weinig uitgevoerd. In 391 wisten de oligarchen in de stad Rhodos weer
de bovenhand te krijgen maar de tegenpartij hield zich op 't land staande
en versloeg hen meermalen. In 390 verdreef de Athener Thrasybulos de
oligarchie en den harmost uit Byzantion , en Kalchedon , waar dit reeds
eerder schijnt gebeurd te zijn bracht hij in nauwer vriendschap met
Athene ; ook veroverde hij 3 kleine steden op Lesbos , maar kort daarop
sneuvelde hij in een onbeduidend gevecht. Zijn dood , en die van Konon
een jaar te voren 3) , beroofde Athene van twee voortreffelijke mannen
aan wie het boven alle anderen dank schuldig was : aan Thrasybulos in
de eerste plaats voorzoover hij het moeielijkste en noodigste en het meest
een ongemeen karakter vereischende werk van Athene's zedelijke herleving
had tot stand gebracht , maar daarnaast ook ook in de ruimste mate aan
,

1) De door Iphikrates met langer werpspies , hooger laarzen en beter schild
voorziene infanterist kreeg meer in 't bijzonder den naam pelt ast, die vroeger
meer in 't algemeen licht gewapende beteekende.
2) Wanneer deze lange muren gebouwd zijn wordt nergens opgegeven, zeker
na die van Athene, dus na 456 (zie § 209).
3) Waar en hoe is niet zeker.
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Konon , die met geweldige vuist het herleefd Athene beschermd en zijn
bestaan voor de toekomst door 't herstel van den waarborg zijner vrijheid,
zijne havenverbindinding , verzekerd had. Na den dood van genoemde mannen werd er nog eenige jaren gestreden , — met wisselende kans en zonder
groote voor- of nadeelen — en in 387 kwam er vrede.
§ 269. In 't algemeen was door Sparta de KoDe vrede van Antalkidas ;
387.
rinthische oorlog niet met voordeel gevoerd , desniettemin kon het bij den vrede een bevelende houding aannemen. Maar
dit ging ten koste niet slechts zijner anti-Perzische politiek , maar van alle
waardigheid tegenover Perzie. Reeds sedert 392 had het bij monde van
den listigen Antalkidas pogingen gedaan om Perzie weer voor zich te
winnen , en na eenige jaren slaagden deze ook. Want in 387 wist Antalkidas vooral door bemiddeling van Tiribazos , toenmaals satraap van Ionic,
wien hij geheel gewonnen en die hem reeds in de laatste jaren aan geld
voor schepen geholpen had, Artaxerxes, die ook op de Atheners misnoegd
was , omdat zij den onlangs tegen Perzie opgestanen Euagoras bijstonden ,
te doen inzien dat Sparta , nog altijd de eerste Grieksche landmacht en
zonder aanleg tot zeemogendheid , het meest geschikte werktuig was voor
Perzischen invloed op Griekenland. Tiribazos riep de strijdende partijen
naar Sardes bijeen om de voorstellen van zijn koning te hooren onder
bedreiging van 's konings vijandschap jegens wie 't er niet mee eens
zou zijn , en wees vervolgens Sparta als de plaats aan , waar ieder zijn
antwoord brengen moest , Sparta aldus tevens aanwijzende als den staat
die in Perzie's naam en kracht voor de uitvoering van den vrede zou
zorgen. Vrees , vermeerderd door uitgeputheid verhinderde , dat een der
betrokken staten weerstand bood , hoewel Thebe niet dan weerstrevend
toestemde ; en zoo werd de vr e de v an A n t a 1 kid as (het eerste in alle
vormen gesloten vredesverdrag tusschen Perzie en Griekenland) door alle
partijen geratificeerd. Bepaald werd: 1°. dat de kl. Asiatische steden aan
Artaxerxes behoorden benevens 't eiland Kypros (het bijvoegsel omtrent
Kypros moest de Atheners verhinderen verdere hulp aan Euagoras te
verleenen; zijn opstand eindigde in 38o ; hij boog zich , maar sloot een
eervollen vrede); 2 0. dat Lemnos , Imbros en Skyros aan Athene behoorden
(niet als bondgenooten maar als schatplichtige onderdanen) 1) ; 3°. dat alle
andere Grieksche staten zelfstandig zouden zijn. Door deze laatste bepaling
werd geen inbreuk gemaakt op den Lakedaimonischen bond , want de
leden daarvan betaalden geen schatting en hadden stem , waren dus (ten
minste in naam) zelfstandig ; maar wel werden die bonden er door opgelost waarvan het bestuur geheel bij den voorzittenden staat alleen was,
,

1 ) Deze eilanden hadden nog geen Grieksche bevolking toen ze in de macht
der Atheners kwamen , n.l. Lemnos door Miltiades kort na 500 (zie § 166),
Imbros na den slag bij Mykale (zie § 187) en Skyros door Kimon in 469 (zie
§ 198). Minder juist is in § 198 gezegd dat Lemnos en Imbros na den slag bij
Mykale als vrije Grieken in den Anti-Perzischen bond zijn opgenomen, ze zijn
waarschijnlijk tot Kleruchiën bestemde bezittingen van Athene geworden en ook
pas ten gevolge van Sestos' inname (§ 187) veroverd, zie ook § 101.
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zooals in den voormaligen Zeebond (na zijn eerste 20 jaar) en zooals in
387 in den Boiotischen bond — toenmaals de eenige van die soort in
Griekenland — , welks bestuur (de raad der Boiotarchen , zie § 15) reeds
sinds lang (sinds hoelang wordt nergens opgegeven) alleen uit Thebanen
bestond ; Thebe was het dan ook juist, bijzonder verwoed als Sparta er
toenmaals op was , waartegen de bepaling vooral was gericht , en dat zich
dus het meeste tegen den vrede verzette. Overigens werd Sparta er zelf
ook door getroffen , in zoo ver het er afstand door deed van zijne macht
in de Aigaiische zee, die het feitelijk trouwens reeds zoo goed als geheel
verloren had. De eilandbewoners stonden nu onder den naam van vrijheid
aan alle rechtstreeksche of middelijke aanranding van Perzie's wege bloot.
Syrakuse tot 387. § 2 70.
In 387 maakte ook Dionysios van Syrakuse een
pauze in de bijna aanhoudende , slechts door bouwondernemingen tot versterking van zijn paleis (op 't eiland Ortygia) en tot versterking van de
landzijde der stad afgewisselde oorlogen , waarmede hij van af 't begin
zijner alleenheerschappij (in 405) Sicilie in opschudding had gebracht. Na
een vriendschapsverbond met Sparta te hebben gesloten — Lysandros zelt
bezocht hem + 402 — en van alle kanten huurlingen gewonnen te hebben
o. a. Messeniers uit Naupaktos , die na Athene's val in 404 door Sparta
vandaar verdreven waren , veroverde hij -I- 400 Aetna (gesticht door Hiero
en in 475 door gevluchte Syrakusanen in bezit genomen), Naxos, Katana
en .Leontini, welker inwoners hij verjoeg of verkocht, en deed in 397 met
een strijdmacht , noch veel grooter dan die van Gelo geweest was , den
Karthagers den oorlog aan. Selinus , Agrigentum en Himera vielen hem
toe , (zie § 245) , Motye veroverde hij met veel moeite in 396. Maar dit
verloor hij weer 395 , waarop het Karthaagsche leger eerst verraderlijk
Messana veroverde , waarmede het niet in oorlog was , en de inboorlingen
van het volk der Sikeli , aan wie Dionysios Naxos ter bewoning had gegeven , bijstond in 't bouwen van een nieuwe stad dicht daarbij , met name
Tauromenion 1) , en vervolgens , nadat hun vloot die van Dionysios vernield had , zelfs Syrakuse begon te belegeren , welk beleg het echter , hoe-.
wel de Syrakusanen eerst zeer benauwd hebbende, ten gevolge van nederlagen en ziekten , nog in 395 weer opbreken moest. In 394 veroverde
Dionysios verschillende steden der inboorlingen , maar in 393 maakte
Agrigentum zich van hem los en verschenen de Kathagers weer , zonder
echter veel uit te voeren, en in 392 werden zij verslagen en sloten een
verdrag. In 391 veroverde Dionysios Tauromenion en in de volgende jaren
beoorloogde hij de Grieksche steden uit Z. Italic o. a. Rhegion en Kroton ,
welker legers hij versloeg ; in 387 nam hij Rhegion in terwijl hij in dat
zelfde jaar ook schepen voegde bij de Spartaansche vloot in de Aigaiïsche zee.
Na 387 hield hij zooals boven gezegd is eenige jaren rust.
§ 271. Sparta maakte van zijn door den vrede van
Toppunt van Sparta's
schrikbewind ; 387-379.
Antalkidas verkregen stelling gebruik om Boiotie
I) In 396 hadden ook de Karthagers een nieuwe stad gebouwd , Lilybalon op

de Westkust van Sicilië.
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geheel in zijn hand te krijgen. Terstond legde het in de steden van Boiotia
garnizoenen met harmosten onder de leus hare zelfstandigheid te waarborgen , ook P lataiai werd nu als staat hersteld en het zich nog in leven
bevindend overschot der bevolking teruggeroepen. Maar niet alleen op
Boiotie drukte Sparta's hand. De Lakedaimonische bond werd gerekend zich
voortaan meteen over M. Griekenland uit te strekken (dit trouwens reeds
sedert 404) , en ook over Achaje waar op verschillende plaatsen Oligarchien (waarschijnlijk met den steun van Harmosten enz.) werden uitgelokt.
Korinthos werd in 387 gedwongen zijn Lakonischgezinde burgers , die
tijdens den oorlog verdreven waren, weer aan 't bestuur te laten , waardoor
Korinthos van zelf weer bij den Lakedaimonischen Bond kwam. Mantineia,
aan welks demokratie Sparta nog voor haar houding in den Peloponnesischen
oorlog iets schuldig was , dwong het door een belegering (385-384) zijne
muren af te breken , de bevolking moest gaan wonen in open vlekken onder
aristokratische overheden. Olynthos dat sedert 394 bezig was de Kalchidische steden tot een bond te vereenigen , dwong het, in 383 tot tusschenkomst uitgenoodigd door Akanthos en Apollonia die zich in gevaar zagen
tegen hun zin bij dien bond te worden ingelijfd, door een harden driejarigen
strijd (382-379) den bond vrij te geven zeer tot genoegen van Amyntas II,
vierden opvolger van Perdikkas II (zie § 220) tegen wien de bond o.a. gericht was 1); hij kreeg nu ook Pella terug , dat de bond hem reeds ontrukt
had. Thebe zelfs , waar de demokratische en de aristokratische partij elkaar
in de regeering het evenwicht hielden , ondernam de Spartaansche bevelhebber Phoibidas die met het Lakedaimonische bondleger in 382 daar langs
naar Olynthos trok , op verzoek der aristokraten onverhoeds aan te randen;
de demokratische hoofden te Thebe werden verbannen of gedood, Spartaansche soldaten in de burcht (Kadmeia) gelegd ; de ephoren beboetten
Phoibidas als was de zaak niet vooruit overgelegd , ongedaan maakten zij
haar niet. In 381 werd Ph/ins, daar Oligarchen tijdens den oorlog verdreven daarna met Spartaansche bezetting teruggekeerd, over verongelijking
klaagden , na een 2-jarig beleg door Agesilaos in 379 aan hun genade
overgeleverd. „Sparta's regeering en haar vrienden boven" was de leus zoowel
van Agesilaos als van de Ephoren bij wie hij alles vermocht; of Sparta
innerlijk gezond en geschikt om te regeeren was raakte hem niet, en gene
zochten Sparta's heil in verbonden , met Perzie , met Makedonie , met
Dionysios. Onderwijl nam Perzie , na Euagoras' onderwerping (in 380) een
kans tegen Samos waar; het hielp hier namelijk tegen huldiging een oligarchische klub aan de regeering. Athene was nog bezig van den Korinthischen
oorlog te bekomen.
1)
De bond was echter hoofdzakelijk gericht tegen de Thrakische en Illyrische
Hellenobarbaren van wie we, schoon weinig, toch wel zooveel uit de Grieksche
schrijvers vernemen dat ze nooit rustig waren , maar periodieke invallen deden
soms tot Zuidelijker dan Epeiros toe. Tot 404 had Athene's sterke arm de Thrakische kuststeden beschermd.

DR. M. C. VALETON,

Gr. Gesel.
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HOOFDSTUK XXXII.
DE THEBAANSCHE OORLOG.

(D. 1. van 378 v. Chr.-362 V. Ohr.).

In December 379 wisten eenige der in 382 naar
gevluchte demokraten onder aanvoering van den
jongen P elopidas vermomd Thebe binnengedrongen , de regeerende
oligarchen te overrompelen en te dooden; de burgerij koos partij voor hen,
uit hen werden de 2 polemarchen (het hoogste ambt) benoemd en ook
terstond een Boiotarchenraad, waarmede, wat den vorm betreft, de Boiotische
Bond hersteld was; de bezetting van den burg liet zich in den eersten
schrik tot aftocht bewegen. In Januari 378 kwam een Lakedaimonisch
bondsleger onder koning Kleombrotos I, maar voerde almee wegens slecht
weder weinig anders uit dan 't garnizoen van Thespiai te versterken met
1 /3 der meegenomen macht , de overigen gingen daarop naar huis.
Athene tegen § 273. Sparta dreef ook spoedig Athene aan Thebe's zijde.
Sparta in 378. Want hoewel Athene , voor Sparta bevreesd , alle mogelijke
samenwerking met Thebe door daden gelogenstraft had, waagde Sphodrias,
de harmost te Thespiai (in den geest van Phoibidas in 382) een aanslag
op den Peiraieus. Deze mislukte , maar toen Sphodrias , door Athene te
Sparta aangeklaagd , om zijn dienstijver vrij werd gesproken, deed Athene ,
schoon ongaarne , verontwaardigd Sparta den oorlog aan.
Nieuw
§ 2 74. Om aan geld te komen hief men weer eens eene
belastingstelsel
direkte belasting (te Athene , hoewel meer nog in 't overige
te Athene.
Griekenland eene hooge uitzondering) en voerde hierbij , om 't geld spoediger beschikbaar te krijgen , een nieuwe heffingswijze in waarbij o.a. de
I2O0 rijkste burgers werden samengevat in 20 afdeelingen of s y m m or i n
(2 in iedere phyle) met bijzondere verplichtingen in de plaats der nu afgeschafte leiturgien, terwijl bepaald de 15 rijksten van iedere symmorie verplicht waren om van iedere uitgeschreven belasting het bedrag voor te
schieten en in naam der wet het deel hunner medeburgers in te vorderen.
De tweede Attische § 275. Maar Athene kreeg ook nog een anderen steun.
Zeebond 378.
Namelijk door de wederoprichting van den Attischen Zeebond, nu niet tegen de Perzen maar zooals uitdrukkelijk in
de oprichtings-akte verklaard werd, tegen de Lakedaimoniers. Op Athene's
uitnoodiging in 378 traden Rhodos Chios Mytilene, Methymna, Byzantion en kort daarop Euboia en vele andere plaatsen ook Thebe , toe ; de
medebondsleden betaalden aan Athene contributie sla?6,02 , (de vroegere
naam F6po; had een slechten klank gekregen) en vormden een adviseerenden
raad , de beslissing in bondszaken bleef aan de Atheensche volksvergadering,
met garnizoenen of kleruchien mochten de bondsleden niet worden bezwaard.
De Thebaansche § 276. Ook na 378 konden de Spartanen zoo goed
oorlog in zijn eerste
periode, d. i. tot 371. als niets uitvoeren tegen 't met beleid verdedigde Boiotie
Begin van den § 272.
Thebaanschen
Athene
oorlog 378.
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en Attika. En een vloot in 376 door hen in zee gebracht werd bij Naxos
vernield door den Athener Chabrias , waarop nog weer verscheiden eilanden.
zich bij den Bond voegden , en in 375 ook de stad Abdera , door Chabrias gered van de hand der Thrakische Triballiers 1). In 375 verwoestte
Timotheos , Konon's zoon , de kust van Peloponnesos en bracht Kephallenia , Kerkyra , Akarnanie en de Molossiers bij den bond. Thebe veroverde
onderwijl steden in Boiotie maar betaalde zijn contributie niet. Verstoord
stemde Athene in 374 in een vrede toe , waarbij de Zeebond erkend maar
overigens de vrede van Antalkidas bekrachtigd werd. Maar een twist met
Sparta over Zakynthische bannelingen deed onmiddelijk den krijg weer
uitbarsten , die echter voor Sparta even onvoorspoedig bleef. Maar Thebe
krenkte Athene weer. Door namelijk in 372 Plataiai (zie § 271) te verwoesten de inwoners verdrijvende. Nu hernieuwde Athene in 371 den vrede
van 374. Maar Thebe weigerde , nu bijna alle Boiotische steden hebbende,
den Boiotischen Bond op te geven en zoo werd het van den vrede uitgesloten met bepaling dat niemand de verplichting , maar ieder 't verlof zou
hebben het tot toegeven te dwingen. Dit nu nam Sparta terstond op zich
en hield daarvoor ook de bondstroepen , waarmee het tot nog toe tegen
Thebe gevochten had , zonder hun goedkeuring te vragen in het veld.
Slag bij Leuktra § 277. Maar Sparta had gerekend buiten 't genie van
en haar gevolgen. Epameinondas , een der Boiotarcheft aan wien Thebe ook
zeker een groot deel van den voorspoed der vorige jaren dankte, maar die
voortaan d e man van Thebe wordt. Bij Leuktra (in Boiotie) vernielde hij
met zijn kleine maar op nieuwe wijs aan den linkervleugel als dichte aanvalskolonne 5o man diep geschaarde strijdmacht den dubbel zoo talrijken
vijand (6 Juli 371), Kleombrotos de aanvoerder zelf dekte het slagveld met
1400 Lakedaimoniers (waaronder 400 van de 700 staatsburgers die in den
strijd waren) , daarbij kwamen de verliezen der bondgenooten. Sparta was
vooreerst machteloos , te Korinthos, Phlius, Sikyon , Megara en elders
hadden er, daar de Spartaansche bezettingen nu naar huis moesten , bloedige
revolutien plaats ten koste der oligarchen; te Argos, voorlang demokratisch,
toonde men zijn gezindheid door de als Sparta's vrienden beschouwde aanzienlijken met knuppels dood te slaan. Mantineia bouwde zijn muren op
en ging daar weer in wonen , en vervolgens bewoog 't den Arkadischen
Bond een algemeene hoofdstad „Megalopolis" te bouwen en met burgers uit
verschillende Arkadische plaatsen te bevolken ; Tegea , dat zich verzette ,
werd uitgemoord , uitgezonderd 400 die naar Sparta vluchtten. Thebe veroverde Thespiai en Orchomenos, de eenige plaatsen in Boiotie die het nog
niet had 2) en dwong (zomer 370) de Phokiers , Lokriers , Aitoliers en Akarnaniers tot een bond. Athene gebruikte den (tenzij in Argos en Arkadie en
't eveneens Thebaansch gezind Elis) door Thebe verwekten schrik om en
zich zelf tegen Thebe vast te zetten en de door Sparta verspeelde leiding
1)
2

Zie de noot op § 271 (pag. 145).

Ze werden iets later uitgemoord (zeer tegen den zin van Epameinondas

en 't land bij Thebe gevoegd.
10*
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tegen Thebe te nemen; het riep bij zich een congres bijeen van de onder
teknarsvd 371;zijkwameno bpld—
ook de Zeebond deed mee — elkaar tegen aanranding bij te staan.
late en 2de Peloponnesi- § 278.
In December 37o drong Epameinondas
sche tocht van EpameiPeloponnesos
binnen , verwoestte 't Eurotasdal , vernondas , Messenig hersteld, 370 , 369.
toonde — ongekend gezicht ! — aan Lakonie's hoofdstad hare vijanden , en herstelde (voorjaar 369) den staat M e s s e n i a.
Van alle kanten stroomden daarheen de overal verstrooide Messeniers te
zamen en vereenigden zich met de Heiloten die er woonden of heen waren
gevlucht ; rondom Ithome als burg werd de stad Messene gebouwd ; hier
en te Megalopolis en elders bezetting achterlatende ging Epameinondas weg.
In 369 forceerde hij met 6000 man den door 20,000 (o. a. Atheners onder
Chabrias) verdedigden Isthmos en won Sikyon , maar anders niet.
§ 279. In Thessalie heerschte in die dagen als bondsThebe en het No orden,
369-367.
opperhoofd (zie § I I) Alexander , vorst van Pherai
wiens neef en voorganger Jason, vermoord in 37o , dit aan de Aleuaden
't vorstengeslacht van Larisa (zie § 173) ontrukt had. Deze riepen T h e b e
in , en in 369 schafte P e 1 o p id a s 't geheele bondsopperhoofdschap af
en bracht Thessalie in onderdanigen bond met Thebe , en daarop trok hij
naar Makedonie als scheidsrechter ingeroepen tusschen Alexander II (oudsten zoon van den in 37o vermoorden Amyntas II) en zijn zwager Ptolemaios. In 368 was hij weer in Thessalie om 't een en ander nader te
regelen , juist vermoordde Ptolemaios Alexander zijnen zwager en riepen
diens vrienden hem nn te hulp aan. Maar zijn Thessalische huurbenden
waren ontrouw en hij moest Ptolemaios erkennen als voogd over Alexanders broeders ; den jongste , Philippos , nam hij veiligheidshalve mee. Op
zijn terugtocht door Thessalie door Alexander van Pherai onverhoeds gevangen , werd hij in 367 met moeite door Epameinondas bevrijd.
Be Peloponnesisehe
§ 280. Onderwijl hadden de Arkadiers op Sparta
tocht van Epameinondas,
Triphylia- veroverd , dat ze tot Elis' ergernis zelt
Pelopidas te Susa, 367.
hielden , maar waren daarna bij Midea (in Argolis) door de Spartanen en
hun bondgenooten — en vooral door de krijgskunst van 2500 man hulptroepen van Dionysios van Syrakuse — zwaar geslagen. Hiervoor nam nu
Epameinondas wraak door in 367 den slecht verdedigden Isthmos binnen te
dringen en Achaje tot een bond te noopen. In 367 trachtte Pelopidas,
naar 't Perzisch hof (te Susa) vertrokken , de medewerking daarvan tot
vrede en tevens voor Thebe de stelling te winnen die Sparta in 387 gehad
had. Artaxerxes stemde toe , maar de Anti-Thebaansche coalitie niet en
zoo bleef het oorlog.
Dionysios V. Syrakuse,
§ 281. In 367 stierf ook Dionysios van Syrakuse.
tweede helft zijner regeeHij had na 387 (zie § 270) nog tweemaal met de
ring (zie § 270) tot zijn
dood, 367.
Karthagers gevochten (n.l. om Selinus , dat hij eerst
verloor, daarna herwon) , de Etruskiers ter zee verslagen , kolonien gesticht
aan de Adriatische Zee (Hadria in N. Italic , _Lissos op de Illyrische kust
enz.) en Kroton veroverd (379). Hem volgde zijn zoon Dionysios II op.
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§ 282. In 366 knoopte Thebe onderhandelingen aan
met Rhodos , Chios en Byzantion tot afval van den
Zeebond. In 365 ging Epameinondas zelfs met eene Thebaansche vloot
(de eerste) in zee en won Byzantion. Maar Athene veroverde in 365
Samos, waar het kleruchen heen zond 1), en ook , eerst onder bijstand van
den opgestanen satraap van Phrygie , Ariobarzanes , de Chersonnesos, daarna
onder dien van Perdikkas III (den oudsten van Alexandros' broeders), die
in 365 Ptolemaios vermoord had en koning was , verschillende plaalsen
Kalchidike , die in bond waren met Am/ship/is , 'twelk bij den vrede
van 371 aan Athene toegewezen was (het heeft het echter nooit kunnen
krijgen). Perdikkas hielp Athene om 't machtige Olynthos , de ziel van den
Kalchidischen bond , te fnuiken.
Pelopidas' dood 364 , slag
(§ 283. In 364 sneuvelde Pelopidas bij Kynoskebij Mantineia en Epameiphalai tegen Alexander van Pherai , die overigens
nondas' dood 362.
overwonnen en tot gehoorzaamheid teruggebracht werd.
In de Peloponnesos was sedert 365 eene steeds toenemende verwarring.
De Arkadidrs waren in open oorlog gekomen met Elis , maar daarna 't ook
onderling oneens geworden , een deel van hen sloot zich met Elis aan de
Anti-Thebaansche coalitie aan 2). In 362 verscheen Epameinondas weer
onder hen 3) , eerst zocht hij door overrompeling Sparta te nemen , en toen
dit mislukt was , werd er een veldslag geleverd bij M a n t i n e i a. De Thebanen en hun bondgenooten overwonnen , maar Epameinondas sneuvelde;
hij was een buitengewoon militair en administratief talent en een ontwikkeld en braaf man , maar minder een staatsman dan een plannenmaker en
de krachten zijner vaderstad overschatte hij ver. Zeer spoedig na zijnen
dood werd vrede gesloten , waarbij ieder hield wat hij had 4), en tevens door
alle partijen op Sparta na , dat dan ook hoewel feitelijk niet schriftelijk
vrede sloot , Messenië als staat erkend werd.
Dood van
§ 284. In 362 stierf ook Artaxerxes II en werd na vele
Artaxerxes II,
paleisgruwelen opgevolgd door zijn vierden zoon Ochos ,
362.
die den naam Artaxerxes III aannam ; hij begon zijn regeering met het
dooden van -I- 5o broers , neven enz.
Thebe tegen den
Zeebond , 366-365.

1) Dit was geen bondsbreuk , want Samos behoorde niet tot den bond. Met
hetzelfde recht werden in 365 ook Kleruchen gezonden naar 't toen veroverde
Potidaia.
2) Daarentegen hadden Korinthos , Phlius en Sikyon in 366 vrede met Thebe
gesloten.
3) Wat Epameinondas in 364 en 363 uitvoerde is niet duidelijk , want zijn
zeetocht valt in 365, zooals Herzberg (Hellas und Rom in Onckens uitgave) en
Busolt (der zweite Attische Bund) te recht aannemen.
4) De Lakedaimonische Bond bestaat voortaan niet meer. Thebe behield in de
Peloponnesos (als vrije bondgenooten) Tegea en Megalopolis (het overige Arkadië
was afgevallen) , en voorts Argos en Messenië — Achaje was tusschen 464 en
462 afgevallen — en in M. Griekenland (als schatplichtige Bondgenooten) : zijn
mede-Boiotiërs en dan Phokis en de Lokriërs en Malis (ook de stad Herakleia
aldaar, tijdens den Peloponnesischen oorlog door Sparta gesticht); en voorts 't
eiland Euboia dat reeds ± 369 van den Zeebond was afgevallen (het trad er
echter in 357 weer bij toe), en de vesting Oropos veroverd in 366.
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HOOFDSTUK XXXIII.
GRIEKENLAND

EN

PHILIPPOS

II VAN MAKEDONIË.

(D. i. van 362 V. Chr., nauwkeuriger, van 359-336 v. Chr.).

§ 285. In 't overz:ge Griekenland heerschte van 362-355
de rust der uitputting — haat leefde nog maar zweeg
voor de verarming van staten en burgers, voor de smart over geleden verliezen ; was ook velen uit den krijg een beroep gegroeid , zij zochten met
de niet minder velen wien 't vaderland te eng geworden was , in huurdienst en liefst, b.v. in dien van Perzie of zijn rebellen , o.a. Aigyptos,
tegen de weinig gevreesde niet-Grieken werk 1) — slechts Athene , rijker
aan hulpbronnen (dekte ook de sedert 378 nooit verhoogde Bondscontributie de oorlogskosten niet) bleef vechten , n.l. om de steden der N.-kust
van de Aigaiïsche zee. 't Ging echter na 365 (zie § 282) slecht, slechts
de Chersonnesos werd ten slotte gehandhaafd ; de vloot telde 350 schepen
maar men was toch te arm om haar in goeden staat te houden , een met
niets dan huurlingen (sinds 400 hadden Attika's burgers meer en meer
tegenzin in den dienst bij leger of vloot) dubbel kostbare zaak. Ook
schaadde werkelijk de roofvloot , waarmee Alexander van Pherai zich tot
zijn dood in 359 zijn nederlagen te land vergoedde. Ook ontstemde den
Zeebond de aanhoudende oorlogstoestand. Almee daardoor ontstond in 357
de Bondgenootenoorlog, waarin Rhodos, Chios en Kos de hoofdrol speelden
en ook Byzantion tegen Athene partij trok. Hoofdoorzaak er van was echter
Perzie's woelen vooral Mausollos , stadhouder van Karie, verstond het —
van n.1. overal op de eilanden in 't 0. der Aigaiische zee aan oligarchen
geld te bezorgen om met huurlingen de regeering te bemachtigen , wat bij
de algemeene verarming en verslapping ook gelukte. En deze oligarchien
waren èn Athene als demokratie ongenegen (zoo was ook Kerkyra in 361,
schoon niet door Perzie , oligarchisch geworden, in 359 afgevallen) èn
misten den na Sparta's val nog alleen werkzamen prikkel om bij den Bond
te blijven n.l. de vrees voor Perzie. Uit wraak en om voordeel namen
Athene's strateegen Chares , Charidemos , Phokion dienst bij Artabazos ,
afgevallen satraap van Lydia en vochten schitterena, maar dit lokte weer
bedreigingen van Perzie uit , die in 355 het uitgeputte Athene den Zeebond
zonder dat er haast tegen gevochten was grootendeels vrij deden geven ,
slechts de kleinere Kykladen en Euboia bleven er bij.
Makedonië tusschen § 286. In 359 sneuvelde Perdikkas III in een verloren
362 en 355.
slag tegen de ingedrongen Illyriers met wie te zamen
daarop de Paioniers (W.lijk van den Strymon boven 41° N.B.) wier land
Griekenland tusschen
362 en 355.

1 ) B.v. de oude Agesilaos ging kort na den slag bij Mantineia den Aigyptischen
rebellen-koning Tachos en vervolgens zijn neef Nektanebos II helpen en stierf in
Aigyptos na menige heldendaad in 358. Zijn zoon Archidamos trok in 343 naar
Tarentum als condottiero , en sneuvelde in den grooten slag bij Manthyrion tegen
de inlanders in 338. En zoo tutti quanti.
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toen nog niet tot het koninkrijk Makedonie behoorde heinde en ver plunderden ; tevens stonden allerlei pretendenten op , deels door de Thrakiers ,
deels door Athene ondersteund. Toen toonde de 23-jarige Philippos , Perdikkas' broeder, zijn kracht. Sinds eenige jaren uit Thebe terug , nu als
Philippos II regent voor zijns broeders zoon Amyntas , wist hij uit de
krachtige en talrijke boeren 1 ) , hem die op zijn recht en op hen steunde
oprecht genegen , in ongelooflijk korten tijd een uitstekend gewapende en
geoefende hoplietenmacht te vormen — de „phalanx", vroeger elke, sinds
Philippos bepaald de Makedonische slagorde was eene navolging der Thebaansche. Reeds in 357 waren de pretendenten en landsvijanden uit het
veld geslagen en wel de Paioniers en de Illyriers, na eerst voorloopig afgekocht te zijn, onderworpen: gene geheel, deze tot aan het meer Lychnidos.
En nu kon Philippos , ontwikkeld als hij was in Epameinondas' omgeving
en ongezind om als boerenkoning zijn dagen door te brengen , zijn hand ,
behalve naar zijn onbeschaafde naburen, ook uitstrekken naar de Grieksche
wereld in de eerste plaats die aan zijn kusten. List en bedrog was zijn
handelwijs. In 357 veroverde hij 't vrije Amphipais, waarop hij vroeger,
als prijs hunner neutraliteit , 't recht der Atheners erkend had , daarop ,
terwijl de Atheners er niet op verdacht en buitendien met den Bondgenootenoorlog bezig waren (dien hij misschien wel mee heeft aangestookt)
Potidaia, sinds 365 (zie de noot op § 282) door Atheensche Kleruchen
bewoond , dat hij aan Olynthos overliet tegen hulp van daar waarmee hij
Pydna nam (356). Daarop beroofde hij den Thrakischen koning .Kersobleptes
van 't gebied bij het Pangaios gebergte, van welks goud hij als van de
akkers en 't hout in zijn eigen land ruim partij trok — zijn kas en zijn
hofhouding was spoedig rijk — en stookte de stad Kardia tegen de Atheners in de Chersonnesos op. Zijn overige bemoeiingen met Griekenland
vallen na 355.
De 3de heilige oorlog § 287. In 355 barstte op 't vaste land van Griekenland
355-346.
weer oorlog uit , de z.g. (3de) Heilige oorlog. De Amphiktyonen die eeuwen lang niets van zich hadden laten hooren werden
door Thebe gebruikt om de altijd weerspannige Phokiers te fnuiken , een
geringe zonde tegen den Pythischen god diende als voorwendsel om hen
onmatig te beboeten (356). De Phokiers overvielen daarop Delphi (355) en
doodden de priesteredelen en gebruikten den tempelschat voor huursoldaten.
Eerst hielden ze zich met Sparta , Achaje , Korinthe , Athene tot bondgenooten — maar zoo goed als werkelooze — nauwelijks staande tegen de
gelastigden van den Amphiktyonenraad , n.l. de Boiotiers en Lokriers. Maar
toen de Thebanen na 't sneuvelen van den Phokischen aanvoerder PhiloI) De boerenstand had zich in Makedonië staande gehouden naast den adel
die er nooit overwegend was geworden (anders ware 't koningschap ook wel
afgeschaft ; wat het evenwel onvast maakte was de eeuwige verdeeldheid tusschen
de verschillende liniën); de toestand van Makedonië was nog tamelijk wel die
van den Achajischen tijd (zie § 42); steden van beteekenis (gerekend naar 'tgeen
daartoe in de 4de eeuw noodig was) waren er nog niet , want de kuststeden waren
nog niet Makedonisch.
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melos 5000 man onder hun besten veldheer Pammenes den afgevallen satraap
van Lydie , Arlabazos, te hulp zonden , kregen de Phokiers de overhand.
Zelfs kon hun veldheer Onomarchos in Thessalie vallen om de tegen Thebe
altijd oproerige vorsten van Pherai (de moordenaars van Alexander van
Pherai regeerden daar sinds 359) te helpen tegen de Aleuaden. Maar deze
rieten nu Philippos II in , die juist èn 't vrije Abdera en andere plaatsen
aan zee èn ook Pagasai de haven van Pherai bezet had en met eene vloot
bezig was. Philippos werd in 353 door Onomarchos verslagen , maar versloeg hem, die ook sneuvelde, in 352 bij Pherai dat toen ook viel. (Athene
echter bezette bij tijds de Thermopylai). Terwijl Onomarchos' broeder
Phayllos daarop weer in Boiotie vocht benauwde Philippos Kersobleptes,
stookte Megalopolis tegen Sparta op, kaapte de Atheensche handelschepen
en begon in 350 't beleg van Olynthos , verwoed omdat het uit vrees voor
hem zich met Athene verbonden had. Hier was 354-350 Eubulos tamias,
een uitstekend financier, maar die alles afried wat geld kostte , zijn begrooting had zelfs een batig slot en door voor te stellen dit in de sinds
lang leege theorikenkas te doen won hij 't volk voor zijn richting , zijn
opvolger Aphobetos drqef zelfs door dat het op doodstraf verboden werd,
het gebruiken der theorikenkas voor krijgsdoeleinden voor te stellen. Ten
gevolge hiervan en meer nog ten gevolge der knoeierijen bij de symmoriengewijze heffing (zie § 274) der uitgeschreven belastingen , werd Olynthos
in weerwil der welsprekendheid van den sinds 354 ijverig in de politiek
opgetreden redenaar Demosthenes slechts zwak ondersteund. Olynthos
viel in 348 door verraad : het werd verwoest en zijn bevolking verkocht ,
zoo ging 't ook met twee en dertz,,..- kleinere plaatsen daar rondom.
Nu bood Philippos den vrede aan op den voet van Statusquo te rekenen
van 't oogenblik der teekening. Athene eischte mede vrede voor Phokis.
Philippos rekte de onderhandelingen , een Atheensch gezantschap dienaangaande waaronder Demosthenes en den toen door Philippos' persoonlijkheid
geheel gewonnen Aischines hield hij letterlijk gevangen , onderwijl nam
hij 't geheele gebied van Kersobleptes en Kardia en de Cher s on n esos
weg. Athene moest wel toegeven en vrede sluiten (346), de Chersonnesos
kreeg het terug , over Phokis werd niets bepaald. Onderwijl hadden Thebaansche gezanten, want de Phokiers waren steeds, ook na Phayllos' dood
in 352, onder zijn neef Phalaikos, met geluk blijven strijden, een verbond
met Philippos gesloten. Hij rukte naar de Thermopylai op. Phalaikos door
hem omgekocht , capituleerde na Spartaansche en Atheensche troepen in
de bezetting van gene verhinderd te hebben. Nu kon Thebe met zijn bondgenooten onder Philippos' bescherming Phokis' ommuurde gehuchten verwoesten. Het volk werd in open vlekken verstrooid en , tot voortdurende
jaarlijksche boete aan den tempel veroordeeld , te zamen met de Spartanen
uit de Amphiktyonie gestooten. Philippos kreeg er zitting in en dubbele stem.
De laatste jaren § 288. Van 346-341 ordende en bevestigde Philippos
van Griekeniandids overal zijn nieuw verworven gebied en hielp te Elis de
f Irre
aristokratie aan 't roer en gaf aan Megalopolis en Messenie
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troepen tegen Sparta. Demosthenes werkte intusschen rusteloos om de Philipsgezinden te Athene , Aischines in de eerste plaats, van invloed in den staat
te berooven, en zoowel Athene als wie daarbuiten hem maar hooren wilde
tot uitrusting tegen Philippos' te verwachten aanslagen op te wekken.
Eindelijk overwon hij te Athene geheel , daarbuiten gedeeltelijk. In 342
verbonden zich Megara en Kalchis op Euboia met Athene , en toen Philippos in 341 Byzantion en Kalchedon bedreigde , ook deze steden en
(Maart 340) ook Korinthos , Kerkyra, Ambrakia , 't nog overige van Euboia.
In 34o viel Philippos op Byzantion en Kalchedon aan , maar Athene verklaarde hem den oorlog , liet door Demosthenes als minister van marine
(IVOCTTCkTY);" TO vatn tx6), een nieuwe post , met zijn vriend Lykurgos (kort
daarop tamias n.l. 438-434) een uitstekend man , de symmorien hervormen , en dwong Philippos door hulptroepen onder Chares en onder Phokion
zijn opzet te geven. Gene trok daarop naar 't Noorden en herstelde zijn
krijgseer door overwinningen tot over het Haimosgebergte 1). Maar af uit
onhandigheid af uit opzet verwekte Aischines , pylagoros (zie § 6o) van
Athene , in 339 weer een heiligen oorlog n.l. tegen Amphissa in Lokris,
en de meerderheid der Amphiktyonen (Thebe thans niet) droeg Philippos
de uitvoering op. Hij verwoestte Amphissa maar bezette (338) ook Elateia,
een plaats van Phokis , die de hoofdwegen van M. Griekenland bestreek.
Nu bracht Demosthenes de toetreding van Thebe tot den bond tegen
Philippos tot stand , in Phokis behaalde men eenige voordeelen. Maar bij
C h a i r o n e i a werd (2 Aug. 338) het bondsleger waarin de Atheensche
burgers nu zelf (ontwend echter den krijg !) dienden , met moeite, maar
beslissend geslagen en daarmee was het met Griekenlands onafhankelijkheid uit. De Thebanen die de hun ter elfder uur door Philippos
aangeboden neutraliteit afgewezen hadden trof het hardste lot : de Kadmeia
kreeg Makedonische bezetting , de Boiotische bond werd opgelost , Thebe
kreeg eene uit Philipsgezinden bestaande wreede regeering. Voor Athene ,
dat zich ook na den slag tot uitersten tegenweer had bereid , toonde Philippos eerbied , de Atheensche gevangenen werden om niet vrijgegeven.
Maar 't overschot van den Zeebond werd opgelost 2) en van alle eilanden —
overal kwamen daar Philipsgezinde demokratien 3
de zelfstandigheid ,
bepaald; Makedonische bezetting kwam nog in de burcht van Korinthos
(Akrokorinthos), in Ambrakia en in Kalchis op Euboia; aan Argos kwam
Thyreatis terug, en stukken van Lakonie (de Spartanen weigerden vrede)
werden aan Arkadie gegeven; een nieuwe Grieksche bond werd geschapen
met Makedonie aan 't hoofd en eenen bondsraad te Korinthos, die reeds
in den herfst van 338 bijeenkwam.
)

-

1) De N. en N.-0. grens van Makedonië was toen ongeveer de Haimos en
voorts een lijn getrokken van het punt , waar 42° 0. L. hem snijdt tot aan het
meer Lychnidos.
2) Tot vergoeding kreeg Athene Oropos terug (ten koste van Thebe zie de
4de noot op pag. 149).
3) Op 't vaste land van Griekenland waren de oligarchen , op de eilanden de
demokraten Philipsgezind.
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Arses , koning V. Perzig , § 289. In
Philippos laatste levensArtaxerxes
j aren , 338 —336.

't jaar van den slag bij Chaironeia werd

III met al zijn kinderen op den jongste,
Arses na om hals gebracht door den alvermogenden eunuuch Bagoas.
Arses werd daarop koning (338). Onderwijl deed Philippos Perzie den
oorlog aan , dat vroeger door hulp aan Korinthos hem een voorwendsel
daartoe had verschaft. In 't voorjaar 336 zond hij io,000 man naar Asia
met plan spoedig na te komen. Dit deed hij echter niet. Want in 336
werd hij , wellicht op aanstoken zijner eerste gemalin , Olympias uit Epeiros
die zich door zijn tweede huwelijk (in 337) met de schoone Kleopatra
gekrenkt voelde , op de bruiloft zijner dochter Kleopatra met den broeder
zijner vrouw Olympias , Alexander , koning der Molossiers en beheerscher
van geheel Epeiros , door Pausanias , eenen officier zijner lijfwacht , vermoord. Had hij meer innerlijke beschaving , vooral meer eerlijkheid gehad ,
zoo zou hij een groot man geweest zijn.
Syrakuse tot 337. § 29o. Omstreeks denzelfden tijd werd Sicilië van tyrannen verlost. Dionysios II (zie § 281) was door zijn oom Dio naar
Lokri Epizephyrii verdreven (357) , maar toen Dio door zijn vertrouweling
Kallippos wermoord was en te Syrakuse eerst een broeder van Dionysios
II, vervolgens een krijgsbevelhebber heerschte, en ook in de overige
Syrakusaansche steden zich krijgsbevelhebbers tot wreede tyrannen opwierpen , werd Dionysios II weer te Syrakuse binnengelaten (345) en begon
oorlog met gene. Daarop riepen eenige Syrakusanen Korinthe's hulp in.
Van daar werd met 5000 vrijwilligers en huurlingen een zekere Timoleon
gezonden. Iketas van Leontini sloot zich bij de Karthagers aan om hem
af te weren , maar de andere soldaattyrannen hielpen hem. Dionysios legde
zijn bewind neder en ging naar Korinthos wonen. Timoleon versloeg de
Karthagers bij de Krimissos (339) ; bij den vrede werd de Halykos de
Karthaagsche grensrivIer. Vervolgens verdreef Timoleon de tyrannen die
hem geholpen hadden, en bracht hun steden weer bij Syrakuse. Daarna
herstelde hij de demokratie , maar behield tot zijn dood (337) overwegenden
invloed.
,

HOOFDSTUK XXXIV.
ALEXANDER DE GROOTE.

(D. i. van 336 V. Chr.-323 v. Chr.).
Do eerste regeeringsjaren § 291. Toen Philippos II dood was liet de 2oja.
van Alexander den Groote
rige Alexandros , zijn zoon bij Olympias zich door
336-334.
,

't leger huldigen ; de 24jarige Amyntas (zie § 286) door Philippos nooit
aan de regeering gelaten , werd ook nu ter zij gezet ; twee andere neven
en een onechten halfbroer liet Alexander om hals brengen op aanklacht
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an aan Philippos' dood medeschuldig te zijn ; daarop trok hij naar Grie-

kenland. Hier was op het bericht van Philippos' dood overal plan tot
opstand gemaakt , maar eer iemand iets gedaan had was Alexandros in
Boiotie en vervolgens te Korinthe , de bondsraad bevestigde hem in Philippos' waardigheden. Daarop doodde hij Amyntas en Attalos , den oom
zijner tweede moeder , benevens haar overige bloedverwanten (haar zelf had
Olympias reeds met haar kind omgebracht) , beschuldigd van een komplot
tegen hem. Vervolgens trok hij tegen de onrustige Thrakiers (in 't bijz. de
Triballiers) op , ten wier koste hij zijn gebied in 't N.O. tot den Donau
uitbreidde en tegen de Illyriers , die opgestaan waren en die hij versloeg;
maar was ook van 't meer Lychnidos weer binnen 14 dagen in Boiotie
op 't bericht , dat de Thebanen toch in zijn afzijn de Kadmeia waren
gaan belegeren. De Arkadiers en Atheners hielden nu de reeds voor de
Thebanen gereedstaande hulptroepen terug en Alexander nam hunne verontschuldigingen aan , maar de Thebanen wezen alle voorstellen af en verdedigden zich tot den dood , hun stad werd zoo goed als op de tempels
na verwoest en 30,000 zielen verkocht , de Kadmeia bleef een Makedonische wachtpost. En nu kon Alexandros in 334 zijns vaders plan , den
aanval op Perzië , opnemen.
Het Perzische rijk in 334. § 292. Perzië scheen in 334 sterker dan bij Xerxes'
dood , het had de Grieksche eilanden herwonnen en de opstanden , waar
die van Kyros in 401 een lange rij van opent 1) , vermogen te stillen (ook
dien van Aigyptos 414-344) aldus zijn krachten hereenigende. Maar het
winnen der eilanden door geld aan oligarchen bewees weinig en de wijze
van hereeniging der krachten , bewees meer tegen die krachten dan vóór
het hereenigend gezag. De opstanden waren behalve uit de oude met de
zwakheid der vorsten verergerende kwaal van ieder despotisme n.l. argwanende ondankbaarheid jegens mannen van verdienste, vooral ontstaan
uit he minachten van den koning en zijn strijdmacht; en de koningen
waren , door de teleurstellingen der Grieksche oorlogen verslapt , allengs
gezonken in verwijfde en wreede stompheid en in de macht van duivelachtige vrouwen 2) en eunuchen 3) , en de nationale strijdmacht was hoe
minder zij voldeed , des te meer verwaarloosd (slechts de ruiterij was nog
goed). Maar de rebellen dolven 't onderspit , omdat er altijd onder hun
vertrouwelingen wel meer dan een , of zoo twee satrapen te zamen opstonden , een dier twee te vinden was , die de gemeene zaak verried voor
's konings goud of gunsi, en hun strijdkrachten beteekenden slechts zoolang
Aigyptos 414-344, Euagoras ± 390-380, Ariobarzanes (zie § 282) ± 365--?,
Mausollos v. Karië , Datames v. Kappadokië , Autophradates v. Lydië Orontes
V. Ionië alle korter of langer tusschen 365 en 355 (Mausollos was weer in
gehoorzaamheid vóór den Bondgenootenoorlog zie § 285) ; Artabazos v. Lydië +
355-350 , Sidon in 345 (bij de herovering 7 door verraad van den koning van Sidon,
verbrandden zich 40.000 menschen met hunne stad).
2) Zooals Parysatis die haren oudsten zoon , hoewel zij hem haatte , geheel

beheerschte en tot tal van de wreedste moorden bracht.
3) Zooals Bageas.
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iets als zij in Grieksche huurlingen de baas waren , lieten die hen in
den steek , of had de koning er ook en meer van — Artaxerxes heeft het
eerst dezen hunnen steun ook tegen hen gebruikt — dan was hun overmoed gedaan.
In 334 regeerde Dareios IV K o d o m an n o s , achterneef van Ochos
naaste bloedverwant van den in 336 door Bagoas vergiftigden Arses.
(Dareios deed den door Bagoas ook reeds voor hem , toen hij genen niet
genoeg invloed liet , gereed gemaakten giftbeker genen zelf uitdrinken). Dat
Dareios niet slechts onervaren maar ook eigenwijs was , is een der niet
weinige toevalligheden , die met Alexander hebben medegewerkt. Had
Dareios slechts — al ware hij dan een monster of een idioot geweest wat
hij niet was — willen luisteren naar hen die de zwakke en sterke zijden
der verdedigingsmiddelen van 't rijk kenden , dan zou in weerwil der boven
beschreven broosheid , in weerwil van Alexanders militair genie en iedereen
medeslepende kracht en onverschrokkenheid zijn waagstuk om met een
expeditieleger van eerst 35,000 1) en nooit meer dan 50,000 man , zonder
vloot (van die welke de Grieksche Bond , Athene alleen had nog 350
trieeren, wel tegen de Perzische bestand, bezorgen kon , heeft Alexander
zeker uit wantrouwen geen gebruik gemaakt) het onmetelijk rijk te gaan
veroveren , in plaats van binnen 7 jaar geslaagd allicht met mislukking
geeindigd zijn.
Verovering v. Kl, Asig, § 293. In de lente van 334 liet Alexander door zijn
334, 333.
vloot van i6o deels Makedonische deels Grieksche
(waaronder 20 Attische) schèpen zijn expeditieleger over den Hellespont
zetten, de vroeger gezonden io,000 man (§ 289) waren lang teruggedreven.
Een veldleger van 4- 15,000 man bleef thuis onder Antipatros als gevolmagtigd rijksbestuurder. Van 't expeditieleger stonden de korpsen alle onder
Makedonische strateegen o. a. Parmenio en zijn zoon Philotas (deze had
de ruiterij) Perdikkas , Krateros Antigonos Ptolemaios enz., 7 „somatophylakes" met strateegenrang dienden tot ordonnansen en voor tijdelijke
commando's. Anders dan bij Epameinondas was bij Alexandros de rechtervleugel offensief , daar stonden de zware ruiters (hij zelf vooraan) en 't
lichte voetvolk , meesterlijk liet hij de verschillende wapens samenwerken.
Bij den Granikos (rivier in Mysie) leden de Perzen hun eerste nederlaag.
De edelen die te zamen commandeerden (Dareios was er nog niet bij)
hadden èn den raad van een hunner, Memnon van Rhodos , versmaad om
zonder vechten, verwoestende, voor den slecht geproviandeerden vijand te
wijken èn hun dappere ruiters en Grieksche huurbenden door averechtsche
opstelling verlamd. Met weinig moeite nam Alexander de Grieksche steden
,

Het expeditieleger telde eerst 18500 zwaargewapende Makedoniërs (waar1)
onder 1500 ruiters) , en 8000 lichtgewapende Thrakiërs en Illyriërs ; en van den
Griekschen bond 7000 hoplieten en 2000 ruiters (waaronder 1500 zware Thessalische en 500 andere ruiters) en 5000 gehuurde Grieksche hoplieten. Hoewel er
steeds versterkingen nakwamen nam de bezetting van 't veroverde en 't vervangen van dooden , gewonden en zieken te veel volk weg, dan dat het veldleger,
voor dat het rijk zoo goed als veroverd was , ooit meer dan 50.000 geweest zij.
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van klein-Asie, ook 't sterke Sardes gaf zich hem vrijwillig. De Perzische
vloot , 400 schepen , verscheen ; toen zond hij de zijne naar huis (herfst
334). Terwijl hij Karie , Lykie , Pamphylie , Pisidie , Phrygie veroverde en
te Gordion , van uit Sardes vooruit bezet door Parmenio , uitrustte (winter
3341333) won Memnon de meeste Kykladen , huurde ± 30,000 Grieken ,
bereidde een aanval op Makedonie , stierf aan ziekte op Lesbos. Den
eenigsten bekwamen man hem nu nog overig , Charidemos (zie § 285) ,
sinds 335 bij hem , liet Dareios door wurging sterven , om oneerbiedigheid;
Memnons huurlingen liet hij dwaselijk naar 't bij Babylon verzamelde leger
komen , de vloot voerde sedert niets meer uit. Alexander was onderwijl
Kappadokie en de gemakkelijk onneembaar te maken Kilikische poort (de
Taurospas tusschen Kappadokië en Kilikie) zonder tegenstand te vinden
doorgegaan (voorjaar 333) ; men besloot hem in Kilikie op te zoeken.
Reeds was hij te Tarsos (in Kilikie) gevaarlijk ziek geweest en Kilikie al
bijna weer c166r, toen bij Issos op een den Perzen zeer ongunstig terrein
de schok plaats had , die hun tweede leger vernietigde. Dareios ontkwam,
zijn vrouw , moeder en dochters werden gevangen.
Verovering van Phoini § 294. Terstond nam Parmenio Damaskos (krijgskas
kië , Syrië , Palaistina ,
Aigyptos, 333-331 slag en tros) , Alexander geheel Phoinikie zonder geweld ,
bij Arbela, 531.
op Tyros na , dit met storm na 7 maanden beleg
(Aug, 332) ; ook Syrië en Palaistina zonder strijd , op Gaza na , dit met
storm na 2 maanden beleg (Nov. 332). Ook .Kypros bracht hulde. De
Phoinikische en Kyprische schepen gingen naar huis , zo o was de P e rzische vlo o t weg (dit was ook het hoofddoel van de verovering der
zeeprovincien) , de Makedonische kwam weer op en hernam de Kykladen
en nam Kreta 1) , 'twelk Agis III van Sparta , kleinzoon van Agesilaos ,
door zijn broeder Agesilaos met uit Issos ontkomen Perzische huur-Grieken
voor zich en Perzie bezet had. Intusschen trok Alexandros naar Aigyptos ,
dat , nog vol van de bloedige bestraffing in 344 , hem blijde ontving ; te
Ammonium in de woestijn liet hij zich tot zoon van Ammon verklaren,
den Aigyptenaren tot streeling , den Asiaten tot stijging der achting , den
Makedoniers tot spot en ongenoegen. Uit Aigyptos trok hij (lente 331)
naar den Tigris , bij Arbela had Dareios nog eens een leger , 5oo,000 man ,
verzameld , het werd niet zonder moeite verslagen. Dareios ontkwam met
ruiters en 4000 Grieken.
Verovering der § 295. De hoofdsteden Babylon , Susa , Pasargadai, Persehoofdsteden
polis, Ekbatana, gaven zich in hier gegeven volgorde zonder
331 en 330,
tegenstand over. Slechts waren de grenspassen van Persis verdedigd geworden en langs een moeilijken zijweg in den rug genomen. Persepolis
werd in brand gestoken , 't sterke Ekbatana tot bewaarplaats der overal

1 ) Kreta zie § § 44,, 174, 176, had zich geheel buiten de Grieksche geschiedenis gehouden. De verschillende steden (staten) Knosos, Kydonia enz., min
of meer aristokratisch geregeerd, twistten altijd onderling. Kretensers verhuurden
zich ook veel tot krijgsdienst.
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gevonden schatten bestemd. Daar kregen ook de bondstroepen hun afscheid
en werden door huurbenden vervangen (330).
Gebeurtenissen § 296. Ondertusschen overwon Alexander van Epeiros ')
in Europa
sinds 332 in Tarente's loondienst de volken van Z. Italie ;
334-330.
vervolgens, uit Tarente weg, maar in bond met Kroton en Thurii en met
den voornaamsten der niet-Grieksche staten van Italic n.l. Rome van plan
daar een rijk te stichten , vond hij in 33o den dood , bij Pandosia (in Bruttium). In 33o ook Agis III ; deze was na 't verlies van Kreta blijven
werven in Lakonie (voor Perzisch geld) , en tijdens rampspoeden van
Antipatros tegen de Thrakierg in 339 Megalopolis gaan belegeren , maar gene
sloot snel vrede in 't N., kwam met overmacht (40,00o tegen 20,00) en
sloeg en doodde Agis ; diens broeder Eudamidas sloot vrede ; Griekenland
was voortaan rustig zoolang Alexandros leefde. Wel werd in Athene nog
gevochten in 33o , maar met woorden. Zes jaar vroeger had Ktesiphon
't volk om een gouden krans voor .Demosthenes gevraagd en was door
Aischines Trapcmilicov aangeklaagd. Dit werd nu voor de Heliaia behandeld.
Demosthenes verdedigde Ktesiphon , en daarmee zijn eigen politick, in de
schitterende rede pl arepoivot); Aischines kreeg zelfs niet 1/5 der stemmen
en verbande zich zelf. Toch volgde men de politick der Alexandergezinden
(o.a. Phokion) — uit noodzaak — , zond aan Alexander gelukwenschen ,
enz. enz.
Dareios' dood, ver- § 297. Van Ekbatana ging Alexander (lente 33o) den
°vexing van 0.-Iran
naar Hyrkanie ontweken Dareios opzoeken. Deze was
330-327.
te Thara door zijn eigen ruiterofficieren , Bessos, satraap van Baktrie, aan
't hoofd , geboeid en zijn legeroverschot opgelost. Met bovenmenschelijke
inspanning joeg Alexander de koningsroovers na; toen hij door weinigen
gevolgd ze inhaalde , doorstaken zij Dareios en ontkwamen. Na een tijd rust
trok hij door Parthie en Areia. Juist bij Baktrie noopte hem eene zware
in stroomen bloed gestilde opstand der Areiers zijn plan te wijzigen. Hij
ging naar Drangiana — waar hij te Prophthasia Philotas en vele andere
edelen liet dooden , beschuldigd van een moordcomplot tegen hem (ook
Parmenio zijn stadhouder te Ekbatana liet hij toen ter sluiks vermoorden) —
en naar Arachosia. In 329 naar Baktrie; Bessos vluchtte naar 't door heet
zand aan den ingang, door bergen van binnen haast ongenaakbare Sogdiana;
daar volgde en kreeg Alexander hem , maar daar moest hij ook weer een
bloedigen volksopstand (met inval der Sakers) dempen ; daar doodde hij
(te Marakanda) in drift Kleitos, die hem beleedigd , maar bij den Granikos
zijn leven gered had ; daar nam hij de steile rotsburchten o.a. „'t slot
van Sogdiana" met Roxane, eene Baktrische prinses , er in (328), van daar
terug te Zariaspa (in Baktrie) veroordeelde hij Bessos ter dood , en huwde
Roxane en voerde de Perzische koningsbegroeting n.l. met kniebuiging
(7rpopciAnlatg) ook bij zijne Makedoniers en Grieken in, en ketende den wijs1 ) Na in 335 Leukas veroverd te hebben. Zie over dezen Alexandros § 289
en over zijnen voorganger als Tarentynsch condottiero A r c h i d a m o s de noot
op § 285.
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geer Kallisthenes (neef van zijnen leermeester Aristoteles) die zich tegen
die aanbidding ongemanierd verzette, en bestrafte weer een complot onder
zijne Makedoniers met den dood (327).
De tocht naar Indië § 298. Reeds in 328 had vorst Taxila 0.1ijk van den
327-326.
Indos hem om hulp gevraagd tegen zijn machtigen Z.O.
lijken nabuur Poros. In 327 besloot Alexander hiertoe , meenende niet ver
Olijk den Oceaan als zijn natuurlijke grens te zullen zien. Ongeveer 70,000
Asiaten nam hij in dienst ; met 90,000 man (20,000 bleven te Zariaspa)
trok hij over den Indos bij den Kophen-(Kaboel)-mond. Met groote krijgskunst versloeg hij Poros en zijn olifanten ; Taxila werd zijn vazal, Poros
zijn vriend en bondgenoot (ook als tegenwicht tegen Taxila). Nu ging het
veroverend verder. Maar bij de Hyphasis , de grens van Pendjsab („vijfstroomenland" n.l. tusschen den Hydaspes en de Hyphasis) wilden de Makedoniers , verslapt door 't klimaat, terug en bleven daarbij. Eene vloot werd
gebouwd, waarmee onder Nearchos een deel van 't leger den Indos afvoer,
de hoofdarmee trok daarnaast voort. Bij den beneden Indos stond het volk
der Mushika's in den rug van 't leger op ; hun koning en vele priesters
werden gedood (herfst 325). Vandaar ging de vloot zonder ongeval langs
de kust , het landleger met groot verlies door de zandwoestijnen van Z.Gedrosie en vandaar door Karmanie , naar Susa (Febr. 324).
De Hindoe's, § 299. De volken die Alexander 0.1ijk van den Indos en
Brahmesme
Buddhisme. ' ook die hij tusschen Indos en Solimangebergte (zie § 130)
aantrof behooren tot de Hindoe's, O.lijke helft der Asiatische Ariers (§ 2).
Zij zullen bij 't verhuizen uit het stamland (§ 1) den Iraniers v66raan zijn
gegaan en dus niet na 2000 V. Chr. (§ 138) over den Incos zijn gekomen,
vanwaar zij zich in de volgende eeuwen over geheel India uitbreidden 1).
De inboorlingen (noot op § 133) noemden zij Ç o e d r a's (donkeren), zich
zelf (ten minste in 't Gangesland) Va i 0 a's (stamgenooten) , hunne edelen
noemden zich K h s a t r ij a's (machtigen) — de ontwikkeling van adel en
koningschap is dergelijk bij hen als bij de Grieken (§ 37 en § 39) , maar
alleen in Pendsjab zijn ook (aristokratische) republieken ontstaan — hunne
priesters heetten Brahmanen (bidders) zangers en offeraars beide (§ 60.
Den geest des gebeds (Brahmanaspati) die de goden dwong bij 't offer te
komen , stelden zij allengs (wellicht sinds -I- 1200 V. Chr.) meer en meer
als de wereldziel, (het) Br ah m I, voor en hieruit ontstond een geheel stelsel
dat echter, in 't Gangesdal ontstaan , in Pendsjab nooit wortel heeft gevat,
het Br a h m a ï s m e (§ 150 en § 155), van dezen inhoud : Uit het Brahm6,
is 't' heelal voortgevloeid zijnde een reeks van soorten wier achtbaarheid
daalt naarmate het Brahma zijn natuur meer heeft moeten wijzigen om ze
voort te brengen; de hoofdsoorten zijn (van boven af) I° De Brahma , de
hoogste (geestelijke) god , 2° de overige goden , 3° de menschen , 4° de
dieren, 5° de planten, 6° de levenlooze stof; ieder der hoofdsoorten is weer
trapsgewijs verdeeld , de menschensoort (naar aanleiding der reeds bestaande
Achter-India is echter grootendeels aan volken van Mongoolsch ras gebleven.
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standsonderscheiding die nu tot een kastenstelsel werd § i 6 i) aldus : 1° Brahmanen , 2° Khsatrija's , 3° Vakja's, 4° oedra's , (uit de vermenging van
deze ontstonden nog tal van onreine kasten); 's menschen levensdoel moet
zijn de ziel vatbaar te maken tot hereeniging met het oorspronkelijke
Brahma, wat echter slechts langs den soortentrap gebeuren kan 1); wegens
zonde wordt men in een lager wezen herboren (leer der zielsverhuizing).
Door een allengs uit tallooze voorschriften voor 't geheele leven samengegroeid wetboek („wetboek van Manu" d. i. de eerste mensch) was goed
en kwaad geregeld; de zinnelijkheid moest bestreden worden , in zinnenverlooching en -kwelling was bijzondere heiligheid, zware zonde was 't vergrijp tegen iemand van hooger kaste , bovenal tegen den Brahmaan.
't Brahmaisme hief den al naar de op den voorgrond tredende goden overal
vrij verschillenden ouden godsdienst niet op , onbegrensde priestervereering
(zelfs de koningen behoorden slechts tot de Khsatrijakaste) kastenstelsel ,
en drukkende reinigings- en onthoudingsplichten , daarop kwam voor de
leeken het Brahmaisme neer. En de volksgodsdienst ging ook nog weer zijn
eigen ontwikkelingsgang , want sedert ± 600 v. Chr. werden twee goden
van oorspronkelijk lagen rang n.l. Vi s h n o e , een lichtgod van 't Gangesdal
en Ciwa een stormgod van den Himalaya allengs tot hoofdgodheden verheven , en dit werkte ook op de Brahmanen terug zoodat zij , sedert ± 400
naar 't schijnt gene met Brahma tot een drieeenheid vereenigden n.l. Brahma
schepper, Vishnoe onderhouder, Ciwa vernietigende kracht. Voorts werd
't Brahmaisme voortdurend nog verrijkt o.a. met de leer der incarnatie
(vleeschwording) van Vishnoe , en de lichaamskwelling werd steeds hooger
gesteld, in de 40-0 eeuw kwam ook de weduwen-zelfverbranding op.
Oorspronkelijk slechts een nieuwe zedeleer, maar spoedig met Athasme
in haar gevolg , was het Buddhism e, gepredikt sedert ± 600. De stichter,
naar de legende een koningszoon uit de Midden Gangesstreek 3), door zijn
leerlingen na zijn dood Buddha (verllchte) genoemd, bejammerde den druk
der geringen onder Khsatrija's en Brahmanen , zijn beschouwende Hindoenatuur zocht echter niet in hervorming beterschap maar in eene troostleer.
Bij de feitelijke onmogelijkheid voor de geringen om te vorderen in 'tgeen
de Brahmanen als deugd eischten hief ook , naar de leer der zielsverhuizing ,
de dood de ellende niet op. Hier tegenover nu predikte Buddha dat ook
de geringste, zonder de onmogelijke eischen van Manu's wetboek te vervullen , door deugden van 't hart , vooral lijdzaamheid en mededoogen dit
bereiken kon , dat hij bij den dood in de rust (Nirvana) inging. Hiermee
1) De Coedra kon in Vai0a, deze in Khsatrija, deze in Brahmaan , deze in
een goddelijken geest herboren worden, zoo was de oorspronkelijke theorie,
maar de Brahmanen drukten steeds meer op de moeilijkheid dat de Khsatrija in
Brahmaan herboren werd.
2) B.v. de Brahmaan die bij 't offeren zondigt wordt 100 jaar achtereen in
een kraai herboren.
3) Deze prins zou Sarvarthasidda geheeten hebben uit het geslacht der Sakja's,
die zich ook met den naam van een beroemd heilige onder hunne voorvaderen
Gautama noemden.
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verviel de zielsverhuizing , maar ook , zooals de Buddhisten spoedig merkten ,
het geheele Brahma en al wat als daaruit ontstaan aangenomen werd, het
zichtbare heelal en Buddha's leer bleven over. Dit atheisme trad echter bij
Buddha's dood ± 55o — toen zijn leer ook nog niet verder dan 't gebied
van M. Ganges en Djumna bekend was — nog niet op den voorgrond en
ook trad zijn zedeleer toen niet zoozeer tegen als naast de gebeden der Bhramanen op. Groote kracht en uitbreiding kreeg 't Buddhisme echter binnen kort
door de toetreding der machtige vorsten van Maghada (de streek ten Z. van
Patna) die kort na Alexander's inval zelfs over bijna geheel Indie de opperheerschappij verwierven. Nu werden ook de reliquien van Buddha en zijn beste
leerlingen meer en meer vereerd , maar zijn zedeleer verbasterd tot even
werktuiglijke heiligheid als die der Brahmanen was. De verdere gang van
't Buddhisme als in 't algemeen der Indische geschiedenis komt na 323.
Eveneens 't ontstaan der reusachtige bouwwerken die nog bewonderd worden.
Over de Indiers, ± goo v. Chr. handeldrijvend en dus beschaafd zie § 164
(pag. 73). De krijgskunst was tijdens Alexander den Groote hooger bij hen dan
bij de Perzen ontwikkeld. Hun literatuur was langzamerhand verzameld in
een stel geschriften die zij Ve d a (het weten) noemden en die nog bestaan.
De oudste Veda's bevatten priesterhymnen , heldendichten enz. wier ontstaan,
schoon niet hun opteekening veel ouder dan 't Brahmaïsme is , het meeste
is trouwens overgewerkt. De opteekening schijnt minstens vóór 800 v. Chr.
begonnen te zijn. De latere Veda's bevatten theologische bespiegelingen
waarin ook astronomie te pas komt , benevens taalkunde n.l. ter verklaring
van de reeds voor 600 uit het gebruik geraakte en daarom juist heilige
taal , het Sanskriet. Aan geschiedschrijving hebben de Hindoe's niet gedaan
(evenmin als eenig voor-Asiatisch volk tenzij de Israelieten en eenigzins
wellicht de Lydiers), hunne oudste opschriften dagteekenen van kort voor
300, hun vroegere geschiedenis is dan ook zoo goed als onbekend.
Alexander's laatste
Uit India teruggekomen zette Alexander de
§ 300.
levensjaren 324/323,
reeds
begonnen
versmelting van Asiaten en Europeers
persoon
en
werk.
zijn
krachtig voort. Te Susa huwden in 334 + io,000 Makedoniers met Asiatische vrouwen (hij zelf met een dochter van Dareios IV) , voorts werden
+ 30,000 Asiaten bij de verschillende Makedonische wapens ingedeeld 1).
Toen hij hierop een deel der veteranen naar huis wilde zenden ontstond
een soldatenoproer dat zijn hooghartige onversaagdheid echter spoedig stilde.
Vol met nieuwe aanslagen n.l. tegen Arabic en W.-Europa stierf hij te
Babylon aan heete koorts (Juni 323).
Alexander paarde aan de wildheid van zijn Epeirische moeder en haar
geslacht en volk , die de Makedonische , ook niet geringe , nog overtrof, een
reusachtig verstand dat gene gewoonlijk beheerschte. Dit verstand heeft zich
echter nooit hooger ontwikkeld dan tot het denkbeeld van over velen te
heerschen en tot het uitvinden der middelen hiertoe. Alexander's goedharI) Geheel iets anders dan het in dienst nemen van Asiaten als afzonderlijke

korpsen met nationale wapening.
DR. M. C. VALETON Gr. Genic.
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tigheid , die van gezondheid en voorspoed , sloot geen zelfzucht en hardvochtigheid uit , en had in geen geval iets te maken met echte humaniteit
d. i. de achting en sympathie voor den mensch als mensch 1 ). De gelijke
voet waarop hij Asiaten en Europeers regeerde was voor gene eenigzins
een verheffing voor deze veelzins een verlaging. Half voor-Asie en Aigyptos
is door zijn tocht op den duur vergriekscht , maar de beste goederen der
Grieken het vrije zelfbestuur en de edele kunstsmaak zijn er bij te loor gegaan.
De vermenging van Grieksche zeden met Oostersche heeft deze niet kunnen
veredelen , noch der menschheid eenig nieuw element van ontwikkeling
schenken , hoogstens — wat trouwens ook niet gering is — hier en daar
een gewenschte bewaarplaats voor de eenmaal bestaande geestesprodukten.
Dat Alexander overal in zijn gebied (vooral in Sogdiana , maar ook aan
den Indos en elders) steden stichtte en daar Grieken en Makedoniers heen
bracht was uitstekend voor de bevestiging van zijn gebied , en dat vele van
die steden een toekomst , sommige , in de eerste plaats dat Alexandreia
(de meeste heetten zoo) dat hij op een eilandje der Nijlmonden bouwen liet,
een groote toekomst gehad hebben bewijst zijn scherpen blik voor geschikte
stichtingspunten , waartoe zeker eenig denkbeeld van oeconomie vereischt
werd ; maar het bewijst ook niets méér voor hem. Van alle veroverende
despoten is deze Alexander de grootste geweest , maar de minste van hen
die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van den mensch, hetzij op het
gebied der zeden of dat der staatkunde of van kunst of wetenschap , de
minste der zulken is zijn meerdere.
Blik op Griekenland. § 301. In 324 had Alexander geeischt , dat de Grieksche
staten hem „goddelijke eer" (het uitvloeisel der TrpolxUvriats) zouden bewijzen.
De overige staten gaven toe , Athene weigerde. Daarop kwam 't bevel , dat
iedere staat zijn verbannenen weer zou opnemen (tenzij Thebanen , moordenaars en tempelroovers) , waardoor overal veel verwarring ontstond (zie §
200) en waardoor o. a. Samos ten koste der Atheensche kleruchen terug zou
komen aan de verbannen oligarchen. Toen echter Athene besloot voor
Alexander als iaden Olympischen god een tempel te bouwen , werd voor
Athene het bannelingen-dekreet opgeheven. In 't algemeen stak Athene
nog gunstig af: zijn finantien waren sinds Lykurgos in orde , in welvaart
kwam alleen Korinthe het nabij ; het bijzonder leven bleef betrekkelijk
eenvoudig , maar onder Lykurgos' leiding werd het Dionysos-theater (zie § 259)
vergroot voltooid (± 33o) en 't Lykeion (zie § 265) vernieuwd en de
bouw van een --1- 35o begonnen zeearsenaal voortgezet.
Het karakter der Grieken muntte als zoodanig nog uit in persoonlijke
deugden; hun moed was nog algemeen erkend — Dareios' Grieken hebben
tot op 't laatst hun krijgseer gered — , in de kunst van leven voelden ze zich
nog halfgoden boven Makedoniers en Perzen. Maar de vrije beweging
der geesten was gestYemd in de landen 0.1ijk van Italië en bleef het door
1
Het nil humani a me alienum in verhevener zin dan waarin de slaaf 4
Terentius het bedoelt.
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een samenloop van omstandigheden ook na Alexander's dood en zoo nam
de verrotting waar de burgeroorlogen den kiem van hadden gelegd binnen
kort de overhand. Vlugge bevatting, verbeeldingskracht, bevallige manieren
bleven den Grieken nog eeuwen lang bij , maar moed en kracht , al wat
achting inboezemt , verdween ; en toen na 150 jaren Rome hun nog eenmaal de vrijheid aanbood , wisten zij er niets meer mee te doen. Maar de
beschrijving hiervan is geen Grieksche geschiedenis meer. Griekenland is
voortaan een deel van 't Oosten, welks lotgevallen sedert 323 zullen worden
opgehaald , als Rome er mee in aanraking komt.

H 00FDSTUK XXXV.
GODSDIENST BESCHAVING , KUNST LITERATUUR DER GRIEKEN IN DE
4DE EEUW V. CHR. TOT DEN DOOD VAN ALEXANDER DEN GROOTE.

(D. i. van 400 v. Chr.-323 v. Chr.)
Godsdienst. § 302. Bij de denkenden nam vrijdenkerij toe , de onnadenkende meerderheid wende daardoor aan ongodsdienstigheid of wendde zich
tot bijgeloof, d. i. de neiging om in natuur en dagelijks leven wonderkrachten te zien , iets waartoe 't godsdienstig geloof dan vervalt , wanneer
de ontwikkelden er niet meer den toon van aangeven; toovenarij , waarin
Hekate als godin der kruiswegen eene hoofdrol speelde , en wonderorakels
(n.l. wier uitspraken wonderen verrichtten , bijv. genezingen) begonnen ,
deels uit Asia overgenomen , het hoofd op te steken.
Zeewezen, kit gskunst,
§ 303. De zeemanskunst (het manoeuvreeren) was
maatschappelijke toestan
achteruitgegaan , vanhier almee dat men de schepen
den , welsprekendheid.
steeds zwaarder maakte; Dionysios I van Syrakuse had het eerst penteeren
(galeien met 5 roeibanken). De krijgskunst te land was vooruitgegaan
(zie §§ 268 , 277 , 293); ook het krijgvoeren met huurbenden , sinds Iphikrates in zwang , bracht daartoe bij , maar het maakte de burgers onkrijgshaftig , het bevorderde slechte zeden , het verslond schatten. Overigens
is hier omtrent algemeen maatschappelijke toestanden (zie § 285 en § 301)
slechts nog dit op te merken , dat de Sophistenstand sedert 400 in getal
toe-, maar in achting steeds afnam; het onderwijs der welsprekendheid (met
geschiedenis, staatkunde, zedekunde als bijvakken, zie § 264, p. 138) werd
sedert 388 den jongen lieden aangeboden in de school, die daarvoor toen
door den te voren reeds op Chios 3 jaar lang aldus werkzamen Athener
Is okra t e s , tot 392 logograaph , geopend werd , die later , behalve met zijn
onderwijs , zich ook bezig hield verbeelde redevoeringen (hij sprak nooit zelf)
over polifiek uit te geven (Panegyrikos , Panathenaikos , Areopagitikos
enz.) ; hem gelukte het nec plus ultra der Sophistenkunst , door kracht van
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kunst allen geest zijnen redevoeringen te benemen. Het leven benam hij
zich na den slag bij Chaironeia. Over de overige welsprekenden , Demosthenes , Aischines (die na 33o , zie § 296 , een welsprekendheidschool te
Rhodos opende), Lykurgos , is boven genoeg gezegd , zie § 287, 288, 301.
Poesie. § 304.
De tragedie , schoon voortdurend beoefend , verviel na
400 met de poesie in 't algemeen ; slechts de komedie verdient nog vermelding. Tot ± 390 bleef Aristophanes werkzaam; later werd de verbazend
vruchtbare Alexis van Thurii (van wien echter zoo goed als niets meer
overig is , de groote man. Het karakter der komedie veranderde intusschen ;
wel bleef het Atheensche leven van den dag nog haar basis , maar de
politieke satire verdween en ook het koor , waar (instrumentaal-) muziek
voor in de plaats trad ; meer en meer kwamen er ook staande rollen
(zwakke vaders , verkwistende zoons , listige slaven , klaploopers enz.). Dit
genre heet de middenkomedie ; met 323 begint de „nieuwe komedie", die
ook het lokaal (Atheensch) en aktueel karakter liet varen ).
Geschiedschrijving. § 305. Thukydikes had den Peloponnesischen oorlog
slechts tot 411 behandeld , zijn werk werd voortgezet en tot 362 vervolgd
door het Talnvocá getitelde geschrift van den Athener Xenophon (± 43o
tot 36o) , een braaf man en uitstekend officier en bijgeloovig godsdienstig,
Sokrates' volgeling — wien hij na zijn dood in „Herinneringen aan Sokrates"
(met een aanhangsel , „apologie van Sokrates") verdedigde (wellicht tegen
een geschrift van een Sophist , Polykrates) — overigens een bekrompen
aristokraat. Hij deed mee aan Kyros' expeditie , die hij ook afzonderlijk
beschreef ('Avc..,821t; Kbpot,) en was de ziel der terugkeerende io,000 ; diende
vervolgens onder Thibro en Derkyllidas en Agesilaos , bleef met dezen zeer
bevriend , ook bij hem in den Korinthischen oorlog , woonde , verbannen ,
te Skillus in Triphylia en later te Korinthos. In zijn Hellenika vergoelijkt
hij al wat Sparta doet of ondervindt 2) (behalve een enkele maal , waar hij
513,01s en de straf daarvoor opmerkt) of roemt het boven verdienste. Zijn taal
is die van een beschaafd man en waar hij uit eigen aanschouwing en zonder
aanleiding tot verminking schrijft 3) , zelfs levendig en bevallig. Zijn 4de
hoofdwerk is de Cyropaedie (1Gpav 7ratUicc) , het leven van den eersten Kyros
1
§ 255 had vermeld moeten worden een ± 450 te Syrakuse opgekomen
genre , dat met de midden- en nieuwe Attische komedie het gemis van koor
gemeen had en in 't algemeen met de nieuwe komedie vrij wel overeen kwam,
behalve dat het ook geen staande rollen echijnt te hebben gehad. Buitendie n
washetinprozgcv et,oalsdkmingtj,abemaat. Het bedoelde genre is dat der Mimen, uitgevonden door een zekeren
S o p h r on, voortgezet door zijn zoon X en archo s.
2) Den 2den Zeebond zwijgt hij geheel, Lysanders dekarchign , Iphikrates ,
Epameinondas en Pelopidas , Messene's en Megalopolis' stichting enz. bijna geheel
dood (d. w. z. eerst verzwijgt hij ze en speelt er dan later als vermeld op toe),
de voorvallen ter zee en op de eilanden behandelt hij als bijzaken , ook waar
ze hoofdzaak zijn.
3) Bijv. in de Hellenika: de veldtochten van Thibro , Derkyllidas en Agesilaos ;
en voorts de geheele Anabasis.
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voor 91„ romantisch 1) , dikwijls langdradig door huisbakken bespiegelingen ,
een aanprijzing van 't despotisme , zoo de despoot welwillend en beleidvol
is. Ten vijfde schreef hij over oeconomie (obovop.(x6s) , over Sparta's
staatsinrichting en over jacht en rijkunst 2).
Xenophons tijdgenoot K t e s i a s v. Kni dos , arts van Artaxerxes II ,
schreef over Indië sprookjes van eigen of van Perzische vinding , over
Perzië (voor zoo ver nog over , n.l. de oudste tijden) herinneringen uit
Grieksche fabelen en Medische heldendichten (bijv. Ninos en Semiramis).
Een ander tijdgenoot , Philistos v. Syrakuse , eerst vriend van Dionysios I , later verbannen , verzoend met Dionysios II , gevallen (356) tegen
de Leontynen (zie 290) , schreef Sicilische geschiedenis , waarschijnlijk
belangrijk , maar verloren , tenzij wat bij lateren er uit geput is. Van at
± 35o dagteekenen de z.g. Atthiden (geschiedenissen van Attika ,
een half dozijn , van verschillende hand , de eerste geschiedschriften zonder
kunstvorvz , en tevens de eerste waarin chronologie (ook die der mythische
tijden) een rol speelt ; in het weinige nog overige vindt men menige van
elders niet bekende bijzonderheid over Athene's staatsvormen. Geheel
anders , n.l. in opgesierden vorm met bombastische (zeker niet historische)
redevoeringen en uitweidingen (dit heet de rhetorische manier) zijn de
historiewerken van E p h or o s v. Kyrne (sinds 4- 334) , 3o boeken Algemeene geschiedenis (1-c x2a6lou , van den Herakleidentocht tot 340 ; ook
aardrijkskunde staatsvorm , zeden en gewoonten worden apart behandeld ,
Griekenland speelt de hoofdrol) en die van Theopompos v. Kni a'os (sinds
-I- 330) 12 boeken Grieksche geschiedenis (EAAr,v(xck 411-394) en 58 boeken geschiedenis van Philippos (4,)tnntx). Ephoros ontwondert de mythen
bijzonder willekeurig (zie § 26o, p. 133), ook is hij staats- noch krijgskundig
en in 't algemeen onkritisch , niettemin als getuige tegenover Xenophon
menigmaal van groot belang ; Theopompos komt meer voor wondergeloof
uit , maar was , schijnt het , niettemin beter criticus ; beider rhetorische
manier was de vrucht van hun onderwijs bij Isokrates ; van beider werken
is alleen nog overig wat lateren er uit ontleend hebben , vooral bij Ephoros
is dit nog al aanzienlijk. Het tijdperk sluiten de schriften van gezellen van
Alexander den Groote over dezen en zijn leger , zooals van Kallisthenes ,
zie § 297, p. 159 (nog 3 brokken , vrij gezwollen , zijn overig) , van de
veldheeren Nearchos Ptolemaios e. a. (wier arbeid uit den lateren Arrhianos ,
:± 120 na Chr., bekend is).
Beeldende kunst. 3) § 306. De beeldende kunst , in het lards/ der 5de eeuw
minder rijk aan groole mannen , verhief zich na 400 weer hoog. Pheidias'
grootschheid werd niet weer bereikt , maar wel meerdere levendz,*(rheid en
uitdrukking. En de invloed der Grieksche kunst breidde zich ook , wat
1 ) Misschien wel naar aanleiding van door de Armeniërs hem onder 't gebruik
van hun bier (Anab IV c. 5, § 27 s(q.) vertelde Armenische volksoverleveringen.
?) Een werkje over den Atheenschen staat en een over Athene's finantiën zijn ,
hoewel op Xenophons naam staande , het een ouder en het ander jonger dan hij.
3)

Zie de Kunst voor ieder prent , 7 , 8 , 9 , 10 , 22 , 23 , 24.
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bouwwerken betreft , meer en meer buiten de brieksche wereld uit; zoo
vindt men van de rotswoningen en rotsgraven van Lykie (waar er ook
merkwaardige reeds uit de 7de eeuw van bestaan) sedert 400 voorgevels
uitgehouwen als Grieksche tempelgevels met schuinsche dakfronten en
(Ionische) zuilen. Van de eigenlijk Grieksche bouwwerken na 400 , 'tzij
in Griekenland of elders , zijn vooral te noemen : in Athene (behalve 't
§ 301 genoemde) het gedenkteeken van Lysikrates (koepeltje in Kor. stijl,
met schoon gebeeldhouwde fries , ter eere eener overwinning van een door
Lysikrates bekostigd koor) ; en voorts het Mausoleion (graf van Mausollos ,
zie § 285 , tempel in Kor. stijl op een massief, de grafkamer omsluitend
onderstuk , alles te zamen 140 voet hoog) te Halikarnasos , enz. enz. Aan
de beelden en reliefs waar het Mausoleion mee versierd was , werkten sommige der beroemdste beeldhouwers mee , o.a. Skopas van Paros±418-388
(lang te Athene en elders) , vooral door zijn Ares en zijn Bacchante en
de beelden en reliefs van den onder zijne leiding gebouwden Alhenetemi5ei
te Teg-ea, en de jongere L eo c h a r es v. Athene , vooral door zijn Ganymedes bekend. Beiden beeldden bijna alleen goden af (Leochares ook
Alexander den Groote , maar vergoddelijkt) en wel jeugdiger dan men
nog gewoon was ; Skopas werkte alleen in marmer. Nog beroemder is
Leochares' tijdgenoot Pr a x i t e 1 e s (zoon van den ook zelf beroemden
k ephisodo to s) van Athene, wegens 't aantal zijner werken (5 A p h r od i t e's — de beroemdste is die van .Knidos— Apollo Sauroktonos, de Niobe
groei , tenzij deze van Skopas is , wat men niet weet , enz. enz. enz.) en
hun bekoorlijkheid in den edelsten zin. Bijna even beroemd was L y sipp os
van Sikyon (+ 350), uitsluitend melaalwerker — die ook o.a. verscheiden
beelden van Alexander goot — minder evenwel om de bekoorlijkheid, dan
wel , evenals vroeger zijn landgenoot Polykleitos om het menschelijk schoon
(d. i. naar hun aard volkomene) zijner vormen. Groote schreden vooruit
deed vooral de s c h i l d e r k u n s t, bepaald in waarheid van nabootsing.
De beroemdste onder de beroemden waren hier Z e u x is v. Herakleia
(eene kolonie van Tarentum) in Lukanie , ± 400 (Helena , Penelope enz.)
Parrhasios v. Ephesos, 400-338 , en aller meerdere, Apelles v.
Kos , 356-308 (Aphrodite Anadyomene, Alexandros Asteropetes enz. enz.).
400
Wetenschap en § 307. Beroemde beoefenaars der wetenschap zijn na
wijsbegeerte.
niet te noemen , die niet ook onder die der wijsbegeerte
een plaats vinden. De Pythagoreische leer , die in Italie een eeuw lang
wegens de politieke richting harer belijders aan vervolging had bloot gestaa n
zijn , verspreidde zich na 400 ook over Grie- zondervwluitg
kenland , 0. a. te Athene , vooral in dien vorm waarin ze door mannen
als Lysis 1) en Philolaos , die haar te Thebe predikten , Arch9tas, die haar
Deze zou eene school te Thebe hebben gehad (die ook door Epameinondas
1)
bezocht werd) even als Archytas (zie beneden) te Tarentum. Zoo hiermee eene
philosophische school wordt bedoeld en niet (wat ten minste omtrent Lysis waarschijnlijker is) eene volksschool waar de meester , dewijl hij toevallig tot de
Pythagoreiers behoorde , ook de denkbeelden van deze zijnen leerlingen meedeelde ,
dan is dit de eerste philosophische school waar we van weten.
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door zijn burgerdeugd en hooge waardigheden te Tarente in eere bracht, en
andere dergelijke gegoten werd. Van deze latere Pythagoreiers , de eersten
die geschreven hebben, is 't meeste afkomstig wat als de Pythagoreische
philosophie bekend staat, waarvan de geheimzinnige onzin over de beteekenis
der getallen den hoofdinhoud uitmaakt. Overigens werd sedert Sokrates
de zedehunde hoofdzaak der philosophie. Alle wijsgeeren na 400 behalve
de juist genoemde zijn af leerlingen van Sokrates af van diens leerlingen.
Onder gene zijn vooral te noemen Antisthenes v. Athene en Aristippos
V. Kyrene, die beide , meer door Sokrates' onafhankelijke natuur dan door
zijn bespiegelingen getroffen , zich tot de eenvoudige leer bepaalden , dat
men boven 't noodlot verheven moet zijn , waarbij gene het dienstig hield
alle van omstandigheden afhankelijk genot af te wennen , deze het natuurlijker vond juist zoo veel mogelijk te genieten , niet echter als een behoefte ,
maar als een onbeteekenende tijdkorting; gene opende een school in 't
Kynosarges (§ 265) vanwaar hij en vooral zijn excentrieke leerling Di °genes
kregen ; Aristippos leefde aan de
van Sinop den scheldnaam Cynici
vorstenhoven (o. a. van Dionysios II) , zijn navolgers heeten de Cyrenalci,
naar zijn geboorteland. Voorts Eukleides van Megara , die wezenlijk
slechts de kunst van redetwisten van Sokrates overnam , vanwaar zijn
leerlingen , de Megarische school , ook Eristici ('Eptermot) heten. Eindelijk
Plato (eig. A rist o kl es , Plato is een bijnaam), een Atheensch aristokraat
(429-347), die na velerlei reizen in 388 een school opende in het gymnasion 'Ax2Nit.tetct (vandaar de Akademici). Hij is vooral van Sokrates'
dwalingen uitgegaan. Sokrates had , hoezeer een nuttig werk verrichtende
door nadenken op te wekken over 's menschen zedelijk en verstandelijk
wezen , gedwaald met te beweren , dat men , om verstand van iets te
hebben , eene volkomene bepaling van den algemeenen naam er van moet
kunnen geven. Hier bouwde Plato echter juist op voort; hij meende , dat
iedere algemeene naam de naam was van een geheimzinnig wezen , dat hij
idee (136c, si30;) noemde , waar alle personen , voorwerpen , handelingen ,
eigenschappen , waar de algemeene naam toepasselijk op was , aandeel aan
hadden , maar dat ook geen enkele eigenschap bevatte , waar ze niet alien
aandeel aan hadden. Om een eenvoudig voorbeeld te noemen : alle voorwerpen , waar de algemeene naam roos op toepasselijk is , m. a. w. alle
rozen hadden volgens hem aandeel aan het idee roos, een afzonderlijk
bestaand wezen , dat echter niets bezat wat niet allen rozen gemeen was ,
bijv. het was niet rood , want niet alle rozen zijn rood , evenmin wit of
van welke kleur ook; het had echter kleur , want alle rozen hebben kleur,
en zoo ook wel vorm , maar geen enkelen bepaalden rozenvorm , enz. Dit
is reeds moeielijk te vatten , maar als men in plaats van de roos eens het
schoone of de deugd of den staat of zoo iets neemt , dan krijgt men nog
veel ingewikkelder woordenspel. Dit is Plato's ideenleer en daarop
grondde hij naar aanleiding van al die zelfde vraagstukken , die ook
Sokrates behandelde (§ 263) — met allerlei fantastische bijvoegsels , hoe
ouder hij werd des te talrijker allerlei brokstukken van stelsels , die hij
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nooit uitwerkte en die ook niet te vereenigen zijn. Het is alsof hij , telkens
teleurgesteld in zijn pogen om op zijn ideenleer een stelsel te bouwen , het
altijd weer van nieuws beproeft. Echter niet in al zijn samenspraken oted0700 —
hij schreef altijd in den vorm van dezulke en Sokrates is gewoonlijk de
hoofdwoordvoerder 1) want er zijn verscheidene 2) , bepaald de vroegst geschrevene , waarin Sokrates zich Eenvoudig bezig houdt een of meer zijner
gesprekgenooten (waaronder altijd een of meer der sophisten) , door middel meestal van velerlei drogredenen (waarvan Plato echter waarschijnlijk
de fout niet opmerkte) in 't een of ander vraagstuk vast te zetten , zooals
de werkelijke Sokrates dat ook deed. In verscheidene andere echter
is dit slechts de inleiding o.a. in zijn beroemdste werk „Over den Staat"
(noatreicc). Plato is meester van stijl; in aanmerking genomen de moeilijkheden die hij in zijn onderwerpen te overwinnen had is hij de grootste
stilist der oudheid. En aan het woordenspel van zijn ideeenleer heeft hij
een denkkracht besteed die zelden is geevenaard.
Plato's opvolgers als hoofd der school Speusippos (347-339) en
X e n o k r a t e s (339-314) hebben geen nieuws geleverd. Maar wel de hen ver
overtreffende Aristoteles van Stageira (385-3 22) eveneens Plato's leerling,
die na Alexander den Groote opgevoed te hebben in 344 een school opende
in 't Lykeion (zie § 265), naar de wandelingen OreparCeren) daarvan de P e r
p a t e t i s c h e genoemd. Aristoteles was , schoon geen staatsman van beroep ,
een scherpzinnig bespiegelaar van de staatsvormen der Grieksche wereld
(hij heeft van 185 staten den regeeringsvorm beschreven , een werk dat
zoo goed als geheel weg is); voorts een fijn kunstbeschouwer getuige zijn
rhetorische werken en een afzonderlijk geschrift over de dichtkunst. Maar
wijsgeer zat hij vast aan den wortel van Plato's ideeenleer 1) , alseignjk
schoon hij de takken er van aanmerkelijk besnoeide. En als natuurvorscher is hem tot op onzen tijd een wel wat overdreven lof toegezwaaid. Niet
alleen dat hij zeer veel van voorgangers (in de eerste plaats Demokritos)
en zeer veel van hooren zeggen 2) vrij lichtgeloovig overgenomen heeft,
maar ter verklaring van natuurverschijnselen wier wetten hem onbekend waren
schudde hij ook met vermakelijke deftigheid tal van natuurwetten uit zijn
mouw 3) ; dit hadden trouwens al zijn voorgangers in nog veel sterker mate
gedaan , en zeker is Aristoteles een der eerste natuurbeschouwers die ook
proeven namen. Zijne nog bestaande wijsgeerige en natuurkundige geschriften zijn omvangrijk.
') Daarom is echter niet alles wat de Sokrates van Plato zegt ook door den
werkelijken Sokrates gezegd.
2 ) Daargelaten eenige zooals de „Krito" en „Sokrates' verdediging" die geen
wijsgeerig doel hebben.
1) Het idee bestaat bij hem niet afzonderlijk maar in de voorwerpen. B.v.
een bijl is volgens hem een stuk ijzer waarin 't idee bijl aanwezig is.
2) B.v. zijne beschrijving van 't nijlpaard (irEpi cvirropin 502 a. g.) die hij
geeft als uit eigen aanschouwing, is met kleine wijziging gecopiëerd uit Herod II. c. 71.
3) Zoo weet hij dat de natuurlijke beweging der lichamen die naar beneden
is dat de natuur een afkeer heeft van ledige ruimte ; dat 's menschen rechterzijde warmer is dan de linkerzijde , enz. enz.
;
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