
BAXIAETX 
DE ALLEENHEERSCHER OP HET TRAGISCHE TOONEEL 

DER GRIEKEN 

DOOR B. A. VAN GRONINGEN 

I. Onderwerp en gegevens. 

De Grieksche tragedie heeft er recht op, in de allereerste 
plaats als zoo danig te worden bestudeerd en gewaardeerd. Maal' 
daarnaast is zij, door de veelzijdigheid van haren inhoud en 
door de diepzinnigheid harer uitbeeldingen, een zoo getrouwe 
spiegel van alles wat geest en hart vervulde, zoo van de dichters 
als van hun tijdgenooten, dat men met vele vragen tot haar kan 
komen, die dan een antwoord ontvangen ook. Indien men haar 
verwaarloosde, zou men zich den weg tot rijker en juister in:
zicht moedwillig afsluiten. Evenwel, zij benadert ieder gegeven 
steeds op haar eigen wijze. Daardoor kan het soms moeilijk zijn, 
een juist beeld te vormen van datgene wat niet de kern van een 
treurspel raakt en er desniettegenstaande in verwerkt is. 

Wij naderen nu tot de tragedie met een welbepaald doel: wij 
willen weten, hoe zij den koning, den alleenheerscher heeft ge
teekend, beoordeeld en doorzien 1). Athene's staatsvorm was in 
den tijd, dat de tragedie bloeide, die der democratie: de wet
gevende macht berustte bij de in vergadering bijeengeroepen 

1) -Behalve de algemeene werken over de Gr.ieksche tragedie, 
die aan ieder bekend zijn, komt hier vooral in aanmerking W. N au
hardt, Das Bild des H errschers in der Griechischen Dichtung 194')· 
Het oudere werk van G. Strohm, Demos und Monarch 1922, geeft 
terloops menige waardevolle opmerkmg, maar is verschillend van 
opzet en van eenzijdigheid niet geheel vrij te pleiten: ondanks alle 
neiging tot tyrannie en lust tot overheersching was Athene in de 
.se en 4e eeuw toch waarlijk een democratie. 
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burgers; de uitoefenende macht bij overheden, die voor korten 
tijd met welomschreven bevoegdheden waren bekleed; de recht
spraak was toevertrouwd hetzij aan sommige dier beambten, 
hetzij aan daartoe aangewezen burgergroepen. Iedere bevoegd
heid, ieder gezag was beperkt in omvang en in tijdsduur: het 
was steeds gedelegeerd gezag, ontleend aan de primaire macht, 
die bij de vergaderde burgers berustte. De taak van den 
magistraat was duidelijk; de plaats, die hij innam in het geheel, 
nauwkeurig bepaald; de verantwoordelijkheid, die hij droeg, 
volkomen begrijpelijk. De Athener kende dit alles; hij was ver
trouwd met de gedachte, dat ook hij tot zulk een post kon wor
den aangewezen of verkozen, en wanneer hij dan volgens recht 
en gewoonte de hem opgedragen taak volbracht, kwam hij 
allicht voor praktische decisies, maar nauwelijks voor prin
cipieele moeilijkheden of essentieele vragen te staan. De Atheen
sche burgerij had weliswaar aan een man als Pericles kunnen 
ervaren, dat ook binnen het kader harer democratie de enkeling, 
mits voldoende toegerust met gaven van hoofd en hart, groot 
gezag en ,ver reikenden invloed kon verwerven 1); maar dat ge
zag en die invloed konden zich alleen doen gelden dank zij de 
bereidheid der burgers om zich te laten leiden. Bovendien, 
Pericles' laatste levensjaren toonen duidelijk aan, dat het volk 
zijn beslissende macht in geenen deele prijsgaf 2). 

Tegenover dit gewone en vertrouwde, dat men, naar gelang 
van de eigen politieke overtuiging, kon prijzen of laken, maar 
in ieder geval begreep en doorzag, stond iets van anderen aard, 
dat minder bekend was en raadselachtig moest schijnen: de 
figuur van den alleenheerscher. Voor den Athener waren de 
vragen hier talrijk: hoe is alleenheerschappij mogelijk? op welk 
recht is zij gegrond? hoe is de verhouding van vorst en onder-

1) Thuc. II 65 ,,«ulX' Ti, "À'i~oç ii. .• v~i(!wç, en 9: Ëyly.'nó .. 

My'1' ftE ., <hjfIO,,(!at:l«, Y(>y'1' d. ';"0 TO'; "'(KÎITOV u.,dQ'" á(>xr.. Vgl. verder 
Strohm b.l. 162 v. 

2) Zie b.V. G. Glotz, Hisloire grecque II 628 v. 
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danen? hoe moet de monarch zijn? kan hij zoo wezen, als hij zijn 
moet? voor welke moeilijkheden komt hij te staan? 

Al deze vragen wilde hij gaarne beantwoord zien, zoo aan
schouwelijk of zoo redelijk mogelijk. Intusschen, het behoefden 
geen theoretische vragen te blijven, die alleen in het algemeen 
en in het abstracte beantwoord konden worden. Hij beschikte 
immers over tal van zakelijke gegevens 1), die hem ten richt
s,noer konden strekken, anderszins ook weer het hunne bijdroegen 
om de vragen nog scherper te doen stellen. 

Daar waren dan vooreerst gegevens van historischen aard 2). 
leder Athener wist, dat een tijner archonten nog steeds den titel 
(l«l1t).I!Vt; voerde 3). Zijn weinige, specifiek religieuze ambts
plichten vormden het zichtbare overblijfsel van wat eenmaal 
binnen Attica de koninklijke macht was geweest. De herinnering 
aan een oeroud koningschap en aan bepaalde koningsgestalten 4) 
- of moeten wij konin-gsnamen zeggen? - werd getrouw be
waard. Ten deele voerden zij terug tot in de mythische wereld, 
die met name in het epos voortleefde. Dit epos, door allen met 
graagte gelezen, door allen gekend, sprak tot een ieder van 
heroische koningen als Agamemnon, Menelaüs, Odysseus, Nes
tor en zoovele anderen. Het was een koningschap van zeer bij
zonderen aard en kon ongetwijfeld den Athener veel stof tot 
nadenken geven 5). 

1) Nauhardt (bI. 60: Die Vorstellung, die man sioh dam als in 
Athen von einem Alleinherrscher machte, ward tim wesentlichen bc
stimmt duroh das Erlebnis der Perserkriege) ziet de gegevens veel 
te .bepe rkt. 

2) Deze zakelijke gegevens behoeven geen objectief historische 
feitelijkheden te zijn, maar zijn meestal sterk door preferenties of 
beginselen gekleurd. 

3) Zie Arist. AH. 57. Strabo XIV 633 kent in zijn tijd nog de 
Baûd.ida. in Ephesus. 

4) In totaal zijn een dertigtal namen overgeleverd, in twee dy
nastieën ondergebracht, de Erechtheiden en de Medontiden. Zie 
F . Jacoby, Die attische Königsliste, Klio II 1902, 400 V. 

5) Zie bI. 7 v. en N auhardt 11-26. 
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Een andere vorm van alleenheerschappij kwam hij herhaal
delijk tegen in de geschiedenis van zijn volk, die der tyrannie 1). 
Bijna overal, waar een ontevreden boerenstand zich aan den 
economischen en socialen druk der landeigenaren wilde ont
worstelen, heeft hij, tegelijk met het groeiend proletariaat cl.er 
steden, zijn vertrouwen aanvankelijk geschonken aan den man, 
die zich opwierp als kampioen van zijn rechten en aanspraken. 
In Athene zelf was de herinnering aan de Pisistratiden nog 
levendig. Gebouwen, op hun initiatief opgetrokken; feesten, 
door hen tot grooter luister gebracht; werken van beeldende 
kunst en literatuur, onder hun verlichte aansporing ontstaan, 
behoorden tot het kostbaarste bezit van land en volk. Er bestond 
verschil van waardeering: sommigen eerden hun bewind als "de 
gouden eeuw onder Kronos' heerschappij" 2); anderen teekenden 
het als de zwartste bladzijde in 's lands historie 3). Maar de 
problemen, die de tyrannie stelde, had de stad aan eigen erva
ring kunnen toetsen. 

Zoodra de Athener der vijfde eeuw voor onze jaartelling den 
blik buiten de grenzen laat varen qver de hem bekende wereld, 
ontwaart hij nog andere vormen van alleenheerschappij, waar
van sommige hem zeer wonderlijk moeten schijnen. Hij vindt 
hier en daar, met name in Sicilië, de tyrannie terug waarmede 
de geschiedenis hem reeds vertrouwd heeft gemaakt. Verder valt 
zijn oog op het Spartaansche koningenpaar. Weliswaar kende 
hij hen vooral als legeraanvoerders en wist hij, dat hun macht 
geen absolute was; maar met dat al kon hij toch ook zonder 
veel moeite te weten komen, dat het ambt strikt erfelijk was 4); 

dat de eerbied, dien Sparta hun toedroeg, een zeer eigenaardigè 
was: men eerde hen meer als heroën da~ als mensch 5), de · 

1) De aesymneten {zie Arist. Pol. 1285 a 30 v.) kunnen wij ver-
waarloozen. 

2) Aristot. AU. 16, 7. 
3) Andoc. myst. 106; Isocr. Panath . 148 enz. 
4) Herod. VII 3. 
11) Xen. Resp. Lac. 15, 9. 
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troonsbestijging ging met luisterrijke feesten gepaard 1), de uit
vaart placht onder welhaast "oostersch" misbaar te geschieden 2). 
Hier speurt de Athener al iets zeer andersoortigs dan de hem 
bekende magistraturen. Te meer, daar dit koningschap ook in 
de Grieksche wereld een unicum vormde 3). Van anderen aard 
in menig opzicht is weer de heerschappij van den Macedonischen 
koning ~). Hem werd, waarschijnlijk bij wederzijdschen eed, de 
macht door het gewapende volk gegeven; evenwel een zeer be
paalde, die niet verder reikte dan het aanvoeren van het leger 
ten strijde, zoodra het de verdediging des lands betrof; overigens 
was hij, juridisch gesproken, een gelijke onder gelijken. Voor 
offensieve oorlogen kan hij deze gelijken niet oproepen; do 
handelt hij a.h.w. privatim, als eigenaar van zijn domein: hij 
roept dan leenmannen en horigen op, brengt huurlingen bijeen 
en gebiedt over het veroverde land als eigenaar, niet als koning. 
Dit eenigerrnate subtiele onderscheid zal niet ieder duidelijk zijn 
geweest; maar de Athener, wiens legers zoo bedrieglijk veel 
konden lijken op een ekklesie op marsch, stond uiteraard wat 
onwennig tegenover die volstrekte onderworpenheid van de sol
daten aan den bevelhebber en tegenover dat volstrekte gezag 
van den eenling. Voorbij de Macedonische grenzen wonen de 
Thracische vorsten; men wist niet veel van hen: de vorst van 
een barbaarsch volk kon enkel een barbaar zijn. Maar men ver
gisse zich niet : het barbaarsche vervulde den Griek niet enkel 

1) Thuc. V J6. 
2) Herod . VI 59. 
3) Het overigens weinig bekende koningschap der Thessalische 

Aleuaden, dat in 510 nog vrij sterk schijnt te zijn (Herod. V 63), 
stort spoedig ineen door tegenstand der aristocratie en door ont
waking van democratisch besef. De functie van T"YO' was noch 
permanent noch hereditair. Zie ook blz. 2-3 n. 2. 

4) Zie de zorgvuldige studie van F. HampI, Der König der 
Makedol!ell, di6s. Leipzig 19"~4. In Epirus was het koningschap, 
volgens HampI, waarschijnlijk soortgelijk. 
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met minachting; een element van beklemming en ontzag was 
vaak mede aanwezig 1). 

Grooter, indrukwekkender, raadselachtiger dan alle tot nu 
genoemde vorsten is de koning der Perzen, de "groote" koning, 
fla(Jtll!v~ zonder meer 2). Den Griek, wiens landsgrenzen ge
meenlijk na één dagreis reeds overschreden zijn, moet zijn ge
bied waarlijk onmetelijk toeschijnen; het bevat een eindelooze 
verscheidenheid van volkeren, toch allen gehoorzaam aan dien 
eene; het vormt legers, die in omvang de burgerschap van gan
sche Grieksche staten Qvertreffen. De Perzische koning is slechts 
vergelijkbaar met zichzelf of met een bovenaardsch wezen 3). 
Voor den Griek, die nadenkt, is alles hier probleem. Hij heeft 
dan ook naarstig naar een verklaring gezocht 4). 

De vraag, die al dit ongewone stelt, en de twistvraag, die de 
aan den lijve ondervonden tyrannie heeft opgeworpen, hebben 
weerklank gevonden in den voor kritiek en onderzoek zoo ge
voeligen geest van den Griek der vijfde eeuw. Zeer veel heeft 
hij over deze materie geschreven 5). Het meeste is verloren ge-

1) Zie ook blz. 82 v. 
2) Tot een spreekwoord is hij geworden; vgl. Democr. fr. 118 D. 

n. .. 1" flollüG8-al ,,,n . .ÀOl' ,tial' ,vQ.rl' alnoÀo1'ial' ~. ~~" rrEQ(iW" ai 
(laGtüwl' 1"I'.G8-al, Zie ook Plato, Gorg. 470 e 3. 

3) Isocr. Paneg. ISI dai,tol'a 1rQoaa1'oQnjol'n •• 

4) Zie :Aanhangsel UI 'bI. 79 v. Zulks temeer, omdat heerschen 
zulk een intense bekoring voor ;hem had; vgl. Strohm bI. 100 v. 

11) Zie E. Barker, Greek political theory, 1918 en M. Pohlenz, 
Staatsgedanke und .staatslehre der Griechen 1923 passim. Van 
Thales (fr. I D.) en Peri ander (fr. 73a, 3 D.) .waren reeds uitingen 
betreffenide de tyrannie in omloop. Xenophanes (fr. I D.) geeft 
goeden raad aan hen, die met vorsten moeten omgaan. Herodotus 
111 80-2 weet te ,veflha'len, hoe, na den dood van den Magiër, Darius, 
Otanes en Megabyzos ,beraadslaagden over den staatsvorm, dien het 
Perzische rijk moest ontvangen en bespreekt daarbij democratie, 
oligarchie en monarchie. In den zgn. Anonymus lamblichi uit tle 
tweede helft der vijfde eeuw lezen wij een heftige tirade tegen 
koningsohap en tyrannie (Dieis, Vorsokr. 114 333 v.) Wij denken 
aan Xenophon's Hiero en Cyro'paedie, aan Isocrates' geschriften 
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gaan, maar de onsterfelijke bladzijden, die Plato en Aristoteles 
ons nog ter lezing geven, vergoeden veel. Zij stellen ons in 
staat, menige beschouwing hunner voorgangers te reconstrueeren. 
Zeker is, dat de eeuw der sophistiek aan deze vragen scherpe 
aandacht heeft gewijd, en dat niet alleen de theoretici, maar 
ook vele anderen, mannen van de praktijk of mannen van het 
studeervertrek, zich levendig voor de figuur van den alleen
heerscher en voor den staatsvorm der monarchie hebben geïn
teresseerd. 

Stellig kan dit -gezegd worden van Atheners als Aeschylus, 
Sophocles, Euripides. Maar er is nog een andere, meer voor de 
hand liggende reden, waarom zij dit wel moesten doen. De 
oudste uezer drie heeft immers de tragedie met een bekend 
woord gekenschetst als "kruimels van den disch van Homerus"l). 
Inderdaad zijn de personen der tragedie voor het overgroote 
deel 2) helden uit Homerus' gedichten, waarbij wij natuurlijk 
den naam Homerus niet mogen beperken tot den auteur van 
Ilias en Odyssee. En deze helden zijn alle {laatÄijE<;, koningen. 
In den strijd voor Troje staat één aan het hoofd, Agamemnon. 
Maar de anderen hebben dezelfde rechten; hun koningschap is 

voor Nicocles. Protagoras schreef een ,nQ' "o1..n,la,. (B 8a D.), 
Thrasymachus evenzoo (B I v. D.), Antiphon een HoAtu"óç (B 72--
77 D.), Critias HoAt",'u., (A 22 D.), Hippias onderscheidde in zijn sy
nonymiek de termen {lu.G,1..n;.; en 1'1'()4vvO'O (B 9 D.) en be!hoefde daar
voor uiteraard een staatsrechtelijke beschouwing; een onbekend 
leerling van Protagoras schreef de zgn. od,u.Ue .. ,. met een typeering 
van den "grooten koning" (83 D. I, 15), ook de Lucanische Pytha
goreeër Occelus schreef een "'Q' {lu.G,1..'ljlu.,.. Zeer waarschijnlijk heeit 
ook Aristoteles een "'Ql {lu.G,"'lu._ geschrevoen (zie o.a. Vita Ma,.
ciana p. 5 Cob.). Uit het door Stob. IV, 7, 27 p. 255 H. aange
haalde gezegde van Demetrius van Phaleron tot Ptolemaeus Lagi 
blijkt het groote aantal boeken, dat ovel (Iu.G,1..,lu. en tÎy,/uwlu. 

handelde. 
1) Athen. VIII 347 e. 
2) Godentragedie, als Aeschylus' p,.ometheus, en hi.storische 

drama's, als zijn Perzen, zijn uitzonderingen. 
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van denzelf den aard. Krachtens Zeus' genadegave regeeren zij 
over hun onderdanen met een onbeperkte macht, die niet op 
zedelijken grondslag berust: tot rechtvaardigheid is de koning 
niet verplicht. Overigens, van eenige problematiek is hier geen 
sprake: het epos stelt hier alles voor als volkomen in orde te 
zijn. Agamemnon wordt door Achilles weerstaan en gehoond. 
Waarom ook niet? Zij zijn immers elkanders gelijken. Agamem
non schenkt later genoegdoening. Nergens blijkt, dat hem dit in 
zijn waardigheid raakt. Noch een der edelen, noch een man uit 
het volk 1) stelt ooit zelfs Agamemnon's heerschappij disputabel. 

Dit zijn de konings gestalten, die de tragedie ten tooneele zal 
doen verschijnen. Zij kan daarbij op twee manieren te werk 
gaan: ofwel geeft zij getrouwelijk weer, wat deze bron haar 
hiedt; en dan moet zij doelbewust afwijzen al datgene, wat his
torie of wereld haar verder leeren; ofwel zij vermengt de ge
gevens; zij contamineert het epische met het historische of het 
contemporaine; zij kleurt het mythisch verleden met verven, die 
aan een anderen tijd zijn ontleend; zij adapteert opzettelijk of 
ook zonder het zich bewust te zijn. Men kan reeds van te voren 
verklaren, dat niet de eerste, maar de tweede weg door de treur
speldichters is ingeslagen. Het was hun immers niet om histo
rische, maar om levende waarheid te doen; en zij schakelen hun 
werk zoo onmiddellijk in in het volle leven van hun eigen tijd, 
dat het zuiver epische daarin geen plaats heeft. Aeschylus was 
trouwens te bescheiden: naast den disch van Homerus heeft de 
tragedie een andere, niet minder rijke tafel aangericht. Zooals 
de tragedie dus alles op haar wijze aanbiedt, zoo beeldt zij ook 
den alleenheerscher uit naar eigen welbehagen en eigen be
hoefte. Aan ons dan de taak door zorgvuldige analyse te onder-

1) Hiertoe behoort ongetwijfeld Thersites, de man zonder vader. 
Zijn optreden wordt stellig bedoeld als een "democratisoh", of liever 
opstandig element; maar zijn oppositie, die zich in het algemeen 
tegen AchiJles en Odysseus richt (0 220), wordt duidelijk geken
schetst als wrok tegen de {l«GtA.i'" niet tegen den hoogsten {l"GtAn5~ 

bij uitstek (0 247 en 250); zij geldt als principieel verwerpelijk. 
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scheiden, welke elementen in het nieuwe geheel verwerkt zijn. 
Van etm chronologische behandeling kan geen sprake zijn 1). 

Ongetwij€eld zal ook hier de eigen aard van iederen dichter 
kunnen blijken, maar slechts achteraf. Handelt men anders, dan 
is er groot gevaar, dat de algemeene visie, die men op de dich
ters heeft, de beschouwingen reeds a priori in een bepaalde 
richting drijft. Het eerste wat noodig is, is de typeering der 
koningsgestalten. De tragiek volgt later. Daarbij doen zich uiter
aard moeilijkheden voor. De belangrijkste is deze: de tragedie 
speelt zich steeds af op het erf des menschelijken levens; zij 
toont ons menschen, van allerlei soort, wier karakter, positie, 
lot verschillen, maar toch steeds menschen in den rijken zin des 
woords. Wanneer een dezer menschen koning blijkt te zijn, kan 
de tragiek misschien den koning, zal zij in ieder geval den 
mensch gelden 2) . Het zal zaak zijn, niet aan den vorst toe te 
schrijven, wat alleen den mensch aangaat; hoewel anderzijds de 
verschijningsvorm van het menschelijk probleem niet verwaar
loosd mag worden 3). 

Wij zullen ons, om voor de hand liggende redenen, beperken 
tot de volledig overgeleverde drama's: het fragment stelt ons 
nooit in staat, een figuur met voldoende zekerheid te' recon
strueeren, en kan een gedachte nooit anders dan buiten verband 
ter beschikking stellen. 

1) Zoo is de opzet van ~auhardt en uiteraard van de algemeene 
werken over de tragedie, die slechts terloops over het probleem der 
alleenheerschappij handelen. 

2) A. E. Haigh, The tragic drama of the Greeks 1896 bI. 333, 
zegt hierover eenige behartigenswaaroige woorden. 

3) Het is opvallend, dat, althans binnen het kader der tragedie, 
de semasiologie der woorden die op alleenheerschappij betrekking 
hebben, weinig of geen resultaat oplevert. De terminologie is zeer 
weinig precies en praktisch interrnutabel. Dit leert ons het overigens 
voor den philoloog weinig 'bruikbare werk van K . Stegmann von 
Pritzwald, Zur Geschicl,te der H errscherbeuicllllungen von Homer 
bis Plato 1930. 
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11. Typeering. 

Zoo gaan wij dus eerst na, op welke wijze de koningsgestalten 
der tragedie, die vrijwel uitsluitend aan de epische verhalen zijn 
ontleend, met van elders gekomen kenmerken en bijzonderheden 
worden geteekend. Vanwaar deze konden komen, hebben wij 
kort uiteengezet. Dat de tragedie overal waar zij iets ontleenen 
kon, ook metterdaad ontleend heeft, is hiermede niet gezegd. 
Integendeel: evenmin als de typisch homerische (JaGIl.t:vr; door 
haar is overgenomen, vinden wij eenig bewijs van beïnvloeding 
door de voorstelling van het Spartaansche 1) of het Macedo
nische 2) koningschap. 

Het gemakkelijkst te herkennen is de alleenheerscher, die als 
bar bar enk 0 n i n g wordt voorgesteld. Bepaalde mythen 
spelen zich af in niet-Grieksche sfeer. Wat is natuurlijker dan 
dat ook de koningen dan de kenmerken vertoonen, die de 
Athener gereedelijk aan den barbaar toekende? 

Twee vragen hier onmiddellijk onze aandacht: Th 0 a s uit 
Euripides' IPhigenia T aurica en Th e 0 c I y men u s uit zijn 
Helena. Over eerstgenoemde kunnen wij kort zijn 3); er blijkt 
aan hem weer iets van de belangstelling en sympathie, die 
Euripides voor den barbaar gevoelde: hij kent hem, naast de 
onvermijdelijke onaangename, ook eenige beminnelijke eigen
schappen toe; toch is dit alles slechts terloops behandeld. 
Hoofdzaak is, geloof ik, dat Thoas zoo gemakkelijk door 
Iphigenia om den tuin wordt geleid en op ietwat naïeve wijze 
.haar inzicht bewondert (1180): 

Dat gij uit Hellas stamt, toont uw opmerkzaamheid. 

1) Misschien is er een, overigens verwijderd, verband met de 
gedachte uitgedrukt in Eurip. Androm. 471 v. Men kan ook nog bet 
verhaal vergelijken, dat Stobaeus IV 6, 20 bI. 244 H . ontleend 
heeft aan de "Ä1fOf''''1f.O'''Vfuua van den lateren auteur Serenos. 

2) Een uitzondering zal misschien gemaakt hebben de verloren 
Archelaüs van Euripides. 

3) Zie O. Immisch in Roscher s.v. bI. 814-8 en K. Scherling 
in P .R.E. s.v. bI. 1563-7. 
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Ook in het gesprek met den bode is hij verstandelijk de mindere: 
de onderdaan moet hier den koning bij de zaak houden (1311): 

Dit zeg ik aanstonds wel; hoor nu, wat noodig is. 

Het is volkomen begrijpelijk, dat aan het einde een godin als 
Athena hem met weinig omslag van woorden de waarheid zegt 
(1435 v.); de ironie in haar woorden is onmiskenbaar. 

Thoas, heerscher over de buiten de "beschaafde" wereld 
levende Tauriërs, kon bezwaarlijk op een betere behandeling 
aanspraak maken. Dat een koning van Egypte, het rijk dat 
meestal met eerbied werd genoemd, op een zelfde wijze kon wor
den voorgesteld, is wonderlijker. En toch, Theoclymenus wordt 
misschien in nog scherpere kleuren dan Thoas als barbaar ge
schilderd. Ook uiterlijk, want hij verschijnt ten tooneele (1169 ".) 
gevolgd door een meute van jachthonden. Maar vooral psycho
logisch: ook hij wordt door een vrouw, Helena ditmaal, zonder 
moeite bedrogen 1). Hij betoont zich nog minder opgewassen 
tegen zijn taak: hij is volkomen de mindere van zijn dienaar in 
een gesprek (1627 v.), waarin deze met scherp inzicht en bijna 
ongepaste vrijmoedigheid zijn toomigen heer en meester ver
maant. Ditmaal zijn het de Dioscuren, die aan het einde van het 
stuk (1642 v.) in korte woorden hem hun wil opleggen. Van 
eenige sympathie met den barbarenkoning blijkt niets: de tegen
stelling met het edele gedrag van den gestorven Proteus (46 v.) 
maakt dit van den aanvang af duidelijk. Het is algemeen be
kend, dat deze twee tragedies gansch en al volgens hetzelfde 
schema zijn opgebouwd; zeer waarschijnlijk is de Helena het 
jongste stuk 2). Het blijkt, dat de reëditie van de heerschers-

1) G. Norwood, Greek Tragedy 1920, is al zeer scherp, wanneer 
hij schrijft (bI. 260): "Theoclymenus is an imbecile wtho gives them 
all they need with ·his eycs shut". 

2) Zie H. Grégoire in zijn uitgave van 1925 (Coll. des Univ. 
de France) bI. 100 v., en E. Platnauer in zijn editie van 1938 
(Oxford) bI. XV v. 
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gestalte, die Euripides in zijn Helena geeft, aanmerkelijk ongun
stiger is uitgevallen dan de eerste vorm. 

In Thracië 1) komen wij met Rh e sus, hoofdpersoon der 
gelijknamige tragedie. Een imponeerende figuur is hij. De eerste 
bode beschrijft hem (301 v.) zooals een eenvoudig man hem ziet: 
"aan een god is hij gelijk" (WGTE cfaipom); schitterend is zijn 
bewapening; schoon zijn wagen en vooral zijn paarden, op wier 
voorhoofd luid klinkende schellen dansen. Den indruk van dit, 
door het exotische nog versterkte geweld, vat hij samen aldus 
(315 v.): 

Door vluchten noch door stand te houden met het zwaard 
Zal Peleus' zoon ontkomen kunnen aan zijn lot. 

Zoo spreekt de bode. Rhesus zelf bevestigt het in de woorden, 
die hij tot Hector richt; zwaar zijn zij van grootspraak, maar 
men luistert er naar met een glimlach meer dan met ontstem
ming: men gunt den niet-Griek zijn gebrek aan intogenheid, dat 
zich op kinderlijke wijze uit (447 v.): 

Ik vraag niet meer dan 't licht van éénen zonnedag 
Om te veroovren en te slechten 't schepenfort 
En zoo den Griek te slaan. Des andren daags keer ik 
Uit Troje huiswaarts weer en is uw leed voorbij. 

Of liever nog (469 v.): 

Als ik van deze stad den vijand heb verjaagd 
En gij trofeeën voor de goden hebt gesticht, 
Sta ik bereid met U te trekken naar het land 
Van Argos, om de Grieken met het zwaard te slaan. 
Dan leeren zij op hun beurt, wat ellende heet. 

Slechts de strijd van man tegen man past den dappere (510); de 

1) Bij Polymestor in Euripides' H elena is de koningswaardig
heid van geenerlei belang. De ,,magische kracht" van het barbar.:n
uom blijkt uit de profetieën, die hij aan het einue der tragedie tot 
Hecuba en Agamemnon richt. 
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sluwheid van een Odysseus is verwerpelijk. Zoo kenschetst de 
dichter hem door de woorden, die hij hem laat spreken; maar 
ook uit Athena's mond laat hij eenzelfde geluid hooren, waar zij 
hem prijst als den man (600 v.): 

Dien, als hij van vandaag op morgen leven blijft, 
Noch Aias noch Achilies met de speer weerhoudt 
Om te vernielen 't gansche Grieksche schepenkamp. 

Euripides wil, dat de toeschouwer met ontzag tegen den reus uit 
Thracië opziet, zoo forsch van gestalte en forsch van taal, II!aar 
die de eigenschap mist, die den Helleen moet kenmerken: het 
maathouden, het beseffen, dat den mensch bepaalde grenzen zijn 
gesteld. Hector, zijn eerste tegenspeler, vermaant hem deswege 
en vertoont een Grieksch karakter, al noemt hij zichzelf ook 
barbaar (404). 

De belangwekkendste figuur in deze groep is ongetwijfeld 
Pel a s gos, zooals Aeschylus hem teekent in de Smeekelingen, 
oudste der ons overgeleverde tragedies. Al woont hij in Algos, 
ook hij is geen Griek, en men mag het oog niet sluiten voor het, 
naar onze meening, evidente, schoon miskende, feit, dat deze 
"Pelasgiër" met vele kenmerken van den barbaar wordt be
kleed. Reeds in het eerste gesprek dat hij met het koor voert, of 
liever: dat het koor met hem voert, treedt dit aan den dag 
(234-346). Men bedenke daarbij, dat de Danaïden ondanks 
hun uitheemsch. gewaad 1), als Danaos-dochters ongetwijfeld wel 
van Griekschen bloede zijn 2). Zoo merken wij achtereenvolgens 

vier eigenaardigheden op: ten eerste, Pelasgos, die zich uitdruk
kelijk als koning voorstelt, begint met uitv()erig over eigen 
dynastie en land te spreken (250 v.), een gebrek aan reserve en 
wellevendheid, dat den Griek niet past; ten tweede, waar aan-

1) Niet alleen het gewaad. Zie W. Kranz, Stasimon 1923, bI. 
98 v. en Walter NestIe, Menschliche Existenz und politische Erzie
hung in der Tragödie des Aischylos 1934 bI. 14 v. 

2) Vs. 274 v. en elders. 
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getoond moet worden, dat de Danaïden Argivisch van afkomst 
zijn, stelt hij de vragen niet, maar geeft antwoorden: bewijs der 
geestelijke superioriteit van Grieksche vluchtelingen boven een 
barbaarschen koning; ten derde, hem worden vermaningen toe
gevoegd uit denzelfden mond, zooals men aan een besluiteloos 
kind pleegt voor te houden (434 v.); ten slotte en vooral, het 
spreekt voor hem niet vanzelf, dat hij smeekelingen moet be
schermen; hij wil niet in moeilijkheden komen en nadert de 
grens van goddeloosheid, wanneer hij zegt (345): 

Ik sidder, waar ik zie uw twijgen bij 't altaar. 

Zoo plegen Grieksche vorsten als Theseus in den Coloneischm 
OediPus, Demophon in de Heracliden en Aegeus in de Medea 
niet te handelen; zij kennen hun plicht en volbrengen haar, zon
der aarzelen ~). In den kommos tusschen koor en koning (347-
417) wordt dit nog eens bevestigd. Pelasgos is meer dan alles 
bezorgd en angstig (379 v.): 

'k Ben radeloos en vrees heeft mijn gemoed vervuld. 
Moet 't ja of neen zijn? Kan ik wagen deze kans? 2) 

Volkomen hulpeloos is zijn laatste antwoord in dit gedeelte; hel 
begint met het vers (407): 

Ja, noodig is een diep en reddingbrengend plan, 

en eindigt met dezelfde gedachte in vragenden vorm (417): 

Zegt mij, is noodig niet een reddingbrengend plan? 

1) Over Thesus in Euripides' Smeekelingen, zie bI. 20 v. 
2) Nauhardt (bI. 48 v.) ziet hierin slechts een blijk van Pelasgos' 

verantwoordelijkheidsbesef, en volgt daarin zijn leermeester Pohlenz, 
Gr. Tr. 37. P. Mazon bI. ï zijner editie (coII. des Univ. de France) 
is van dezelfde meening: "c'est Ie lent examen de conscience d'un 
roi scrupuleux en face de responsabilités nouvelles". Zoo ook weder 
A. Lesky, Die Gr. Tragödie 1938 bI. 49. Toch kan ik dit niet anders 
dan als een misvatting zien. Het laatste vers, dat Pelasgos la .. t 
hooren (523: " .. :1-00 d" ':"lOtTO "at n lXlI :'t(>a"n;(>LO') is teekenend voor 
zijn besluiteloosheid. Zie ook volgende noot. 
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Men weet het, eerst het dreigement van het koor, dat zich op 
de heilige plaats zelf wil verhangen, helpt den weifelaar over 
zijn aarzelingen heen en brengt hem tot een besluit. 

Welk besluit? Dat hij zijn bescherming verleent? Neen, dat 
hij bij het volk van Argos de belangen der Danaïden zal gaan 
bepleiten. Wie bij het voorafgaande gesprek goed heeft toe
geluisterd, zal dit reeds hebben verwacht. Het is noodig, het 
belangrijkste aan te halen. Eerst spreekt de koning (365 v.): 

Uw smeekgebed richt zich niet tot mijn eigen haard! 
Indien de smet bezoedelt gansch de burgerij, 
Moet ook genezing komen door het gansche volk. 
Geen enkele belofte kan ik doen, voordat 
Ik hierin alle stadbewoners heb gekend. 

Waarop het koor repliceert (370 v.): 

Gij zelf zijt de staat en gij zelf zijt de raad; 
De bestuurder zijt gij; niemand stelt u de wet; 
Over altaar en haard van dit land hebt gij macht; 
De beslissing brengt enkel de knik van uw hoofd; 
Gij alleen voert den scepter; uw troon geeft bevel. 
Houd u vrij dus van zonde. 

Dit is a.h.w. een constitutioneel geschil: de Danaïden beroepen 
zich op des konings onbeperkte heerschersmacht; Pelasgos ver
schuilt zich achter zijn volk 1). Hij mist een der gewichtigste 

1) Ten onrechte zegt Nauhardt bI. 49: "Aber im Grunde \st 
doch er der Entscheidende : er verspricht schon ,-:or der Versamm
lung seinen und des Volkes Schutz, und dieses bestätigt nur des 
Königs Beschluss". Men vergete evenwel niet, dat 's Konings toe
zegging eerst gedaan wordt, wanneer de Danaïden dreigen met zelf
moord aan het altaar. Nauhardt bI. 55 verklaart dit zoo, dat "das 
religiös-sittliche Gesetz siegt über die rein-politische Ueberlegung". 
Het is misschien eenvoudiger en zuiverder om te zeggen: Pelasgo,> 
is nog meer bevreesd voor besmetting van een heiligdom dan voor 
een oorlog met Aegyptus' zonen. 
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eigenschappen van den goeden vorst, nl. doortastende besluit
vaardigheid. Hier is stellig niet alleen sprake van nauwgezet 
verantwoordelijkheidsgevoel, evenmin als het de bedoeling van 
Aeschylus is, hem met ideale kleuren te schilderen. Het tegen
overgestelde is ruimschoots gebleken. Nog eenmaal treedt dit on
grieksche karakter naar voren, wanneer hij (911 v.) het door 
anderen genomen besluit in sterke, zelfbewuste woorden aan den 
Egyptischen heraut mededeelt ; maar deze komt begrijpelijkerwijs 
weinig onder den indruk. 

Een opmerkelijk verschijnsel vraagt dus onze aandacht. Pelas
gos verliet het tempelgebied om zijn volk te raadplegen en gun
stig jegens de vreemden te stemmen (518). Dat het volk een gun
stig besluit heeft genomen 1) , wordt door Danaos bericht (601): 

Gevallen is het alvervullend volksbesluit. 

Men waant zich in een democratischen staat, wanneer het koor 
dan vraagt, hoe groot de meerderheid van stemmen was, en het 
antwoord luidt: "met algemeene stemmen" (607); ook weer, 
wanneer verhaald wordt, hoe Pelasgos door overreding alleen 
dit heeft bereikt (615 v.). De dichter contamineert hier dus twee 
in wezen onverzoenlijke tegenstellingen: een naar barbaarschen 
trant absoluut koningschap en een democratische staatsregeling; 
maar de contaminatie is onvolledig: het geheel is niet feilloos. 
Het helpt ook niet, wanneer men den koning betitelt als den 
"president der monarchale republiek Pelasgia" 2), want dan be
vestigt men enkel door een paradox in woorden het paradoxale 
der voorstelling zelf. Wel loont het de moeite, zich af te vragen, 
wat den dichter hiertoe gedreven heeft. Uiterlijk gezien, moet 
men, geloof ik, dit zeggen: nu het er op aan komt, een juist voor 
Grieken zoo kenmerkend besluit te nemen, om smeekenden bij 
te staan, plaatst hij den monarch op den achtergrond en krijgen 
Grieksche voorstellingen de overhand. Zoolang er geaarzeld 

1) Zie vs. i39 opijq>Oi 'ÁQYfu..1I en 942 v. d'''f,6''(HXlt~Oi 1/1ij!J10' . 

2) ZOO J. J. Yürtheim, Aiseh. Schutfdlehende 1928 bI. 3. 
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werd, bleef Pelasgos aan het woord, gedroeg hij zich als barbaar 
en was de sfeer barbaarsch. Toen de beslissing genomen werd, 
moest het Helleensche gaan predomineeren en bracht de dichter 
met of zonder bewust opzet democratische elementen naar voren. 
Zoo is het ook tevens ver.klaard, waarom, wat toch logisch zou 
zijn, van een raad van oudsten naast koning en ekklesie geen 
sprake is, en bovenal waarom in de uitvoerige zegenbeden van 
het dankbare koor (638-709) wel sprake is van land en volk, 
van mannen, vrouwen, kinderen, van huizen, tempels, ja zelfs 
van het vee op de weiden, maar niet van den koning 1). Inner
lijh, diepst liggende oorzaak is ongetwijfeld de politieke ge
loofsovertuiging van den dichter zelf, die alleen in de demo
cratische staatsregeling den natuurlijken voedingsbodem voor 
edele gezindheid kon zien 2). 

Stond hij in deze politieke geloofsovertuiging niet alleen, 
evenmin is hij de eenige geweest, die een mythisch of oer-histo
risch koningschap met d e m 0 c rat i s c he kenmerken heeft 
getooid. Dit geldt met name voor de oude koningen van Attica, 
een Erechtheus, een Pandion, een Codrus, bovenal ook voor 
Theseus. Als nationale held bij uitnemendheid, moest deze in 
het democratische Athene niet slechts aannemelijk, maar zelfs 
voorbeeldig zijn. Een burgerij, die haar vrijheid het kostbaarste 
goed noemde, dat het gemeenschapsleven kon bieden en waar
borgen, moest ook in haar heroisch verleden die vrijheid een 
plaats toekennen: van een ongebreidelde koningsmacht kon daar 
geen sprake zijn. En zoo lag het voor de hand, dat de voor
naamste eigenschap van een edel vorst uit het verleden moest 
zijn een groote eerbied voor de rechten zijner onderdanen, een 
vrijwillig beperken van eigen macht. Dat dit een tegen alle wer-

1) De macht in vs. 698 met "QxU. bedoeld, is onbetwistbaar het 
volk; vgl. Ti) d''11''0l' in hetzelfde verband. Mazon's vertaling (bI. 38) 
"Ie Conseil" is foutief. 

2) De opvattingen van Walter Nestie nopen tot een uitvoerige 
uiteenzetting, die in het Aanhangsel I te vinden is; zie bI. 70 v. 
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kelijkheid ingaande vervorming der historie was, behoeft geen 
betoog. Maar wanneer wij de duidelijke sporen dier vervorming 
ook verder in de tragedie zullen waarnemen, herinneren wij ons, 
dat deze immers zelf geen historiographie is, maar een auto
noom literair genre, dat den geest der vijfde eeuwen geen 
andere weerspiegelt. Het onvermijdelijke anachronisme werd 
door den toesohouwer met graagte toegejuicht en waarschijnlijk 
niet als zoodanig onderscheiden. Voor onze analyse, die met het 
geval van Pelasgos reeds kon aanvangen, is de contaminatie 
vaak wonderlijk, te wonderlijker naarmate de dichter meer op 
de zaken insisteert. 

Eenige onbelangrijke, geheel terloops voorkomende typee
ringen daargelaten 1), valt onze aandacht allereerst op De m o
ph 0 n in Euripides' Heracliden. Men weet dat deze oud
Attische koning in het eerste gedeelte van het drama voor 
dezelfde beslissing staat als Pelasgos. Maar bij hem, Grieksch 
koning als hij is, valt niet de minste aarzeling waar te nemen. 
Zoodra hij het hoor en wederhoor heeft toegepast, is zijn besluit 
genomen: de smeekelingen worden, wat het kosten moge, be
sohermd (236 v.). Hij behoeft zijn onderdanen niets te vragen; 
hij roept hen terstond op ten strijde (335 v.). Alleen wordt her
haaldelijk gewezen, eerst door Iolaos (62, 198 v.) 2), dan en 
vooral ook door Demophon zelf op het feit, dat Athene een 
vrije staat, zijn inwoners vrije menschen zijn. Zie slechts 244 v. 
en met name ook 442-4: 

1) In Eurip. El. 1082 heet het, dat Agamemnon door 'EH.û. 

tot oppersten aanvoerder is verkozen. Daar 'EÀAt(ç zeer goed voor 
"de Grieksche vorsten" kan staan, zegt dit kiezen niets. In Soph. 
O. Col. 12915 v. heeft Eteocles Polynices weten te verjagen "Ó}.t" 

,.dlia.. Dit is zoo terloops gezegd, dat er niets mede te beginnen 
valt. In Eurip. Hel. 395 v. legt Menelaüs er den nadruk op, dat hij 
niet met geweld regeert, maar dat zijn onderdanen zich willig aan 
zijn bevel onderwerpen. Ook dit is verder van g~en belang in 
het stuk. 

2) Zie het opzettelijk neutrale woord :t(>oliwni" in vs. 206. 
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Zorgt, dat ik met de burgers niet in onmin raak. 
Want 'k voer geen heerschappij als in barbarenland: 
Slechts als ik doe wat recht is, wedervaart mij recht. 

Zijn machtspositie berust niet in zichzelf; zij is welhaast opzeg
baar als een magistratuur. Het is een zedelijke band, die vorst 
en volk verbindt, een band van recht en plicht 1). Hier, maar 
niet bij Pel as gos, mag men de historische parallel noemen van 
Pericles' invloed en macht binnen het kader der democratische 
staatsorde 2). Deze parallel heeft mogelijkerwijze de vervorming 
der geschiedenis mede bepaald, maar men blijve met dat al oog 
hebben voor de aperte verschillen, die tusschen Demophon en 
Pericles bestaan. Van een conflict tusschen beide machten, volk 
en koning, kan bij Demophon en zijn Atheensche onderdanen 
slechts in theorie sprake zijn; het vertrouwen onderling is blijk
baar volkomen. In korte trekken schetst Aeschylus iets van een 
idealen staatsvorm, zoo ideaal, dat de vorm er nauwelijks meer 
toe doet. 

In Euripides' lPhigenia in Aulis wordt zulk een conflict even
wel voor . A g a mem non beklemmende werkelijkheid. Hier 
wordt van den koning het offer van zijn kind gevraagd. Aan
vankelijk wint de vader het van den vorst 3). Maar het verza
melde krijgsvolk zet zijn wil door, evenals de Myrmidonen met 
de andere Grieken tegen Achilles solidair zijn (1353), en dan is 
Agamemnon machteloos (514). Hier is het geen op recht en 

1) VgI. in verband met het meisjesoffer de verzen 415-9. 
2) Zie Thuc. 11 65, 8 v. Een andere historische parallel, die 

misschien juist is, wordt door Grégoire, zij het met iets te groote 
zekeI1heid, genoemd (bI. 90 zijner editie) , nl. de verhouding van 
Lygdamis tot Halicarnassus en Salmakis blijkens Ditt. Syll.8 45 (uit 
± 443 v. Chr.) . Wat van Demophon geit, geldt des te sterker van 
Theseus, over wien zie aanstonds en ook Wilhelm NestIe, EuriPidts 
1901 bI. 284. 

3) Over zijn karakter zie B. SneU, AiscJlylos und das Handeln 
im Drama 1928 bI. 148 v. Verder ook hieronder bI. 47 v. 
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plicht gegronde verhouding: slechts de macht beslist. De koning 
noemt zich de slaaf van zijn volk (1269 v.) : 

Niet Menelaüs heeft mij tot zijn slaaf gemaakt, 
Maar Hellas, kind ... 

Clytaemestra bedoelt hetzelfde, wanneer zij hem "te groote 
angst voor het leger" verwijt (1002). 

Hoogste idealiseering van den Atheenschen koning, dat wil 
dus zeggen sterkste democratiseering naast reinsten adeldom des 
harten, kunnen wij bij den persoon van T hes e u s verwachten. 
Dit is bekend genoeg. Wij herinneren slechts aan zijn rustig, 
zelfbewust, edelmoedig optreden in Sophocles' OediPus te Colo
nus (551 v.) 1). De Smeekelingen van Euripides werken ander
maal hetzelfde gegeven uit als Aeschylus' gelijknamige stuk. 
Theseus begint intusschen met Adrastus bescherming te weige
ren, omdat deze zijn eigen stad te gronde heeft gericht en nu de 
gevolgen van eigen zonde dragen moet. De dichter heeft blijk
baar de gelegenheid niet willen of kunnen vermijden, om de 
oude vijandin, de stad Argos, te smaden, zij het ten koste van 
een kleine vlek op Theseus' karakter. Maar zoodra deze door 
zijn moeder op zijn plicht is gewezen, vervult hij haar gaarne, 
ook jegens een koning van Argos. Zijn verhouding tot Athene 
schetst hij zelf in volgende woorden (349 v.) : 

Mij dunkt, het gansche volk zal nemen dit besluit. 
Dat doet het, op mijn wensch; maar beter blijft ' t gezind, 
Wanneer ik het een deel in de beslissing geef. 
Zoo heb ik het geroepen tot de hoogste macht. 
Een ieder brengt in vrijheid uit zijn eigen stem. 

Theseus is koning; dat eischt de traditie. Maar zelf stelt hij prijs 
noch op den titel, noch op de macht. \Vanneer de heraut uit 

1) Vgl. Nauhardt 65 v.: "es gibt für ihn, es gibt für Sophokles 
keinerlei Widerstreit zwischen politischen und religiösen Forde
rungen". 
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Thebe vraagt, wie de heerscher (~';Q«"voç) is over het land, 
luidt het antwoord (403 v.): 

Onjuist, 0 vreemdeling, 'is reeds uw eerste woord, 
Nu ge om den heerscher vraagt; hier is geen heerschappij 
Van één man over allen, maar een vrije stad. 
Van jaar tot jaar wisselt het volk zijn overheid 
Om beurten en niet rijkdom geldt bij ons het meest, 
Want ook de arme heeft zijn aandeel in de macht. 

Van een functie van Theseus blijkt niets 1). Naast ekklesie en 
magistraten blijft er ook geen plaats voor hem over. Het best 
kunnen wij ons hem nog vQorstellen als de ambtelooze burger, 
die in de vQlksvergadering het oor der menigte heeft en door 
zijn persoonlijke autQriteit een vrij volk in goede banen leidt 2). 
Van het in de tradi,tie gegevene blijft hier slechts de persoon en 
de naam over 3). Verder is alles ontleend aan een andere sfeer. 
Juist in dit stuk, waarin de dichter tot in détails afdaalt, zien 
wij hoe ver wij van de historie verwijderd raken. Uit deze ge
heele voorstelling van zaken blijkt hoe zelfbewust en trotsch de 
Athener over zijn eigen staatsorde dacht en sprak: alleen de 
zelfstandige regeering door het volk is menschwaardig en komt 
overeen met 's menschen eigen roeping en verantwoordelijkheid. 
Een wijs en edel koning heeft slechts één taak: bij zijn onder
danen het besef van die roeping en die verantwoordelijkheid 
te wekken en terstond daarna terug te treden en als gelijke onder 
gelijken zijn plaats in te nemen 4). De beste staatsman zal ook 
daarna nog steeds zijn invloed ten goede kunnen aanwenden. 

1) Zie ook Nauhardt bI. 69 : "die athenische Verfassung erscheint 
in Theseus' Worten als eine reine Demokratie". 

2) V gl. na de bespreking, vs. 393-4: "De burgerij nam wiIIig 
en met vreugde op Dit moeilijk werk, toen zij vernomen had mijn 
\\"ensch". 

3) Uiteraard blijft de functie van legeraanvoerder hem toegekend. 
4) Deze voorstelling, op theoretisch terrein overgebracht, voert 

natuurlijkerwijze tot de beschouwingen van Plato en ook Aristoteles 
over de verwerpelijkheid der alleenheerschappij. 
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Indien de ideale vorst de kenmerken draagt, die met een 
democratischen staatsvorm overeen te brengen zijn, zal de 
koning, aan wien de mythe of de fantasie des dichters een on
edel karakter en minderwaardig gedrag toeschrijft, op dien 
alleeoheerscher moeten gelijken, dien het democratische Athene 
als toonbeeld van verwerpelijkheid beschouwt, dus op den 
t y ra n 1). Om tot juist begrip te komen, moeten wij goed onder
scheiden. De theoretici, denkers als Plato en Aristoteles, die de 
juridisch-philosophische grondslagen trachten bloot te leggen en 
mitsdien zoo ver mogelijk plegen terug te gaan, zoeken het be
slissende kenmerk der tyrannie in haren oorsprong 2). Wat haar 
onderscheidt van andere vormen van staatsbestuur, is de on
rechtmatigheid van haar ontstaan. Het vitium originis, dat haar 
aankleeft, laat den beoordeelaar geen keus: wat als onrecht be
gint, wordt door ontwikkeling geen recht. Zoo is de tyrannie 
voor hem, die wet en zede erkent, verwerpelijk. Slechts wie, als 
Thrasymachus in Plat o's Staat 3) of Callicles in zijn Gorgias 4) 
het goede recht van wet en zede verwerpt, en den sterke een 
natuurlijke zeggenschap over den zwakke toekent, aanvaardt 
haar als den juisten regeeringsvorm. Naast deze principieele, op 
theoretische beginselen rustende beschouwing staat een andere, 
die zich meer naar de praktijk richt, al steunt zij uiteindelijk op 
eenzelfde rechtsbesef als die van een Plato of een Aristoteles. 
Immers, wanneer zij haar oordeel vormt ditmaal op grond van 
de wijze, waarop de tyran zijn macht uitoefent en van dag tot 
dag ingrijpt in het gemeenschappelijke leven eener burgerij, en 
wanneer dit oordeel ongunstig uitvalt, dan is dit ook een gevolg 
van het rechtsbesef, dat bij die burgerij leeft : zij beschouwt dit 
optreden andermaal als een verkrachting der ltJó'tllr;, der ,-an 

1) Vgl. Strohm bI. 92 v. 
2) Zie Plato Staat VIII 562 a V., Arist. Po/ît. III 1285 a 27 v. en 

V 13IO b 12 v. Zie ook verderop bI. 36. 
3) I 338 cv. 
I) 483 a v. 
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nature gegeven gelijkheid der burgers ondeÜing 1). Het home
rische koningschap bij de genade der goden is .verdwenen 2) en 
leeft nog slechts in lied en voordracht; het werd machteloos ge
maakt, straks uit den weg geruimd door het geloof aan de 
laóu/ro, dat eerst in de adellijke geslachten en daarna onder alle 
burgers was gegroeid 3). Dit geloof aan de onderlinge gelijkheid 
in waarde, in bestemming en dus ook in rechten, dat in Athene 
met hartstocht werd beleden 4), besliste over de houding, die 
men aannam tegenover dengene, die haar schond: deze houding 
moest afwijzend zijn. Persoonlijke ervaringen, als die welk!! 
Aeschylus en Pindarus in Syracuse hebben opgedaan IS) hebben 
ongetwijfeld mitigeerend gewerkt, maar noch Pindarus noch 
Aeschylus zijn vrienden der tyrannie geworden: de een bleef 
aristocraat 6), de ander democraat. 

De overtuiging, dat tyrannenheerschappij onrechtmatig was, 
moest er tevens toe leiden, dat men den tyran als mensch be
paalde eigenschappen toekende en zijn geheele leven vanuit een 
bepaalden gezicbtshgek bezag. Voor Callicles en de zijnen gold 

1) Zie de duidelijke uiteenzetting in het te weinig gekende boek 
van E . van der Rest, Plat on et Aristote, Essai sur les commen
cements de la scietlce politique 1876 bI. 41. Over 1tï6T'I> zie be
neden bI. 37 n. 1. 

2) Tenzij men .zou willen denken aan de Battiaden in Cyrene, 
wier politieke status overigens zeer weinig bekend is. 

S) Zie Arist. Polit. 111 1286 ,b II v., 1287 a 10 v. 
4) \ViI men een bewijs, men leze Peric1es' lijkrede op de geval

lenen bij Thuc. 11 35 v. 
IS) Bij Aeschylus blijkt geenerlei invloed op de voorstelling, die 

hij zich ,van de alleenheerschappij maakt. Nauhardt (bI. 46 v.) neemt 
aan, dat de gelouterde tyrannie, welke Zeus in de Prometheus
trilogie verwierf, eenigermate onder invloed! van des dichters Sici
lische reis is geconcipieerd. Het verband lijkt mij ver gezocht. De 
oplossing, die de tyrannie aan d~n aristocraat Pindarus aannemelijk 
maakt, is de mogelijkheid dat de tyran hooger á(>nû bezit dan zijn 
onderdanen (N auhardt bI. 34 v.); zie ook Strohm bI. 136 v. 

6) Zie overal en met name tegen de tyrannie zijn XTe Pythische. 
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hij als de voorspoedigste en de geiukkigste aller stervelingen. 
Maar in het algemeen zag men vooral de ongunstige gevolgen 
van zijn positie en men redeneerde als volgt: de doortastende, 
sluwe krachtmensch, die aan zichzelf, aan een geschikt gebruik 
der omstandigheden en vooral aan ·de miskenning van rechten 
en aanspraken zijner medeburgers zijn macht en heerschappij te 
danken heeft, kan, eenmaal op den troon gezeten, niet zorgeloos 
en gerust voortleven. De vijandschap, die hij gekweekt heeft, 
blijft hem omringen. Steeds moet hij op zijn hoede zijn en arg
waan zal hem kenmerken. Zijn succes heeft hem zelfverzekerd 
gemaakt, egocentrisch, ongeschikt om naar anderen te luisteren 
of met anderen te rekenen. Dit alles, gevoegd bij zijn aange
boren energie en levenskracht, maakt hem driftig en op
vliegend 1). 

In de tragedie zal ongetwijfeld de praktische visie op de 
tyrannie aan den dag treden. De kenmerken, die wij in het kort 
hebben opgesomd, zullen in velerlei schakeeringen, nu meer, dan 
minder uitgewerkt, aan zeer . verschillende figuren worden toe
geschreven. Zeker is, dat bij dit alles het beslissende element is 
geweest de algemeene opinie, die aangaande den tyran bestond. 
Hier en daar wordt terloops aan deze of gene een eigenschap 
toegekend, die den tyran typeert 2); onze belangstelling vragen 
echter zij, die uitvoeriger worden geteekend. 

1) Nauhardt (bI. 60 v.) geeft een interessant aantal bewijsplaatsen, 
dat hier dus achterwege blijven kan. Men zie echter ook Herod. III 
80. Dat in het algemeen de heerschappij het karakter niet ten goede 
komt, wordt o.a. uitgedrukt door Eurip. Hipp. 1014 v. .l dij TI'. 
'PQi"a. dtl<p3-OQ'" 3-"'ITÜI11 Ö(JOtGt" á"dá" .. ;co"aQX1a. 

2) Zie in Aeschylus' Agamemnon 1617 v. de korte typeering 
van Aegisthus als echte tyran, met in vs. 1365 het standpunt van 
het koor ("verkieslijk is de dood boven de tyrannie") ~ in ue 
Choëphoren (vs. 55 v., waar <pófloo treedt in de plaats van Gifla.) 

en' Eumenidm (vs. 699 v.) wordt er verder op gezinspeeld. hl 
Sophoc\es' Aius maakt M enelaüs zich schuldig aan iiflQt. ten opzich
te der gestorvenen. Wat Euripides betreft, in de Electra wordt 
Aegisthlls andermaal en wel in de lijkrede, die een smaadrede blijkt, 
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Daar is vooreerst dan L y c u s in Euripides' Herakles. Hier 
staat de "tyran" in zijn volle afzichtelijkheid voor ons. Door het 
vermoorden van den wettigen vorst is hij aan de macht ge
komen (166 v.). Zijn medestanders teek ent de dichter als volgt 
(588 v.): 

Veel armen, die zich voordoen als bezaten zij 
Een schat van rijkdom, heeft hij nu als bondgenoot. 
Zij brachten scheuring en groot onheil in de stad, 
Om andren uit te schudden, daar hun eigen goed 
Door luiheid en verkwisting was teloor gegaan. 

De grijsaards van het koor vertegenwoordigen de verdrukte 
burgerschap. Zij voegen hem bijwijlen scherpe verwijten toe, 
b.v. (264): 

Te gronde richt gij 't land, waarover gij regeert; 

maar worden met dreigementen beantwoord (250): 

Maar denkt er aan, 
Dat gij de slaven zijt van mijne heerschappij. 

In Lycus wordt vooral de diepe zedelijke verdorvenheid van 
den tyran aanschouwelijk voorgesteld. Tegenover den hulpe
loozen Amphitryon, met de nog hulpeloozer Megara en haar 
kinderen, treedt hij grof en meedoogenloos op (166 v.): 

Of meent ge, dat hun vader, die bij Hades reeds· 
Ternederligt, nog komen zal? 

Wreed is zijn plan, om de smeekelingen levend bij het altaar te 
verbranden (245 v.): 

als tyran geteekend, wiens gedrag ten noogste laakbaar is (vs. 939 
en vooral 945 v. met de gebruikelijke tÓ"'o<): in de Bacchen maakt 
de eerste bode Pentheus opmerkzaam op zijn angst voor diens 
opvliegendheid, drift en TèJ /laa<A<xö., Ala". Alles bewijzen, dat men 
een open oog had voor de "déformation professionnelle" die den 
alleenheerscher bedreigt. 
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Dit leere hun, 
Dat niet de doode hier den scepter voert, maar ik. 

Door de tegenstelling met het zoo menschelijke optreden van 
Theseus verderop in het drama (1220 v.) wordt de verfoeilijk
heid van Lycus nog scherper gebrandmerkt. 

Dit is wel een uiterste. Nergens wordt de tyran met zoo felle 
kleuren geschilderd. Er vaIt niets ten gunste van Lycus te zeg
gen. Hij vergist zich niet; hij doet zonder meer, wat zijn booze 
inborst hem ingeeft. Dit kan niet gezegd worden van ere 0 n 
in Sophocles' Antigone, die als de groote tegenpartij der hoofd
figuur ook een belangrijker tragische functie te vervullen heeft 
dan Lycus. Hij is op rechtmatige wijze "door bloedverwantschap 
met de gestorvenen" (174) aan de macht gekomen. Tyrannen
aard toont hij alleen in zijn karakter en in zijn relaties tot 
anderen. Reeds bij zijn eerste optreden blijkt zijn trots en hoog
moed vanwege de positie, die hij inneemt (173 v.): 

Ik heb de gansche macht en ik zit op den troon 
Door de verwantschap, die mij aan de dooden bond. 
Nooit toetst men grondiger eens mans persoonlijkheid, 
Zijn aard en wezen, dan wanneer hij metterdaad 
Als heer den scepter voert, zooals de wet gebiedt. 

Ook de argwaan van den tyran toont hij meer dan eens; soms 
is hij zelfs niet ver van angst verwijderd (289 v.). Antigone en 
Ismene noemt hij daarom (533): 

Een dubb'le dreiging, die mijn troon en macht belaagt, 

en hij meent dat Haemon hem met den dood bedreigt, wanneer 
deze op zijn zelfmoord zinspeelt (752). In ditzelfde gesprek 
treedt zijn egoïsme ook naar voren, wanneer hij het grond
beginsel van zijn heerschappij in twee vragen vastlegt (736 
en 738): 

Moet deze macht een ander baten dan mijzelf? 
Is dan de staat het eigendom niet van den vorst? 
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De bevolking heeft voor hem geen waarde: 

Zal mij de burgerij bevelen, wat te doen? 

zoo vraagt hij (734). Antigone noemt hij indirect zijn slavin 
(479); den wachters voegt hij wreede bedreigingen toe (306 v.). 
Vrees is dus ook de eenige reactie, die hij wekt: de grijsaards 
van het koor zouden wel spreken, "als angst hun tong niet bond" 
(504 v., vgl. 509) en Haemon verzekert hem, dat de bevolking 
alleen om diezelfde .. eden haar meening verzwijgt; hijzelf, 
Haemon, hoort het ontevreden gemor maar al te duidelijk 
(690 v.). Des te scherper treft dan later, als het kaartenhuis van 
zijn zelfverzekerdheid in den storm der gebeurtenissen dreigt 
ineen te storten, de hulpeloosheid van denzelfden man. Nu 
vraagt hij radeloos aan het koor (1099): 

Wat moet ik doen? Spreek op. Ik voeg mij naar uw raad 1). 

Degroote woorden hadden altijd een innerlijke zwakheid ver
borgen, die nu aan den dag treedt 2). 

Dit alles past in de voorstelling, die men zich in Athene van 
den tyran maakte. De kleurlooze figuur uit den traditioneelen 
mythus krijgt leven en lijn, doordat Sophocles haar verrijkt met 
kenmerken, die historie en algemeene overtuiging hem boden. 
Hiermede is echter de volle persoonlijkheid van Creon nog niet 
geteekend. Later zullen wij zien, dat de dichter nog meer over 
hem te zeggen had 3). 

Twee tragedies zijn ons bewaard, waarin een koning als zoo· 

1) In vs. 1103 zegt het koor nog, men zou zeggen uit gewoonte 
of uit deernis, ä"ai i in 1104 neemt men nog een zwakke poging 
van Creon waar, om eigen aanzien te redden, maar de vreemde 
uitdrukkingen in 1108 v. (oï r' ó"n. oï ~'á",ó"u.l tQ(men zijn ver
warring. 

2) V gl. Haemon's woorden in vs. ï09: dta"'T"x~I"n<; ';""~~Ga,, 

x."ol. 
3) Zie bI. 34. Het bijzondere geval van Zeus in Aeschylus' 

Prometheus wordt afzonderlijk besproken op bI. 54 v. 
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danig de hoofdpersoon is, Aeschylus' Perzen en Sophocles' 
OediPus koning. Dit tweede drama vraagt allereerst onze aan
dacht. Wat de titel aangeeft, wordt door het stuk bevestigd: 
het koningschap van Oedipus is hier een essentieel element; 
het koningschap zelf is mede in het geding 1). Hoe wordt het 
dus getypeerd? 

Ons vallen terstond op de kenmerken, die aan den tyran her
inneren : ook Oedipus is een egocentrisch, opvliegend en wan
trouwig vorst. In het eerste onderhoud met Creon, waar over 
Laius' dood wordt gesproken, vraagt hij (124 v.): 

Maar hoe kwam dan de roover, als men niet met geld 
Van hieruit werkte, tot zoo roekelooze daad? 

en iedere tyran 2) rou hem kunnen nazeggen (137 v.): 

Want zeker niet om vrienden, die mij verre staan, 
Maar om mijzelven zal ik delgen dezen smet. 
Want, wie ' t ook zij, die hem gedood heeft, hij zal licht 
Met zoo misdadige hand ook gaarne mij verslaan. 
Waar ik dus Laïus help, breng ik mijzelven baat. 

In de groote twistscène met Tiresias is het al niet anders. Ook 
door dezen acht hij zijn troon belaagd en niet aan het volk, 
maar aan zichzelf denkt hij in de eerste plaats (380 v.): 

o rijkdom! heerschappij! en kunst, die alle kunst 
Ver overtreft door een aan wangunst rijk bestaan, 
Hoe staat gij steeds bij allen aan naijver bloot! 
Want zie, om deze macht, die mij de burgerij 
Als gave ongevraagd in handen heeft gelegd, 
Besluipt mij heimlijk Creon, vroeger trouwe vriend. 
Hij wil mij stoot en van den troon en stuurt daarom 

1) Zie Aanhangsel II bI. 74 v. 
2) U . v. \Vilamowits-~foellendorff, Exkurse zum Oedipus des 

Sophokles, Hermes XXXIV (1899) 61 schrijft: "Dionysios von Syra
kus würde den Argwohn des Ocdipus schwerlich uebertrieben ge
funden haben". 

.'J02 



29 

Zulk een geveinsden heksenmeester op mIJ af, 
Een sluwen bedel priester ... 

Voorbeelden vindt men ook elders nog, in het tweede gesprek 
met Creon (532 v.) 1), in de vernederende woorden, die het koor 
zich verderop weer moet laten welgevallen (700). En toch, men 
zou geen grooter vergissing kunnen begaan, dan door deze 
Oedipus-gestalte zonder meer onder de tyrannen te rangschik
ken. Veeleer is Sophocles een anderen weg gegaan: hij heeft zich 
beijverd om den koning hier zoo volledig mogelijk te typeeren. 
Dat hij met zijn landgenooten de overtuiging deelt, dat de 
alleenheerschappij het karakter in ongunstigen zin beïnvloedt, 
hebben wij voldoende laten blijken. Maar wij mogen daarbij 
niet vergeten, dat deze eigenschappen bij Oedipus aan den dag 
treden in een uitermate kritiek tijdsgewricht, waarin hij op mis
verstand, onwil, tegenstand en tegenspoed stuit. Daartegenover 
staat, dat in andere opzichten hier een koning wordt geteekend, 
die vol zorg is voor zijn volk, die zijn plicht ten volle verstaat 
en door dat volk op de handen wordt gedragen ~'l Aan den aan
vang der tragedie treden de jonge mannen en de oude priester 
van Zeus voor hun koning, omdat zij in hem den eenige zien, 
die hen helpen kan. Zoo zegt de woordvoerder onder meer (31) : 

1) H. We in stock, SoPhokles 1931 bI. 163 schrijft: "Diese Szene 
ist es in erster Linie die Oidipus als den ]ähzornigen, Misstraui
schen und Masslosen bezeugen soli. Die Szene selbst widerlcçt 
solche Auffassung und zeigt Wort für Wort dass a:1les Auffahren 
des Königs, auch das zornigste, berechtigte Entgegnung auf schade 
Reizung, dass sein Misstrauen natürliche Antwort auf seltsames 
Vel'1halten ist". Dit is m.i. onjuist. Ik zal mij <hier niet begeven in 
de, in hoofdzaak door misverstand gestelde vraag, in hoeverre 
Sophocles individueeIe personen met eigen karakters heeft willen 
of kunnen teekenen; men zie echter op ·welk een volkomen afwij
kende manier Creon op verdachtmaking en beleediging reageerr. 
Er is Ihier zonder twijfel verschil van "karakter", en stellig van 
"gedraging", d.i. uiting van "karakter". 

2) Bovendien een vorst, die op volkomen rechtmatige wijze zijn 
macht heeft verworven. 
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Aan goden stel ik u voorzeker niet gelijk, 
Ik noch die kindren, knielend aan uw haard. 
Maar in ons oog staat gij, in 's levens tegenspoed 
En waar een god beschikt, van allen aan de spits. 

Wat Oedipus laat hooren, toont hoezeer hun vertrouwen gerecht
vaardigd is (11 v.): 

Zie, ik sta bereid 
Wat ook in 't werk te stellen; want hardvochtig was 'k, 
Zoo ik uw smeeken niet met mededoogen zag. 

Vooral klinken in onze herinnering na de verzen, waarin hij 
uiting geeft aan zijn innige verbondenheid met zijn onderdanen 
en aan zijn hoog verantwoordelijkheidsbesef (58 v.): 

Rampzaal' ge kindren, 't is mij geenszins onbekend 
Wat gij mij hier komt vragen. Ach, ik weet het goed, 
Dat gij moet lijden, allen, en toch, hoezeer gij lijdt, 
Geen is er van u allen, die zoo lijdt als ik. 
Immers het leed, dat gij draagt, treft slechts een alleen, 
U zelf en niemand anders, maar mijn hart beweent 
Ter zelfder tijd de gansche stad en u en mij. 

Het is moeilijk, een uiterlijk gegeven te vinden, dat den dich
ter bij het scheppen van deze gestalte moet hebben geïnspireerd. 
Het epos wist te verhalen van koningen als Odysseus, die voor 
hun onderdanen "als een vriendelijk vader" waren (IJ 47 enz.); 
over bepaalde Perzische koningen werd gunstig geoordeeld. 
Toch ligt dit alles, geloof ik, te ver. Beslissend is hier voor 
Sophocles waarschijnlijk geweest vooreerst de bewogen sympa
thie, die hij zelf voor zijn Oedipus heeft gevoeld, daarna ook de 
theoretische beschouwingen, die aan het koningschap, zijn aard, 
zijn rechten en plichten waren gewijd en door hem met belang
stelling waren gelezen 1). Op deze gronden is hij er toe gekomen, 
een konings figuur te scheppen, die waarschijnlijk beter en vol-

1) Zie het hoofdstuk over Polemiek, bI. 33 v. 
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lediger dan eenige andere, het beeld weerspiegelt, dat de 
Athener zich van den alleenheerscher kon vormen. 

Ten slotte noemden wij nog Xerxes, hoofdfiguur in Aeschylus' 
Perzen, en, tegelijk met zijn vader Darius, wiens schim ver
schijnt, tragische uitbeelding van den Per z i s c hen kon ing. 
Men weet, dat de dichter van den "color Persicus" in deze 
tragedie veel werk heeft gemaakt 1). De toeschouwer werd tel
kens weer nadrukkelijk op het Aziatische gewezen; ongetwijfeld 
ook door aanldeeding en ensceneering, waarvan wij weinig of 
niets weten; maar evenzeer door woordkeuze, klankeffecten en 
bijzonderheden, die alleen voor Perzië konden gelden. Op de
zelfde wijze wordt ook over den Perzischen staatsvorm en ovel 
de positie van den koning geen twijfel gelaten. De monarchale 
macht wordt als volgt omschreven (763 v.): 

In 't schapenvoedende Azië regeert één man, 
Die in zijn hand den souverein en scepter zwaait. 

In verzen als 585 v. verdringen de kernachtige, teekenende 
woorden elkander: Otl~ÉTt :tEQao"opo15"Tal, otl~É1:"t 6aa

po VJ ° Q ° 15 at" dEa:toaV"Ola,,, a" á ,,~a t ~, ou6' È~ "ä" 
:tQo:tiT"o"TE~ äQSo"Tal · {laad.Eia "ix" 6'ÓÀWÀE" 
I a X v~. Koninklijke macht, naar Perzischen trant, die door 
dwang als van meesterhand regeert, tot opbrengen van de den 
Griek onwaardige belasting dwingt, en met een voetval gehul
digd wil worden 2). Meer dan eens wordt de kloof, die vorst en 
volk scheidt, nog verbreed, doordat de koning aan de goden 
gelijk (80, 150, 633 enz.) of een god zonder meer wordt ge
noemd (157, 644 enz.). 

Xerxes en Darius beiden komen ten tooneele, de een als de 
verslagen vorst, de ander als de vertegenwoordiger der dynastie 

-) Zie Kranz, Stasimon 83 v. 
2) Zie de noten in P. Groeneboom's commentaar van 1930 en 

Kranz bI. 88 v. 
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oprijzend uit het graf. Aeschylus accentueert de antithese tus
schen beiden op velerlei wijze. Xerxes is ondoordacht te werk 

gegaan in jeugdigen overmoed (8-Q«(jo~ 744) en onbezonnenheid 

(8-0V(lLO~ 73, 718). Naar verkeerden raad heeft hij geluisterd 
(753 v.) en zoo heeft hij Hades van lichamen oververzadigd en 
moet het land nu klagen over de jeugd, die door hem is gedood 
(923 v.). Darius, tijdens zijn leven gelukkig (709 v.) en bezadigd 
«(bcáxa~ 854), en toch nooit overwonnen ((illaxO~ t.a.p.), heeft 
nooit in bloedige catastrophe zijn mannen verloren (652 v.) . Deze 
opvallende antithese, waarbij Xerxes geteekend wordt op een 
wijze, die in de Grieksche wereld vrijwel gebruikelijk was, maar 
Darius sterk wordt geïdealiseerd 1), is ongetwijfeld door den 
tragicus gezocht vanwege het groote effect, dat ten tooneele 
hieruit voortvloeide. Doch ook nog om een andere reden. Het 
Perzische rijk, hoe wonderlijk ook in Grieksche oogen, had zijn 
reden van bestaan; het behoorde tot de orde der dingen, zooals 
zijn koning ongetwijfeld een taak had. Ook de niet-Grieksche 
wereld moest bestuurd worden en de gedachte, dat deze heer
schappij nog eens in eigen handen zou komen, kon nog niet in 
een bezonnen geest opkomen 2) . Het kwam er echter op aan, dat 
ook deze koning en dit rijk hun functie begrepen. Darius ver
persoonlijkt met alle waardigheid, die zijn roemrijke heer
schappij en de dood hem verleenen, de edele traditie en de 
organische bestemming van het Perzische koningschap, dat 
Xerxes tot een tragische mislukking heeft gemaakt. 

Toch ontstaat geen conflict tusschen koning en onderdanen. 
Het koningschap zelf, dat immers in Azië onvermijdelijk is, 
wordt niet quaestieus gesteld. In de lange klaagliederen waar
mede het drama eindigt (908 v.), stemmen Xerxes en het koor 
gezamenlijk in: het leed van den een is het leed van den ander. 

1) Zie Aanhangsel III bI. 79 v. 
2) Voor zoover ik kan nagaan, verschijnt zij het eerst in Is,)

crates' Philip PilS b.v. § 154, een geschrift, dat in 346 werd ge
publiceerd. 
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lIl. Polemiek. 

Hoe belangrijk en hoe vol leven deze typeering ook zij, hoe
zeer zij ook de versoheidenheid der gestalten en voorstellingen 
illustreert, de tragioi bieden ons nog meer. De vrijmoedigheid, 
waarmede zij de historische en contemporaine realia uitbuiten 
bij het scheppen der koningsfiguren, vindt haar weerga in het 
gemak, waarmede zij zich in beschouwingen over de alleenheer
schappij laten gaan, ook daar waar het drama er niet om vraagt. 
Wij hebben er de aandacht op gevestigd (bI. 6 v.), dat het niet 
aan theoretische literatuur, aan principieele beschouwingen, aan 
utopieën, aan pamfletten ontbrak, die deze materie belichtten. 

De talrijke traktaten 7I:I!QI fla(Jû.I!ia~, ;7I;I;()l TVQavviffo~ of hoe 
zij verder geheeten mogen hebben, kunnen aan Aeschylus, 
Sophocles, Euripides onmogelijk onopgemerkt voorbij zijn ge
gaan. Zelfs indien wij dit een oogenblik wilden aannemen, dan 
nog bleef het zeker, dat in hun kring over deze onderwerpen 
veel is nagedacht en gesproken. Op het tragische tooneel wordt 
veelvuldig geredetwist en betoogd. De agonistiek, het hoor en 
wederhoor en anderzijds de onweersproken argumenteering 
laten het vraagstuk der alleenheerschappij daar niet ongemoeid. 
Ook in dit opzicht kan de tragedie weer een spiegel zijn van 
wat er in de geesten en de harten leefde, te welkomer omdat de 
theoretische literatuur uit dezelfde periode bijna geheel verloren 
is gegaan. Men heeft wel eens de illusie gekoesterd in soort
gelijke gevallen de bronnen te kunnen reconstrueeren 1). Men 
behoeft zich echter slechts een oogenblik te realiseeren, hoe groot 
de desbetreffende letterkundige productie is geweest, om deze 
hersenschim te laten varen. De fragmenten uit de verloren 
tragedies kunnen in dit hoofdstuk natuurlijk wel, zij het met 
voorzichtigheid, gebruikt worden. 

De grondslagen der alleenheerschappij vragen allereerst onze 

1) De poging van Dümmler wordt genoemd en juist be00rdeeld 
door \Vilh . NestJe, Euripides hl. 303. 
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aandacht. Daartoe slaan wij Sophocles' Antigone op. Scherp is 
de twist, dien Creon daar met zijn zoon Haemon voert. In vier 
verzen (736-9) worden twee diametraal tegengestelde stand
punten in felle bewoordingen vastgelegd: 

(Cr.) Moet deze macht een ander baten dan mijzelf? 
(H.) Het is geen staat, die eigendom is van één man. 
(Cr.) Is dan de staat het eigendom niet van den vorst? 
(H.) Een fraaie staat zou 't wezen, die geen burgers telt! 

Creon verdedigt een uitersten vorm van monarchie: de persoon 
van den heerscher beteekent hier alles; hij is de eenige, die 
geldt; de eenige, die rechten, of beter: die een onbeperkt en on
gedeeld recht heeft, het recht van den eigenaar over zijn eigen
dom: hij wendt het te zijnen bate aan, zonder aan iemand anders 
en zeker niet aan zijn eigendom verantwoording schuldig te 
zijn 1). Daartegenover stelt zijn zoon het begrip "Staat" , ;7tóÀt~. 
dat een burgerij impliceert en mitsdien slechts gemeenschap
pelijk eigendom kan wezen. Er kan geen sprake zijn van een 
recht van den heerscher alleen; er is recht, er zijn rechten over 
en weer. In deze korte passage, tweemaal een woord en een 
wederwoord, wordt als grondslag der heerschappij een zakelijk 
recht gezien en betwist. In een andere tragedie, wederom van 
Sophocles, den Aias, treedt een persoonlijke verhouding daar
voor in de plaats. Formeel is slechts sprake van een staat in het 
algemeen en van een leger, maar in Menelaüs' mond zijn de 
berispende woorden, die hij tot Teucer richt, een directe toe
speling op · de macht van den koning over zijn onderdanen 
(1068 v.): 

Want nooit zal in een staat de wet, zooals het voegt, 
Gehoorzaamd worden, waar geen vrees aanwezig is. 
Nooit zal ook in een leger heerschen wijze tucht, 

1) Over de hebzucht van den tyran zie Arist. Polit. V 1311 a 2 ~ 

ti d' TV(K'III1'o- ••• 1rf!o. ovd·'" à:ro(U.i1ru "mllóll, .t f'~ T~Ç idtttç W<p."'.la~ 
xáp," (vgl. a JO) . 
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Als het den schutswal mist van vrees en van ontzag, 

en wat er verder volgt 1). Beduchtheid voor straf houdt den 
onderdaan aan zijn plicht; de bevoegdheid en de macht om die 
straf op te leggen en aldus de orde te handhaven, is hier be
langrijk kenmerk der heerschappij. De disciplinaire houding, die 
den onderdaan past, is, volgens Agamemnon's woorden verder
op, een gevolg van zijn gezond inzicht (1246 v. Zie IJ, qJQo'JIEl'JI 

in 1252 en (JwqJQoPEl'JI in 1259). Een tegenhanger biedt ons een 
fragment uit Euripides' verloren Antigone (172 N.), dat als 
psychologische grondslag der tyrannie bij den tyran zelf 

"misdadige dwaasheid" (pwQla) noemt. 

Laten wij nu eerst de polemiek betreffende de tyrannie na
gaan. Zij treedt, om begrijpelijke redenen, sterk aan den dag. 
Het uitvoerigst handelt over deze materie Euripides in zijn 
PhoenissJt: Eteocles geeft de gronden aan, waarom hij de .een
maal verkregen macht niet wil afstaan, waarop Iocaste, zijn 
moeder, antwoordt met een scherpe ontleding van de "misda
dige dwaasheid", die haar zoon tot razernij voert. Ziehier de 
voornaamste verzen (504 v.): 

(Et.) Tot aan den opgang van de sterren en de zon 
Zou 'k gaan, tot diep ook onder d'aarde, zoo ik slechts 
Gewon de hoogste aller goden, Heeschappij ... 

(520) Als heerschen vrij mij staat, kan ik een slaaf dan zijn? 
Daarom laat komen 't vuur; laat komen zwaard op zwaard; 
Spant aan uw paarden; vult met wagens 't vlakke veld; 
Prijsgeven zal ik nooit mijn eigen koningsmacht. 
Moet men ooit onrecht doen, terwille van de Macht 
Is onrecht doen het schoonst; in 't andre zij men vroom. 

(531) (loc.) Wat streeft gij de misdadigste aller goden na, 

1) Plutarchus, Cleotn. 9 vermeldt den tempel van "'Ó(1oç te Sparta 
en als reden van de vereering: T~" :1:oÀn.la" ,.áÀ.GTa G'''''x.a3-a. 
",ó{l';>. 
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De Eerzuchtl), kind? Laat af! Die godheid kent geen recht. 
Bij vele huizen, vele steden ook aan voorspoed rijk 
Ging ze in en uit en bracht ten val wie voor haar boog. 
U zweept zij op tot waanzin. Maar 't is schooner, kind, 
Gelijkheid te beminnen, die zoo vriend aan vriend 
Als stad aan stad en bondgenooten onderling 
Verbindt ... 

(550) Waarom toch tyrannie, onrecht dat voorspoed had, 
Zoo overmatig eer en aanzien toegekend? 

De woorden van Iocaste zijn nog niet ten einde en wij zullen er 
verder (bI. 41 v.) nog op terugkomen. Het hier aangehaalde is 
reeds meer dan voldoende om ons te toonen, hoe diep over dit 
alles was nagedacht. Eteocles' hartstochtelijke woorden weer
spiegelen de razernij die hem heeft aangegrepen; hij vergeet, als 
Croon, dat er in de stad ook anderen zijn dan hij ; voor eigen 
eer en macht moet alles zwichten, zelfs het recht. Deze macht 
van Eteocles, die hem niet toekomt en die hij desalniettemin 
vasthouden wil, is tyrannie in deh meest eigenlijken zin, dien 
de theoretici eraan geven 2). Scherper dan Euripides hebben zij 
het nooit kunnen formuleeren, waar hij haar "onrecht dat voor
spoed had" (éc6lxiav Ev&cipova) noemt. Plato laat haar in zijn 
Staat (344 a) door Thrasymachus typeeren in bewoordingen, die, 
zooal niet van den tragicus afhankelijk, dan toch zeer verwant 
zijn 3): "het uiterste onrecht (Tf).EwUi.-r7jJ· cedlxiav) ~ " dat den 

onrechtvaardige hoogsten voorspoed schenkt (EvdalpovÉliTa-rov 

1WtEl), maar hun, die het onrecht ondergaan zonder het zelf te 
willen doen, grootste ellende brengt. Ik bedoel de tyrannie." 
Recht zwicht hier voor macht en eigenbelang; Eteocles heeft er 
een oorlog voor over, die zijn vaderstad teisteren kan. Straks zal 
Iocaste hem tevergeefs de vraag voorleggen, wat hem het liefst 
is, zijn heerschappij of het behoud van Thebe (559 v.). Terecht 

1) 

2) 
Over f/>" .. nnf.la. zie Strohm bI. 26 v. 
Zie bI. 2 2 n. 2. 

3) De opmerking is van Nauhardt bI. 72. 
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zoekt zij ook hier den grondslag in een karakterfout, een gees
tesziekte bijna. Niet zonder goede reden spreken beide partijen 
van een godheid, die Eteocles bezielt. Deze daemonische be
zetenheid maakt ook, dat hij slechts in uitersten denkt: wordt 
hem de absolute macht misgund, dan voelt hij zich een slaaf. 
Dat zich tusschen deze twee verste polen een wijd gebied uit 
strekt , waar recht, binding (vgl. (JVV6fl vs. 538), gelijkheid 

(l(JÓTtj~ vs. 536)1) tot ontplooiing kunnen komen, ontgaat hem; 
tevens is hij ook blind voor de gevaren. Op verspreide plaatsen 
in de tragedie vinden wij soortgelijke gedachten uitgedrukt. Een 
afzonderlijk bewaard vers van Dionysius (F.T.G. p. 794, 4) luidt: 

Want moeder van het onrecht is de tyrannie. 

In den Aias van Sophocles tracht Agamemnon zich aan een 
duren plicht te onttrekken met de woorden (1350) : 

De vroomheid valt voorzeker aan een vorst niet licht. 

Creon duidt aan, hoe de heerschappij een verderflijken invloed 
heeft op de inborst, wanneer hij (Soph. OediPus Koning 674-5) 
zinspeelt op "dusdanige karakters". Dit is in de theoretische 
literatuur, die wij nog bezitten, vrijwel een locus communis ge

worden: qJIÄ07tÓV1/(!OV Ïj 'f:vQ(wvi~, zegt Aristoteles (Polit. V 
1314 a 1), en vele anderen nog kan men noemen 2). In het bij
zonder worden steeds vermeld de argwaan, de angst, de gewin
zucht der tyrannen. Ook de tragedie spreekt hierover: wanneer 
Oe dip us het gedrag van zijn zwager Creon verkeerd uitlegt, 
ontstaat een twistgesprek, welks argumenten meer dan eens 

ontleend zouden kunnen zijn aan een 7tf(!l Tv(!avvi6o~. Ik citeer 
(532 v.) : 

1) Over i60VO!.in (= 166111. ) vgl. Strohm blo 2 2 v. 
2) . Zie hierboven bI. 24 n. 2 ; voorts Herod. UI 80, Plato Staat IX 

S7ï d (tb "O"/Jt~Q6wfOV ltlct ItUV.,""tatOV "f6",-6;" over zijn ziel), Arist. 
Pol it. V 131I a 12 v., 1313 a 40 v., b II v., 1314 a IS ; al,len passages 
waarin de gedragingen in het licht van de karaktertrekken worden 
gezien. 
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(0.) Ha gij! Hoe kwaamt ge hier? Zijt ge zoo schaamteloos 
Van aangezicht, dat gij mijn huis betreden durft, 
Terwijl het blijkt, dat gij de medemoordenaar zijt van mij, 
En ieder weet, dat gij mij rooven wilt den troon? 
Wel, bij de goden, spreek! Lijk ik u laf of dwaas, 
Dat gij dit tegen mij besloten hebt te doen? 
Of dacht ge, dat ik niet dien aanslag zou doorzien, 
Die listig aansluipt? Of niet van me af zou slaan, 
Als ik dit merkte? Is 't geen dwaasheid, wat gij zoekt, 
Om zonder rijkdom, zonder aanhang, op een troon 
Te loeren, dien men slechts met macht en schatten wint? 

Men merkt op, dat de theorie hier den dichter iets in de pen 
geeft, dat stellig niet door Oedipus gezegd kan worden, die 
zeker niet door rijkdom of grooten aanhang koning van Thebe 
is geworden. Creon antwoordt eerst met een beroep op de gelijk
heid (I(JÓT:''l~), die steeds tegenover de alleenheerschappij wordt 
gesteld (543 v.): 

Laat mij u raden. Spreek zoo niet. Luister naar een, 
Die antwoordt als gelijke, en beslis daarna. 

Later (584 v.) hooren wij hem betoogen, dat men beter, zooals 
hij, de tweede in het land kan zijn : 

Wil eerst dit overwegen, of gij meent, dat men 
Door vrees gekwelde macht verkiest of heerschappij 
Die rustig slapen laat bij even groot gezag. 
Wat mij persoonlijk aangaat, nooit heb ik verlangd, 
Liever een vorst te zijn dan vorstendaad te doen; 
Een ander evenmin, die welbedachtheid kent. 
Want nu verwerf ik alles zonder een'ge vrees. 
Was 'k zelf de heerscher, 'k moest ook veel onwillig doen. 
Hoe kan mij dan het koningschap zijn hooger goed 
Dan een gezag en invloed, die geen leed mij brengt? 
Zoozeer ben ik nog niet door klatergoud verblind, 
Dat ik iets anders wensch dan eer gepaard met winst. 
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De hoofdgedachte keert terug in Euripides' Hippolytu$, waar 
het heet (1017 v.) : 

Wat ik begeer? In Griekschen wedkamp eersten prijs 
Verwerven, maar hier in den staat de tweede zijn. 
Zoo kan 'k met eedle vrienden leven in geluk. 
Want onze hand vindt werk genoeg, maar veiligheid 
Schenkt groot er levensvreugde dan de heerschappij 1). 

Ook een passage uit zijn 10 vraagt nog onze aandacht. Het is de 
jonge held van het drama, die aan het woord is (621 v.): 

De heerschappij wordt zonder reden hoog geëerd. 
Haar uiterlijke schijn bekoort, maar binnenin 
Is 't al verdriet. Wie kan gelukkig, blijde zijn, 
Zoo hij een aanslag schuwend, immers vol van vrees 
Zijn levensjaren doorbrengt. Als eenvoudig man 
Wil ik gelukkig leven liever dan als vorst, 
Die in der boozen sympathie behagen schept 
En eed'le mannen haat, daar hij het sterven vreest. 

Dit alles hoort bijeen in dezelfde theoretische beschouwing over 
den tyran. Het sohetst zijn zedelijke verwording, zijn argwaan 2), 
hebzucht en boosaardigheid. De gedachte, dat de tyran heb
zuchtig moet zijn, brengt Sophocles er andermaal toe, ditmaal 
in zijn Antigone (1055 v.), om iets te laten zeggen, dat in de 
omstandigheden geen steun vindt. Als Creon tot Tiresias het 
verwijt richt: 

Het gansche ras der zieners is verzot op geld, 

1) De tegengestelde gedachte - bewijs van polemiek - dat het 
namelijk dwaas is als mensohen het goede elders zoeken dan bij de 
goden, even dwaas als in een koninkrijk TW" :wÀnw" Tt"a v"a(lXov 

3-'(la",.ilGa, met voorbijgaan van den heerscher, vindt men bij een 
ouden Pythagoreër (Dieis, Vorsokr. Pyth. D 2) . 

2) Aelianus X 5 haalt een aardige vergelijking aan: de tyran 
is precies als het varken, dat bij iedere aanraking schreeuwt, omdat 
het beseft, dat het om zijn leven gaat. 
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krijgt hij als tegenwerping te booren: 

Tyrannen echter streven steeds naar vuil gewin. 

Hier is het weer de theorie, weer een element uit de gebruike
lijke polemiek, dat de gedachte even op een zijpad lokt. In het 
algemeen valt het trouwens · op, dat de dichters weinig rekening 
houden met de werkelijke figuur, die in het drama besproken 
wordt, zoodra de polemiek aan het woord komt. Bezwaren tegen 
de alleenheerschappij zijn immer bezwaren tegen dien vorm van 
monarchie, die geen recht kent, nl. de tyrannie. Niets bewijst 
b.v. dat het koningschap van Xuthus in Athene, waarop 10 toch 
doelen moet, als tyrannie is op te vatten. In den HippoZytus 
miskent Euripides zelfs een oogenblik - weer ter wille der 
theorie - het ideale karakter van Theseus' heerschappij, dat hij 
elders (zie boven bI. 20 v.) met zoo groote duidelijkheid poneert. 
Nergens is de redetwist over deze zaken zoo weinig tot een 
organisch onderdeel der tragedie gemaakt als in de Smeeke
Zingen van Euripides: de geheele passage van niet minder dan 
57 verzen (399-455), waarin de heraut uit Thebe en Theseus 
hun iiptJ .. )..(c )..órwv houden, is voor het drama volkomen over
bodig. In het verband onzer ui,teenzettingen is ook niet alles van 
belang, en een volledig aanhalen zou teveel plaatsruimte vragen. 
Een korte analyse mag echter niet achterwege blijven. De The
baansche dienaar geeft een verdediging der monarchie, waarop 
wij later (bI. 43 v.) terugkomen. Theseus' betoog omvat de vol
gende punten: 1. tyrannie is den staat vijandig, omdat zij geen 
gemeenschappelijke wetten stelt; slechts één heeft macht en 

recht; van il1ó-r71r; is geen sprake. Hier herinnert men zich het 
twistgesprek van Creon en Haemon, dat aan den aanvang van 
dit hoofdstuk staat; men ziet, dat de hoofdgedachte dezelfde is; 
2. er is in de democratie gelijkheid voor allen in de rechtspraak. 
Dit slaat slechts zeer indirect op de monarchie; zoo noodig kan 
men denken aan bepaalde praktijken, waardoor de tyran de 
:echteloosheid zijner onderdanen accentueert 1); 3. de demo-

1) Zie bI. 37 n. 2 . 
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cratie kent aan een ieder het recht toe, raad te geven in volle 
vrijheid en naar beste weten. Tegenhanger is weer de tyrannie, 
die alleen vleierij mogelijk maakt; een gedachte, die in de theo
retische geschriften tallooze malen voorkomt 1) ; 4. goede burgers 
en raadgevers loopen zelfs groot gevaar onder een tyran 2); 

5. ouders moeten zoowel voor hun zoons als hun dochters be
ducht zijn ; noch deze noch gene zijn veilig voor zijn willekeur 
en lust a). 

Een fragment uit de Pe/iaden van denzelfden dichter (fr. 605) 
spreekt in vs. 3-4 van de noodzaak, die den tyran tot ver
nietiging zijner vrienden drijft, en van den grooten angst, die 

hem vervult. De slotsom staat in vs. 1-2: de door de menschen 
zoo bewonderde tyrannie, is het jammerlijkste ongeluk 4). Dit is, 

aangaande den tyran, de gewone samenvattende beschouwing: 

hij is niet gelukkig, veeleer de ellendigste der menschen 6). De 

uiterlijke glans dekt een innerlijken onvrede, een door angst en 

zorgen gemarteld leven, die alleen deernis kunnen wekken. Dit 

houdt Iocaste aan Eteocles voor in de reeds genoemde episode 
der Phoenicische vrouwen met deze verzen (550 v.): 

Waarom toch tyrannie, onrecht dat voorspoed had, 

Zoo over~atig eer en aanzien toegekend? 

1) Zoo bij D emocritus fr. 268 D. (blijkens Stobaeus in ver
band met het koningschap bedoeld) : q;ó(Jo; xoi.l<X~Ï"~v I"V i(»,«~.w" 

It=.,OUU' di oi"X fxu. 
2) Zie hieronder n. 4. 
3) Ygl. /,,; .. "io" / • .; .. "ic,,, in Arist. Polit. V 1314 b 24. 
4) Zie E uripides, Peliades fr. 605 in den vorm, dien ik Mnemo

syne X 19 .. 11 bI. 30'=; heb trachten te herstellen : Tb ',. · .. fi)(aTO" d'j tov ... • 
Ö 3-{(Vlt((t'irOV {lQoToi~ , T1'Qavvl~, ovd" fi=(Jot-; ii.v ((t}Ä((Î)TfflOv. ~O.ovç TI 

:"[0(> ..... " Xl« xcttrtXta"E'v )(Q'W'" R} •• Wto. ,pó{3o;; "'('ÓfiEfiTt /"j d(!rl.fiwfil Tt. 

Het is m.i. niet zeker, dat deze verzen in het drama zelf onmid
dellijk op elkander volgden. 

5) Zie P lato, Staat IX 5i6 b en 5i8 b; Xenoph. H iero I 8 v .. 
13, II 8, III, IV, VI; Arist. Polit. V 1311 a 18,31, b 30, 1312 b 18 
H et ongeluk van den tyran blijkt uit cic reacti es die hij oproept. 
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Dat men u naoogt, heeft dat waarde? IJdie waan! 1) 
Verkiest ge soms een eindloos zwoegen, als uw huis 
Vol schatten ligt? Wat baat het u? 't Is slechts een woord. 
De wijze heeft genoeg aan wat zijn nooddruft wenscht. 

Het aanzien en de rijkdom, die samen den buitenkant der heer
schappij vormen, houden geen stand, wanneer men ze met de 
wapenen eener bezonnen kritiek nadert. De polemiek, die zich 
in de Grieksche wereld der vijfde eeuw tegen de alleenheer
schappij heeft gericht en daarbij in het bijzonder den excessieven 
vorm der tyrannie tot doelwit heeft gekozen, klinkt op duidelijk 
waarneembare wijze in het treurspel door. 

Gunstige woorden, die een echo laten hooren van de beschou
wingen der tegenpartij, zijn zeldzamer. Toch ontbreken zij niet. 
Maar wij vinden ze alleen bij Euripides. Een Aeschylus, die toch 
den Eteocles der Septem, een Sophocles, die ons den koning 
Oedipus uitbeeldde, bevestigen niet met argumenten den indruk, 
dien een goede heerscher moet hebben gemaakt. Euripides doet 
het wel 2) . In den Archelaüs, de tragedie die hij aan den voor
vader heeft gewijd van den Macedonischen vorst, die hem aan 
zijn hof had geroepen, bevreemdt dit niet. Weinig is over, maar 
een fragment (250 v.) vermeldt 

Het koningschap, waarboven enkel de godheid staat: 
De dood is aan haar vreemd; al 't andre is gemeen. 

Deze gedachte, die menschelijke en goddelijke heerschappij met 
elkander vergelijkt, is tot groote ontplooiing gekomen, vooral 
sinds ook Grieksohe vorsten zich als goden lieten eeren 3). Maar 

1) Vgl. Strohm bI. I14 v. 
2) Vgl. Eurip., Dictys fr . 337: I"j ... Exo., W Y'I!Rt.i , XOI()<i .. OI'; 

rt3-oil, a/{J.... dÈ roil. x('aroilltT'" à('xaEo; "O/'Ó,;. 

a) Stobaeus IV 7 citeert o.m. koning Philippus (21 bI. 253 H.) : 
de (SO.,a[.. van den vorst is 1003-10;; voorts de neo-pythagoreeë;s 
Sthenidas (63 bI. 270 v. H .) en Ekphantos (IV 6, 22 bI. 244 H.), die 
in hun geschriften , .. ()i {Ja"tÀ.I... de parallel tusschen' koning en 
oppergod consequent doortrekken. 
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Plato heeft deze vergelijking reeds aan Euripides kwalijk ge
nomen 1). 

In gevaren heeft alleenheerschappij, zelfs van den minder be
gaafde, veel voor op een veelhoofdig bestuur; zoo zingt het koor 
in de Andromache (479 v.): 

Als jagende stormen voortstuwen de varenden, 
Strijdt remmende twist, hoe de roerpen te richten zij. 
Veel zwakker is dan zelfs een schare van kundigen 
Dan één, die beslist, ondanks kleine bedrevenheid. 
Aan één zij de macht zoo in steden als woningen, 
Wanneer men gebruiken wil goede gelegenheid. 

Maar ook in beginsel kan zelfs absolute macht aanvaardbaar 
zijn. Beslissend is - en wij nemen hier de keerzijde waar van 
vt:el wat over den tyran was gezegd - de ethische waarde van 
den heersoher. Fragment 8 van den Aegeus drukt het kort uit: 

SchQon is zelfs tyrannie, mits edel zij de vorst. 

Dit is de eerste voorwaarde, waaraan de vorst moet voldoen, 
wil zijn heersohappij aanvaardbaar wezen. De gedachte komt in 
de literatuur meermalen terug 2) , evenals de voorstelling van de 

tweede voorwaarde, die men aan hem stellen mag, die van kun
digheid en bezonnen plichtsbetrachting 3). Beide kent Euripides 
reeds. Men leze slechts de apologie der alleenheerschappij, die 
hij den heraut in den mond legt bij de polemiek met Tbeseus in 
de Smeekelingen: voor de monarchie pleiten, behalve haar duur-

1) Plato, Staat VI 568 b: IJ;; Ü;ó3-H'" r~" tv('a""ld'a Èyxw,,,áÇ ... 

Vgl. \VHh. NestIe, Eltriftidi's bI. 521 n. 38 en beneden bI. 67. '1 .. 63-.0. 

ook bij Isocr. Nicocl. 5. 
2) Vgl. bI. 23 n. 5. Verder Democritus fr. 2b7 D. : tptî(ju roä('x"" 

olx>jio" t';; x('ili6o",; Isoer. Nicocl. 15: ai df/tO"a('xia, "À,lato" vi"ova, 
t';; {l.ÀTlat<:,; Ekphantos bij Stoba~lIs (zie bI. 42 n. 3.) betoogt, dat de 
koning tp('ó"aa,. en "('flai moet bezitten; zijn sehoolgenoot Dioto
genes (Stob. IV 7, 62 bI. 265 H.), dat de koning geen slaaf der 
<ido,," mag zijn en in ,,('ft« de anderen moet overtreffen. 

3) Xen. Mem. 111 9, 10 v. wijst hierop. 
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zaamheid, de vanzelfsprekende onbaatzuchtigheid van den 
vorst, die immers niemand behoeft te benijden, en het verstan
dige beleid, dat eerst zoo mogelijk is te achten. De indruk, dien 
men hier ontvangt van de zakelijke gefundeerdheid der over en 
weer gebruikte argumenten, is al even weinig bevredigend als 
op zoo vele andere terreinen waar meeningsverschil heerscht : 
voor den een kweekt de alleenheerschappij onvermijdelijk heb
zucht en naijver ; de ander acht een koning minder dan wie ook 
aan deze zonden blootgesteld. Ook hier wordt de concrete moge
lijkheid tot beginsel verheven; ook hier heerscht miskenning van 
de verscheidenheid der feiten en voorbarigheid van conclusie. 

Twee passages vragen ten slotte nog onze aandacht. In beide 
geeft Euripides ook praktische voorschriften. Het kortst is het 
betoog, dat Theseus, andermaal in de Smeekelingen, tot Adras
tus richt; twee zaken zijn het, waarop de koning bovenal letten 
moet : hij zij voorzichtig in de keuze zijner raadslieden en ver
mijde den raad van jonge mannen, die eer, macht en gewin na
jagen; hij streve voorts naar het belang van allen. Uitvoeriger, 
ja rijk aan gedachten, is het groote fragment, dat uit den 
Erechlhells is bewaard (362 N .). De stervende koning van 
Athene geeft zijn zoon en opvolger wijzen raad. Men kan in den 
mond van dezen zoo geliefden held niet anders dan goede woor
den verwachten. De taak van den koning wordt als volgt gede
tailleerd: hij zij vriendelijk gezind; arm en rijk mogen bij hem 
geen verschillende bejeging vinden : zoo eerst wordt hij geëerd; 
hij zij beslist in zijn meeningen; rijkdom verwerve hij alleen met 
rechtmatige middelen; verworven rijkdom echter verspille hij 
niet: aanzien is aan een zeker vertoon van pracht gebonden; 
vleiers moet hij beslist afwijzen; machtswellust tegenover ge
ringen blijve ver ; slechten schenke hij noch hoogen rang noch 
gewiohtige taak. Het behoeft geen nader betoog, hoe scherp en 
juist dit alles is doordacht; de :woorden spreken voor zichzelf. 
Ook de gunstige zijde van de alleenheerschappij en de plichten 

van den goeden vorst zijn, althans door Euripides, met zorg na

gegaan. Maar zou hij waarlijk de eenige zijn geweest? Dit is te 
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dwaas om te aanvaarden. Veeleer kunnen wij tot de slotsom 
komen, dat het voor en tegen der alleenheerschappij met klem 
van argumenten, goede en kwade, door zijn tijdgenooten is be
toogd. Ook bij het verrichten van dit korte onderzoek is ons 

andermaal gebleken, dat de grondslagen van de theoretische en 
polemische literatuur, die wij uit later eeuwen kennen, gelegd 
zijn in de vijfde eeuw vóór onze jaartelling, toen Athene 
·E).).á6o~ ·E)').«~, zooals Thucydides 1) het noemt, een geeste
lijke activiteit heeft gekend als maar zelden sindsdien onder 
menschen is voorgekomen. Dat weinig directe gegevens zijn 
overgeleverd, vergroot de wenschelijkheid om van de indirecte 
aanwijzingen zooveel mogelijk gebruik te maken. 

IV. Tragiek. 

Onze eerste opmerking was, dat de Grieksche tragedie er 
recht op heeft, bovenal als tragedie te worden gezien en beoor
deeld. Het is een recht, dat zijzelve met kracht handhaaft: ook 
wanneer men haar vragen heeft gesteld, die dit essentieele niet 
schijnen te raken, geeft zij antwoorden, die naar haar innigste 
wezen terugwijzen. Waar de vorige hoofdstukken de typeering 
en de theorie beschouwden, stonden wij herhaaldelijk aan den 
drempel der tragiek en kostte het wel eens moeite dien drempel 
niet te overschrijden. Indien wij in deze beperking volhardden, 
zouden wij moedwillig aan dit. onderzoek zijn natuurlijke be
kroning onthouden. Wij zullen dus trachten binnen te treden in 
het heiligdom zelf, om te zien en te hooren, wat hier van de 
koningen geldt. Deze behoeven niet de hoofdpersoon der drama's 
te zijn. De tragiek rust niet enkel in één figuur, hoe domineerend 
ook: de saamhoorigheid der personen ten tooneele, die gegrond 
is in de wezenlijke verbondenheid der menschen onderling, is 
zoo innig, dat allen in meerdere of mindere mate deel hebben 
aan die tragiek. 

Wat verstaan wij onder tragiek? Aan die preliminaire vraag 

1) AI/thai. Pal. VII 45. Mogelijk is Thucydidcs de auteur niet. 
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ontkomen wij niet, al zal het ons streven zijn, om bondig te 
formuleeren. Het uitgangspunt is zeker: tragiek raakt den 
mensch in zijn eigenste wezen, in dat wat hij is, wat hij zijn mag 
en zijn moet, in tegenstelling met dat wat hij niet is, niet zijn 
mag en niet zijn kan; zij raakt hem dus in zijn verhouding tot 
alles, wat zijn wezen beperkt, omsluit, afweert. Geluk valt hem 
ten deel, wanneer deze verhouding goed is en evenwicht 
heerscht; is er strijd, botsing, afstand, dan is lijden zijn deel. 
Dit lijden schildert ons de tragedie: op de grenzen van 's men
schen wezen, uiterste punt waartoe dit wezen reiken kan, ont
wikkelt zij haar ernstige, beeldende spel. Niet het verstoren van 
het evenwicht alleen, en het leed, dat deze verstoring brengt, 
bepalen het tragische karakter van beide, maar de gelijktijdig 
bestaande gewisheid, bewust of intuïtief, dat tegenover deze 
gebrokenheid de ongereptheid van het geheel haar waarde blijft 
behouden; anders gezegd: de pijnlijke ervaring, dat de dishar
monie zich aldoor spiegelt aan de harmonie; de spanning, die 
bestaat tusschen overmaat of tekort eenerzijds en aan de andere 
zijde de volheid. Tegenover de juiste maat het te veel of het 
te weinig: beide breken het evenwicht; beide brengen leed. Men 
handelt tegen beter weten in; of men laat na, hoewel de plicht 
gebiedt; men is overmoedig of men is zwak. Diepst reikt die 
machteloosheid, waardoor het menschelijk wezen zelf aangetast 
blijkt: de onmogelijkheid, om, ondanks inzicht en bemoeiing, de 
harmonie te vinden; de onvermijdelijke, met het mensch-zijn 
gegeven noodzaak om tekort te schieten. Hier zou de tragiek, 
en hier zou de tragedie in het drijfzand der wanhoop verzinken, 
indien niet steeds het besef wakker en het geloof levend bleef, 
àat de harmonie ondanks alles toch een werkelijkheid is; indien 
zij niet het oog naar bOVIen richtte en gewaagde van een sfeer, 
waarin alles wèl evenwichtig, ongeschonden en zuiver is 1). 

Het lijden der koningen, dat ons in de Grieksche tragedie 

1) Zie B. A. van Groningen, De boodschap der Cr. tragedie I9.P 
bI. 14 v. 
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tegemoet treedt als een vorm van menschenleed, moeten wij dus 
trachten te begrijpen. Wij moeten nagaan, in hoeverre en waar
in deze koningen tekortschieten, waar zij overtreden, ten slotte 
zelfs waar zij niet anders kunnen dan overtreden. De uiterlijke 
glans en glorie van troon en scepter kunnen licht verblinden: 
de tragedie trekt alle voorhangsels weg en toont de onbarm
hartige waarheid. Zelfs een heerscher, die zijn macht over 
anderen met niemand behoeft te deelen, kan zoo hulpeloos 
zwak blijken te zijn. 

Daar is vooreerst A g a mem non in Euripides' lphigenia 
te Aulis. De dichter geeft zich zeer weinig moeite, om hem in 
zijn koninklijke waardigheid te laten verschijnen. Wat wij zien, 
is een armzalig, karakterloos vorst, die weerloos heen en weer 
,geslingerd wordt tusschen de liefde voor zijn kind en de eischen 
der omstandigheden, en zich door onwaardige listen aan het 
dilemma tracht te ontworstelen. Werkelijk, diepdoorleefd con
flict tusschen twee plichten maken wij niet mede. Het jammer
lijke gedrag van Agamemnon toont ons, hoe voos de schoone 
schijn van het koningschap kan wezen, en is slechts tragisch te 
achten, in zooverre als het een schromelijk tekort op pijnlijke 
wijze duidelijk maakt. Men kan zelfs niet zeggen, dat Agamem
non wel wil, maar niet kan. Hoogstens mag men verklaren, dat 
hij "wel zou willen", maar dus ook zeker niet kan. 

Dit is de laagste trap van koninklijk onvermogen: het treedt 
aan den dag bij een, die volkomen ongeschikt is voor zijn taak. 
Maar de tragedie kent een anderen, een dieperen vorm van 
machteloosheid. Wij denken aan Pen t h e u s, den koning van 
Thebe, dien Euripides in zijn Bacchae teekent; een man van 
sterk karakter; een plichtsgetrouw koning; ondanks eenige 
fouten, een figuur die sympathie wekt; stellig een, dien men niet 
lioht als zijn mindere zal beschouwen. En toch ... niet meer dan 
een weerlooze speelbal in de hardvochtige handen van god 
Dionysos, dien hij - redelijkerwijze trouwens - niet erkennen 
wil. Niet zonder bitterheid is deze tragiek: dat hoogere macht 
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den menseh, ook den goedwillenden mensch, in den weg kan en 
soms moet treden, is aanvaardbaar. Verzet wekt het, wanneer 
men in die hoogere macht geen zedelijk overwicht erkennen kan, 
wanneer de sanctie niet uitgaat van een, wiens autoriteit on
aanvechtbaar is. De beperktheid van 's menschen wezen wordt 
in de tragedie gespiegeld aan een werkelijkheid, die tot de orde 
der eeuwige dingen behoort. In de Bacchae klinkt ook herhaal
delijk, zoo in het gesproken 1) als in het gezongen woord 2), de 
erkenning door van een goddelijke macht, waartegenover den 
sterveling slechts stilzwijgen en gehoorzaamheid past; maar de 
figuur, waarin zicn deze macht openbaart, en de wijze, waarop 
zij dat doet, maken die erkenning moeilijk. De innerlijke vrede, 
die een Grieksche tragedie in den regel in het hart van lezer of 
toeschouwer achterlaat, blijft hier achterwege. 

Het is slechts één schrede van Penbheus tot 0 e dip u s, den 
koning in Sophocles' drama, al zijn de omstandigheden ver
schillend. Ook hier een machtig vorst, met forsche trekken door 
den dichter getypeerd 3); een koning in den rijken zin, dien dat 
wl.ord hebben kan. Doch het is slechts een misleidende waan en 
de opeenvolgende orakels van Apollo drijven hem ertoe, om 
zelf dien schoonen schijn in zijn tegendeel van smartelijke wer
kelijkheid te doen verkeeren 4). Ook deze sterke figuur is mach
teloos, wanneer het sterkere op haar afkomt. Maar dit sterkere 
is geen blinde willekeur, geen ongevoelig god. Het is de waar
heid zelve, die tusschen beide treedt en tusschen beide treden 
moest. Een voorspoed als van Oedipus, voos als hij was, kon 
niet duren. Er zou geen hooger recht zijn en geen eeuwig gel
dende waarheid, indien hij stand had kunnen houden. De diepe 
deernis, die het lot van dezen edelen mensch wekt, mag luide 
spreken; maar toch moet zij zwijgen, zoodra het beslissende 

1) Tiresias in vs. 204 v., 2ï2 V. 

2) Zoo de grondtoon mede van het lied in 370 v. 
3) Zie boven bI. 28 v. 
4) Zie \Veinstock, Sophokles bI. 184 V.; B. A. van Groningen, 

Het drama ell zijn dichter, Stemmen des Tijds, 1936 bI. 202 v. 



49 

geluid weerklinkt: dit alles moest gebeuren. Aan Oedipus toont 
Sophocles ons de tragiek van de botsing tusschen menschelijken 
aard en eeuwige wet 1). De gang van e~n menschenleven, door 
zichzelf en door andere levens bepaald, kan de wezenlijke har
monie der dingen, ondanks zichtbaren voorspoed of juist door 
dien voorspoed, geheel verstoren. Dan moet herstel gebracht 
worden, de voorspoed wordt gebroken en de werkelijkheid treedt 
aan het licht. Dit geldt voor een ieder; het geldt ook voor den 
koning. 

Agamemnon, Pentheus, Oedipus, drie gestalten dus wier 
wezenlijke zwakheid wordt aangetoond. Een andere vorm van 
existentieel tekort kan zich voordoen; in paradoxale eenheid 
verbindt het echter een tekort met een teveel, omdat de eigen 
persoonlijkheid zoowel het een als het ander openbaart. Hier is 
de mensch ook overgeleverd aan iets dat veel krachtiger is dan 
hijzelf; maar dat overheerschende maakt deel uit van zijn eigen 
persoonlijkhéid. Het diepgaande conflict wordt niet uitgestreden 
tusschen den mensch en iets, dat van buitenaf hem in den weg 
treedt; de verscheurdheid is geheel innerlijk. Geen beter woord 
om dezen toestand te teekenen dan het woord "bezdenheid" of 
"razernij", p.avia. Als een land, waarin alle vitale punten door 
een sterken vijand zijn bezet, zoodat alle macht in handen is 
van dien vijand en het land zelf zonder verweer, zoo de men
schelijke persoonlijkheid, waarin één voorstelling, één begeerte, 
één streven alles in één richting dwingt te gaan. Het tekort aan 
bezonnenheid eenerzijds, het voortstuwend geweld van het pre
domineerend affect anderzijds zijn twee kanten van een zelfde 
grondige evenwichrtsverstoring. Hier jaagt de mensch zichzelven 
voort en wordt hij tevens voortgedreven tot ver over de grenzen, 
die hem zijn gesteld: hier moet de botsing, hier moet ook de 
gewelddadige oplossing met haar onvermijdelijk gevolg van 
lijden en ondergang komen. Het woord p.avia herinnert ons ter-

1) Zie vs. 863 v. 

523 



stond aan den tragischen koning uit Euripides' Phoenissae, aan 
E t e 0 c les, die door den hartstocht der heerschappij aange
grepen, niets anders meer kent en waardeert dan dit eene; die 
het recht verwerpt en zijn plichten tegenover stad en bevolking 
miskent 1). Hem is de eigen macht tot een godheid geworden, de 
eenige die hij dient. Maar het is een afgod en zoo moet het 
evenwicht worden hersteld: dat herstel kost hem het leven. 

Dit is het groote gevaar, dat de koninklijke waardigheid, meer 
dan eenige andere menschelijke staat, met zich mede breng't; het 
gevaar van overschrijding der wezenlijke grenzen, het gevaar 
van iifl~'~. In den vorm der pavia hebben wij haar zoo juist 
leeren kennen. Daar werd ons een ziektetoestand van den men
schelijken geest getoond en viel de nadruk meer op de verwor
ding en de verwoesting, die in dien geest worden aangericht. 
dan op de bovenmenschelijke waarden, die worden aangetast. 
Weliswaar houdt Iocaste deze aan haar zoon voor en noemt zij 
gelijkheid en recht, maar het raakt toch de kern der voorstelling 
niet. Juist het gemak, waarmede iI1 dit gesprek tot het vergod
delijken van begrippen als heerschappij en eerzucht wordt over
gegaan 2), is een bewijs, dat niet in de allereerst plaats gedacht 
wordt aan een achtergrond van waarlijk hoogere normen. De 
blik wendt zich niet van het menschelijke af, maar blijft in deze 
eene richting staren. Er opent zich geen verschiet over de gren
zen der menschelijke psyche uit. 

Dat doet de tragedie echter menigmaal; wij zagen, dat het 
zelfs tot haar meest wezenlijke eigenschappen behoort, om dit 

te doen. De iifl~l~ tast menigmaal het recht aan. Hier hoede 
men zich voor een misvatting 3). Men onderscheide geen men-

1) Zie boven bI. 35 v. en Pohlenz I 400. 
2) Vs. 506, 532 en misschien ook 536. 
3) \Valt. NestIe, Menschl. Existellz enz. bI. 60 onderscheidt vier 

vormen van vfl!,"';: áG{(fua, ád"'la, XÓ,t1w., á(fovua. De schemati
seering bevredigt niet: áG{flua en ád,x[a zijn in de sfeer der trage
die niet te scheiden, á(fovJ.ia is vrijwel even veelomvattend als .. ((frl''; 
zelf. 
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schelijk van goddelijk recht, geen àdlxia van à(JfflElte 1). De 
tragedie erkent geen recht of wet, die strikt menschelijk en 
aardsch zouden zijn. Een vergrijp wordt altijd, hoezeer ook de 
accenten mogen verschillen, sub specie aeternitatis gezien: steeds 
wordt een goddelijke, een eeuwige wet overtreden. Denken wij 
vooreerst aan X e r x es, den koning uit Aeschylus' Perzen. 
Zijn er grenzen aan zulk een gesteld, die in zijn persoon alles 
samenvat wat een onafzienbaar rijk vermag? Vallen hier niet 
alle normen weg, die voor andere koningen kunnen gelden? Dit 
is zeker, Aeschylus maakt hier in principieelen zin geen onder
scheid tusschen den vorst en zijn rijk, tusschen den heerscher en 
zijn volk; reeds eerder merkten wij dit op 2); het is noodig, hier 
nog eens te herhalen, dat beiden in tragischen zin niet onder
scheiden worden. Of liever: het volle licht wordt hier op den 
koning zelf geworpen; in hem leeft, werkt, zondigt en lijdt het 
valk mede. Welnu, terwijl de Griek in het algemeen geneigd 
was, om uit te roepen, wanneer hij aan den Perzischen koning 
dacht : een mensch en toch zoo groot van macht! en misschien 
zelfs te vragen: is het nog een mensch, die zoo groote macht 
bezit? keert Aeschylus de waardeering om en roept hij uit: zoo 
groote macht en toch een mensch! Want ook hem en zijn heer
schappij zijn grenzen gesteld. Er is een algemeene orde der 
dingen, die ook zijn plaats bepaalt en hem zal terugdrijven, zoo
dra hij te ver wil gaan. Men weet, hoe de dichter dit ziet: de 
goddelijke wet heeft beschikt, dat Azië en Europa 3), dat de zee 
en het land 4) verschillende gebieden zullen zijn; nationaler ge
zegd: dat de Griek niet door den barbaar, hoe machtig ook, zal 
worden geregeerd. Aan deze wet heeft Darius zich gehouden: 
zijn legerscharen hebben, zoo heet het 5), enkel het land betreden; 

1) Zoo ook Herac1itus fr. I u D: T(!ltpOllUU yà(! "'''~"Tl~ ol áJl3-(!<i>-

:rUOt '116,<0< ';:ro illo~ TO'; 3-Elov. 

2) BI. 32. Zie ook vs. 813. 
3) Vs. 722 v., 745 v. 
4) Vgl. vs. 550 met 560. Zie verder vs. 109, 906, 950, 1075. 
5) Zie vs. 852 v. Dat aan de historische waarheid eenigermate 

tekort wordt gedaan, doet niet ter zake. 
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over den Halys is hij niet getrokken. Niet aldus Xerxes; en 
daarom draagt deze de schuld van de nederlaag. Zoo klaagt het 
koor (550 v.): 

Xerxes heeft weggevoerd, helaas! 
Xerxes heeft uitgeroeid, eilaas! 
Xerxes heeft alles als een dwaas gedaan. 

Zoo ziet ook Darius de schuld van zijn zoon, wanneer hij de 
grijsaards toespreekt (827 v.): 

Zeus treedt als wreker en als hard vergelder op 
Van overmoedigen zin. Richt dus met wijs vermaan 
Hem, die bezonnenheid ontbeert; hij hou de op 
In al te trotsehen waan te schenden godenrecht. 

Overmoed en dwaasheid hebben elkander de hand gereikt, om 
den jongen koning op het pad te leiden, dat hem ten verderve 
voeren zou 1). Ziehier dus een koning, die zijn taak niet heeft 
begrepen en een luid "terug!" in zijn ooren heeft hooren klinken. 

Zoo is het ook met ere 0 n in Sophocles' Antigone. Ook hij 
is een vorst, die zich in zijn plichten en vooral in zijn rechten 
vergist. En deze vergissing komt hem duur te staan. Hij vereen
zelvigt zich, zooals wij zagen 2), met den staat; maar kent noch 
erkent de beperktheid van dien staat. Dit blijkt reeds aan de 
eerste verzen, die hij spreekt (162 v.); hij wil de belangen der 
3tóÀ.tç ook laten gelden aan de overzijde des levens en aldus deze 
aardsche wereld haar wetten laten stellen aan de wereld van 
den dood; wat een groote zonde tegen de eeuwige orde der 
dingen is 3). Hij beseft niet het essentieele verschil, dat tusschen 
een mensahelijk gebod en een goddelijke wet bestaat 4). Wan
neer hij derhalve aan Antigone vraagt (449): 

1) In vs. 725 komt eenmaal de voorstel1ing der bezetenheid naar 
voren blijkens het woord dal,tbJl'_ 

2) Zie bI. 34. 
3) Zie B. A. van Groningen, De boodschap enz. blz. 12 v. 
4) Daarom is in vs. 667 het noemen van 'ráIJaVTia (= 'rGd,,,«) 
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Hebt gij het dus gewaagd, te schenden mijn gebod? 

klinkt het hem tegemoet: 

Voorzeker, want niet Zeus heeft mij die wet gesteld, 
Noch heeft Rechtvaardigheid, die bij de dooden woont, 
Ooit aan den mensch op aard gegeven dezen last. 
Nooit schreef ik uw bevel zoo groote waarde toe 
Dat gij, een sterveling, te niet zoudt kunnen doen 
Der goden ongeschreven, maar onwrikbaar recht. 

Deze zoo begrijpelijke, echt menschelijke en zoowel daardoor als 
door haar gevolgen zoo tragische vergissing duidt Sophocles bij 
monde van den heraut aan met het woord áfJovlia (1242-3) 1), 
wat "grootste kwaad" heet voor den mensch. Creon gewaagt in 
zijn eigen klacht van ziin 6Vl1{Jovluct (1269), terwijl het koor 

hem zijnerzijds EvfJovlia voorhoudt (1098), een deugd die 
Tiresias reeds in vs. 1050 bij hem had gemist 2). Deze woorden 
zijn algemeen van inhoud, maar geven volkomen juist weer, dat 
het Creon aan verstandig, bezonken inzicht heeft geschort 3). 

na dlxa.a geen symptomen van inhoudloos polair denken, maar 
een de kern van den gedachtengang rakende toevoeging. V gl. verder. 
Norwood 138-9, waar het conflict veel te weinig diep wordt gezien. 

1) V gl. schol. op vs. 773 v.: "À>l('~ç o('yij, xat á/lovUaç Ö Aóyoç, 
ön xat ol. 3-000. 3-('lU'';''fTt'', Aeschylus gebruikt á/lovUa in verband 
met Zeus' huwelijk met 10 (Pro1/!. 762, 920} en met Laius' vergrijp 
(ZeveIl 750 v.). Zie verder \Valt. NestIe, Menschl. Existenz enz. 
62 v. over xaÀw. '1('0"01", een betoog dat overigens ook weer te 
strak doorgedreven is. 

2) In 1051 staat ot: '1('0"01", in 1269 (koor) '0 '1('00'01", 

3) Een vergelijking met Aristoteles' analyse van ,v/l_Àla 

is leerzaam. Hij ondersc'hei'<it (Etl!. Nicom. VI 1142 a 32 v.) 
u;/lovUa ("bedachtzaamheid") van o;,a,oxla ("juistheid van in
tuitie") en é'yXI"ota ("vlugheid van conclusie"). Zij is een specieJ 
van Ö('~ÓT~" nJ. Ilov'.ij. l'l'a3-oii U""Ttx'Î, xat W. XClt ÖU enz. Op 
grond zijner analyse zou bij Creon dus een tekort aanwezig zijn in 
het volgende : gewoonte van beraadslagen, juistheid van overleg, 
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Dat zij ons wel eens koel en cerebraal schijnen, ligt aan een 
onderscheid tusschen de gevoelswaarde, die deze Grieksche 
woorden en hun moderne logische equivalenten bezitten. De 
Griek van de vijfde eeuw geeft zijn geheele psychische leven 
gaarne weer in termen, die wij bij voorkeur voor de denkende 
functie onzer psyche reserveeren. Ook in deze woorden duidt de 
dichter de fout van Creon dus aan als een diep in zijn gansche 
persoonlijkheid verankerde misvatting: de geheele instelling van 
dezen koning op zijn taak, zijn omgeving, zijn persoon, kortom 
op zijn koningschap, is in strijd met een bovenaardsche wet, die 
geldt in de wereld der dooden; deze nu is naast de wereld der 
goden, een vorm waarin de wereld der eeuwige machten zich 
gelden laat. 

Er is een AeschY'leïsche tragedie, waarin deze wereld van 
eeuwige machten in zijn meest verheven, verst van onze aard
sche sfeer verwijderde conceptie als beslissend wordt voorge
steld. Het is de Prometheus: hier gaat de visie van den dichter 
zelfs boven de godenwereld uit; immers het zijn onsterflijken, 
in wie de tragiek zich ontwikkelt en de heerschersfiguur, die 
ons tegemoet treedt, is die van Z e u s. Zoozeer overtreft de 
orde van Recht en Noodzaak alles wat zich voorstellen laat, dat 
zelfs de hoogste en machtigste der goden zich naar haar moet 
richten. Doet hij het niet, dan is lijden ook zijn deel. De opper
heer van het heelal is slechts absoluut heersoher voorzoover dat 
ooit kan. Voor hem geldt uiteindelijk geen andere norm dan 
voor den aardschen koning: er is immers !olechts één Recht. Het 
is een vergissing, wanneer Kratos, zijn dienaar, verzekert (50): 
"niemand is vrij, behalve Zeus"; en het is een gegrond verwijt, 
wanneer Prometheus verklaart (186 v.): "Ik weet, dat hij hard
vochtig is en het recht vast bij zich houdt." Het is bekend, hoe 

de heerschappij en het optreden van den jongen Zeus alle trek-

inzicht in het goede als doel der han<lelingen, inzicht in de juiste 
gron<len, inzicht in de eischen der omstan<ligheden. Het komt 
aardig goed uit. 
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ken vertoonen, die eigen zijn aan de tyrannie 1). Maar Prome
theus weet, dat deze macht niet duren kan 2), en zoo durft hij te 
zeggen (518) : 

Ontkomen aan het noodlot kan hij zeker niet. 

Wij moeten hier de ons bewaarde tragedie zien als onderdeel 
der trilogie. Hoe zij ook in détail opgebouwd was, het is zeker, 
dat Prometheus uit zijn boeien werd bevrijd 3). Ook is het on
mogelijk, dat Aeschylus, die elders voor den hoogsten god 
slechts diepen eerbied toont, hem hier alleen als wreeden, on
rechtvaardigen tyran zou hebben voorgesteld. Het stuk zelf ge
waagt van de gevaren, die hem dreigen: Zeus kan niet rustig 

op den hemeltroon zitten, zoolang deze dreiging duurt. Hij pro
beert het met geweld en overschrijdt dus de ook aan hem ge
stelde grenzen; zoo moet ook deze oppermachtige lijden. Prome
theus is ongetwijfeld hoofdfiguur, maar de alleenheerscher Zeus 
draagt zijn deel van het tragische leed in deze kosmische ver
wikkeling. Ook voor hem moet een oplossing komen, die het 
evenwicht, en nu voor goed, herstelt 4). Dit is slechts mogelijk, 

wanneer zijn overmoed en zijn leed hun einde vinden; het leed, 
doordat de dreiging opgehev.en wordt 5); de overmoed, doordat 

hij terugtreedt binnen de perken, die de algemeene orde der 

dingen, 7lt:71Qwp.i:v'Yj of àvá",,'l of hoe zij heet en moge, stelt 6). 
Wij weten niet, hoe de dichter deze machtige visie met de 
machtige mi·ddelen, waarover hij beschikte, ten tooneele heeft , 

1) Vgl. vs. 224-5. De uiteenzett ing van \Valt. NestIe bI. 28 v. 
is goed. 

2) Vgl. vs. 756 V., 907 v. 
3) Dit blijkt uit den titel van het andere stuk, "(!OfUI~EV. " " ÓflEVoç. 

4) Zie. G. Murray, Aeschylus 1940 bI. 101 v. 
5) Voor den mythus, vgl. Pohlenz bI. Ó9 v. 
8) Ook voor hem geldt de regel ,.4~ .. f.á~o., zegt Nauhar:lt 

bI. 47 v. ; Murray bI. 108 spreekt, kernachtig als steeds, van de 
"perfectibility of God". 
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belichaamd 1). Voor ons is het voldoende te beseffen, dat hij aan 
den hoogsten koning, die zich denken laat, vooreerst de moge
lijkheid van ontwikkeling ten goede heeft gedemonstreerd; ten 
tweede ook de beslissende waarde, die in deze ontwikkeling ten 
goede aan het bezonnen terugtreden en het eerbiedig erkennen 
van orde en recht tQekomt. Zelfs voor Zeus kan er geen ' recht 
bestaan, dat zijn troon en gezag handhaaft, zoo hij zijnerzijds 
niet het recht laat gelden ook voor den minste zijner onder
danen. 

Wij keeren terug tQt de wereld der menschen. De tragedie 
heeft ons nog meer te toonen. Tot dusver zagen wij vorsten 
verschijnen, die tegen hun taak niet opgewassen waren, of die 
hulpeloos stonden tegenover hooger macht en eigen bezetenheid, 
of die een eeuwige wet overtraden. Steeds had men daarbij de 
smartelijke, maar tevens ook troostrijke gedachte, dat het niet 
zoo had behoeven te zijn. Aangaande de Zeus-figuur konden we 
zelfs aannemen, dat het troostrijke verschiet tot volle werkelijk
heid is geworden. Het mysterie van het menschdom, in de 
koningsgestalte verpersoonlijkt, is daarmede echter nog niet uit
geput. Aeschylus teekent ons nog twee gestalten, E t e 0 c les 
in de Zeven tegen Thebe en A g a mem non in het eerste 
stuk der Orestie, dat naar hem is genoemd. En deze vragen nu 
onze aandacht. 

E t e 0 c les treedt ons eerst tegemoet als de in vrijheid en 
met verantwoordelijImeidsbesef beslissende koning; het heil van 
zijn volk gaat hem ter harte; hij is een met dat volk. Waar zijn 

vorstenplicht gebiedt, gehoorzaamt hij. "Le crime commun, zegt 
Mazon ~), de Laios, d'Oedipe et de Polynice a été de sacrifier 
leur pays à leurs passions: la gloire d'Etéocle, c'est de se 

1) vVaarschijnlijk heeft de ",tÀa"S-QW1f:{a iets te beteekenen gehad 
in dit verband; vgl. Walt. Nestie bI. 33. Zeus zal haar van 
Prometheus hebben moeten leeren. 

~) Op bI. 106 der editie (CoII. des Univ. de France). 
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dévouer entièrement pour lui." Dit is ongetwijfeld juist, maar 
het zegt niet alles. Behalve koning is Eteocles ook menseh, met 
zijn eigen belangen en zijn eigen verplichtingen 1). Zijn eigen 
belangen; en hij drukt het zelf uit, dat het koningschap altijd 
offers vraagt (4 v~): 

Want als het goed gaat, brengt men aan de goden dank; 
Maar als, wat niet geschiede, tegenspoed ons treft, 
Wordt één alleen veelvuldig in de stad gevierd 
Met grimmig lied en weeklacht van de burgerij, 
Eteocles. 

Zijn eigen verplichtingen; want daar is de band des bloeds, 
die hem onverbrekelijk verbindt aan Polynices, die zijn tegen
stander, maar vooral ook de belager van Thebe is. Hier is een 
verschrikkelijk dilemma: Eteocles moet om zijn plicht als mensch 
den eisch van het koningschap verzaken; als koning, die zijn 
plicht verstaat, moet hij zich bezondigen aan de heiligheid der 
familiebanden. Hij moet kiezen tusschen twee plichten, die ieder 
voor zich ook plichtsverzaking medebrengen. Hij doet zijn keuze 
in klaar bewustzijn van de gevolgen van zijn daad 2). Hier is 
echter noch bij voorbaat noch achteraf plaats voor de verzuch
ting: had hij maar anders gekozen! Iedere. keuze bracht over
treding mede. De koning Eteocles moet een beslissing nemen, 
die den mensch met schuld belaadt; de mens eh Eteocles had 
zich alleen kunnen doen gelden onder miskenning van zijn vor
stenplicht. Dit is tragiek van de meest ontstellende soort: hier 
staat een man voor het onmogelijke, dat toch van hem wordt 
gevraagd, als plicht. Het Recht spreekt hier ,tot hem, naar het 
schijnt, met twee monden. Hoe kan dat? Aeschylus geeft een 

1) Zie Pohlenz bI. 93 V. , al is de scheiding van het drama in 
twee gedeelten, een, waarin Eteocles als Koning, een, waarin hij 
als zoon van Oedipus wordt gezien, wel iets te mechanisch. 

2) Nauhardt bI. 52 n. I protesteert terecht tegen 'VValt. NestIe 
bI. I n. I , dat het geen beslissing is, die valt in een oogenblik van 
,,,n·ia. 
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antwoord, wanneer hij Eteocles eenmaal laat uitroepen (653 v.) : 

o door der goden duistren haat in razernij gestort, 
o tranenrijk geslacht van Oedipus en mij! 
Wee mij! De vloek mijns vaders wordt nu werklijkheid! 

Deze vloek, waarmede Oedipus zijn twee zonen heeft beladen, 
brengt voor hen beiden verschillende gevolgen mede. Onze aan
dacht vraagt enkel Eteocles: hem heeft de vloek juist in dit on
oplosbare dilemma verwikkeld. Den gevloekte staat geen weg 
tot het heil meer open; hij is niet enkel in conflict met de hoog
ste orde, maar als het ware buiten die orde gesloten en ver
worpen. Voor hem is in het harmonische geheel geen plaats 
meer te verwerven. Het kwaadaardig gezwel, dat de omgeving 
bedreigt, moet uitgesneden worden: Eteocles sterft en redt aldus 
zijn vaderstad. Eerst zijn vernietiging kan het herstel van het 
evenwicht brengen. 

Ten slotte A g a mem non. Het is een der meest indruk
wekkende verschijnselen op het tragische tooneel der Grieken, 
dat een figuur, die slechts gedurende een tiende deel van den 
duur der opvoering voor onze oogen verschijnt, desniettegen
staande de hoofdpersoon is 1), ja, wat meer zegt, met zijn tragiek 
het gansche drama vult en draagt. Het is een koning, de grootste 
koning van Hellas, onder wiens vanen alle Grieken zich hebben 
geschaard om den oorlog tegen Troje aan te vatten en na moei
zamen strijd te volbrengen. Aan dezen machtige tracht Aeschylus 
te peilen, boe -diep de tragiek van den heerscher kan door
dringen. Het blijft, als steeds in het drama, een welbepaald ge
val, een concreet persoon. Maar ver over het bepaalde en het 
persoonlijke heen dringt zijn blik door in het algemeene en prin
cipieele: de praemissen zijn bijzonder; de conclusie wordt essen
tieel. Het spreekt vanzelf: ons interesseert hier niet of nauwe-

1) Het is een misvatting, wanneer P . C. Boutens in de Inleiding 
tot zijn Agamemnon-vertaling schrijft: "Dit is 'het spel van Klytai
mestra". Wie het element der actie als beslissend ziet, kan zoo 
spreken. Maar in Aeschylus' tragedies is dit element secundair. 
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lijks met welke karaktertrekken de dichter Agamemnon als 
mensch heeft geteekend 1). Zij raken de kern van de zaak niet, 
evenmin als zulks het geval is met de daden, beweegredenen en 
reacties der tegenspelers. 

Zoo bepalen wij ons tot de volgende analyse van de tragiek. 
Het eerste wat wij onderscheiden, is ons reeds van elders be
kend: den koning bedreigt, meer dan wien ook, het gevaar van 
machtsvertoon, van VfJ(!l'; in uiterlijke praal en hulde. Deze 
gedachte vervult zelfs het eenige tooneel, waarin Agamernnon 
verschijnt en door Clytaemestra verleid wordt om te vervallen, 
hij, Grieksch vorst die beter weten kon, in de zonde van den 
Aziatischen despoot; zijn eerste woord is weliswaar nog een 
protest tegen haar bevel om den toegang tot de paleispoort met 
purperen kleeden te bedekken (92l v.): 

Spreid ook niet op de aarde uit een baan, die nijd 
Verwekt; slechts goden huIdige men met die eer. 
Dat ik, een sterveling, op bontgeverfde pracht 
Mijn schreden zetten zou, wekt huivering in mij. 
Eert mij, zoo vraag ik, als een mensch, niet als een god. 
Ook zonder kleeden voor den voet, ook zonder praal 
Weergalmt de roem. 

Maar weinige woorden van zijn gemalin doen deze overwegingen 
verstommen en de laatste woorden, die wij hem vóór zijn doods
kreet nog hooren spreken, luiden (957): 

Ik schrijd op purper tredend de zalen in van 't huis. 

Dit is de eerste zonde van Agamemnon. Hij had haar kunnen 
vermijden. Maar het is zoo moeilijk om koning te zijn. 

De verhouding van Agamemnon tot Clytaemestra is het 
tweede element. Het gaat hier niet om de gegronde verwijten 
van ontrouw, die de vrouw tot den man kan richten in verband 

1) Zie o.m. de klacht van het koor in vs. 1451 v. Als individu 
is Agamemnon slechts summier getcckcnd. 
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met de aanwezigheid der meegevoerde krijgsgevangene, Cassan
dra, maar om het verraad der vrouw. In de uitoefening van zijn 
vorstenplic.ht is hij lange jaren afwezig gebleven; tegen die 
scheiding heeft de trouw zijner gemalin geen stand kunnen 
houden; zij is bezweken voor verleiding en is nu van liefheb
bende gade tot hatende vijandin geworden 1). Zijn plicht als 
koning, ook zijn eer en eerzucht, hebben zijn huwelijk in de 
waagschaal gesteld. Het is zoo moeilijk, om koning en echtge
noot beide te zijn. 

Dieper ligt een ander conflict, dat door Aeschylus ook veel 
scherper wordt geformuleerd. Het eerste groote koorlied (184-
248) zingt uitvoerig van wat tien jaren voor dezen te Aulis was 
geschied: van het offer van Iphigenia; van den onophoudelijken 
tegenwind; van den eisch der godin; van Agamemnon's twee
strijd en beslissing (218 v.): 

Maar toen hij nooddwangs halster zich had aangelegd 
En in zijn hart den keerwind zwellen liet, 
Onvroom, onrein, onheilig, nam hij nieuw besluit, 
Dat niets ontzag. Want doldriest maakt den mensch 
De ellendige verdwazing, die het booze zoekt 
En onheil baart. Hij dorst het aan, de offeraar 
Van eigen kind te worden, tot schraging van een krijg 
Die wreekt een vrouw, tot .heiliging der ·vloot. 

Daarna wordt de verschrikking van het offer zelf met een sid
dering beschreven. Dit alles houdt ons angstwekkend duidelijk 
voor, dat vorstenplicht en vaderplicht elkander in Agamemnon 
kruisen. De goden zelf openbaren dit reeds bij voorbaat in het 
voorteeken, dat het koor in het eerste stasimon vermeldt en door 
Calchas laat duiden (109-159): Zeus' adelaars verscheuren de 
drachtige haas, maar Artemis "gruwt van der arenden maal" 
(138). Inderdaad een ,,·ter rechter zij gezien, maar toch ongun-

1) Zie de eerlijke woorden, die zij in vs. 1372 v. eindelijk laat 
hoor en, na langen 'tijd te hebben geveinsd. 
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stig beeld." Wie zegt, ,dat de eisch der gemeenschap hier als 
dringender wordt gezien dan die der individueele banden 1), beziet 
de zaak van den buitenkant en acht het dilemma oplosbaar. Dit 
is onjuist; de omstandigheden zijn zoo, dat Agamemnon kiezen 
moet: ook als hij niets doet. valt een keuze. En welke beslissing 
hij ook nemen moge, welken plicht hij moge vervullen, hij 
schendt daarbij een wezenlijke waarde en verzaakt de andere 
plicht. Wij herinneren ons de onontwarbare verwikkeling, waar
in Eteocles verstrikt was, en de beteekenis van den vloek, die 
deze verwikkeling had teweeggebracht. Maar hier is geen vloek, 
die ons een verklaring geven kan 2). Hier is het tragische dilem
ma zonder meer uitvloeisel van de verbinding van vaderschap 
met koningschap, die, naar het schijnt, onverbindbaar zijn. Het 
is voor Agamemnon onmogelijk, beide tegelijk te zijn. Het is 
zoo moeilijk, om op ,den troon te zitten en tevens door banden 
des bloeds en plichten der verwantschap gebonden te zijn. 

Het laatste en allerbelangrijkste moet nog gezegd worden. 
Herhaaldelijk keert het motief terug, dat de vreeselijke oorlog 

voor Troje gevoerd werd 6uei rvvcw,ó~, "terwille eener 
vrouw" 3): van Helena zingt het koor (403 v.): 

Haar stadsvolk liet zij na 't rumoer 
Van schild en lans, en krijgsdienst op de vloot; 
Maar Troje bracht ze als bruidsgift dood, 
Toen zij gezwind de poort doorschreed 
't Onwaagbre wagend. 

Om de schaking dezer vrouw, gemalin van Menelaüs 4), te 

1) Vgl. Nauhardt bI. 54. 
2) De uiting van Clytaemestra in vs. 14ï5 v. is een psychologisch 

volkomen verantwoorde reactie, maar ook niets meer; van eenig 
essentieel belang voor het stuk als geheel is geen sprake. Zie ook 
Pohlenz bI. 104 v. 

3) Zie O.m. vs. 62, 448, 800. 
4) Menelaüs wordt her,haalde\ijk genoemü; de mythe eischt het. 

Maar hij wordt steeds op den achtergrond gehouden. De reden ligt 
voor het grijpen. 
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wreken, trekt Agamemnon aan het hoofd der Grieken op. Voor 
Homerus spreekt dat vanzelf. De beleediging door een vorsten
zoon aan een vorstenhuis aangedaan, wordt niet persoonlijk, van 
huis tot huis gewroken; maar mede door het leger der Grieken, 
en op de stad van Paris 1). Dit is voor Aeschylus een moeilijk 
vraagstuk 2). Reikt een smaad, den koning aangedaan, verder 
dan zijn persoon of dynastie? Indien hij anderen aan zijn wraak
oefening laat deelnemen, is hij dan verantwoord? Dit is niet 
enkel, als bij Eteocles, een spanning tusschen vorstenplicht en 
eigen menschelijk lot; er komt nog bij de spanning tusschen 
koning en volk. Dit laatste is niet maar zoo zonder meer een 
pluraliteit, die in het verlengde ligt van het individu op den troon, 
maar het is een levend, autonoom element met eigen gevoelens, 
eigen aspiraties, eigen rechten ook. Wij kunnen het best den 
dichter aan het woord laten; in het tweede stasimon (353-474) 
is de gedachtengang als volgt: het koor wil de goden aanroepen 
en richt zich bovenal tot Zeus, den god die gewroken heeft en 
gestraft. En wel Paris, die gezondigd heeft. Op zonde volgt 
straf, altijd. Helena is ontrouw geweest, wat Menelaüs' leven 
heeft gebroken. Doch er is meer: velen zijn opgetrokken, die niet 
wederkeerden, maar in Ilion's aarde geborgen moesten worden. 
Daarom vloekt het volk zijn vorst en kan men slechts vreezen 
voor grooter onheil, dat nog komen kan, want (461 v.): 

Hen die velen doodden 
Laten nooit de goden 

I) Há(H" 0"'" av ..... Äij.. ,.6Ä'" in vs. 532, waar het adjectief 
natuurlijk synoniem is met O"vlIT,ÄoVO"a "mede-boetend". 

2) Zie Pohle02 bI. 105 v. Overigens is Aeschylus' beschouwings
wijze breeder en dieper dan die van den gewon en democratisch 
gezinden Athener. Dit is ook nog het geval in vs. 750 V., waar 
de gedachte ("het recht ziet den welstand niet aan, maar alleen 
de gezindheid. Het is ook niet juist, dat weelde alleen reeds zonde 
baart; zonde is steeds de dochter van zonde") een correctie aangeeft 
op de normale opvatting dat voorspoed op zichzelf reeds gevaarlij'
zou wezen. Vgl. ook Murray bI. 87. 
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Uit hun wacht -
Zwarte Erinyen op haar ure storten 
Die tot hel geluk rees door 't verkorten 
Van Gods recht, terug in nacht. (P. C. Boutens) 1) 

Agamemnon is niet enkel een zegevierend koning, die voor een 
rechtvaardige zaak heeft gestreden. Hij draagt door bloed be
smette handen, en de Erinys is wakker geroepen. Zelfs een 
voorspoedig ten einde gebrachte oorlog ter verdediging van 
recht bracht zonde met zich mede, was zonde en werd dus door 
onheil gevolgd. Het roemruchtigste wapenfeit uit Hellas' ver
leden wordt, in de weegschaal van goddelijk recht gewogen, te 
licht bevonden. Ook ,het daar vergoten bloed roept om wraak. 

Zoo vormt Agamemnon, de groote koning, een waar brand
punt van tragische dilemma's. Uitgangspunt van zijn handeling 
is de dienst van Zeus Xenios, den handhaver der rechten en 
plichten van gastheer en gast (61); wat bereikt hij ten slotte? In 
matelooze eerzucht steekt hij de goden naar de kroon; de heilig
heid van zijn huwelijk wordt geschonden; hij moet zijn kind ten 
offer brengen; het volk vloekt hem om het vergoten bloed. De 
taak van een koning is onvervulbaar. De alleenheerschappij stelt 
voor verplichtingen, die tegenstrijdig zijn. Hier is geen oplos
sing; hier schiet het menschzijn a priori en essentieel tekort. 
Aeschylus spreekt het niet met zooveel woorden uit, maar de 
grondslag van deze uitbeelding der Agamemnon-figuur is toch 
klaarblijkelijk deze, dat het den mensch noch kan noch mag 
gegeven zijn, waarlijk over een volk te heerschen. Geschiedt dit 
toch, dan worden grenzen overschreden; dan wordt het door 

1) Het lijdt natuurlijk geen twijfel, dat Boutens' herschepping 
van den Agamemnon de schoonste is, die in het Nederlandsch be
staat. Toch is een "letterlijker" vertaling in het algemeen geschikter 
in een studie als deze, die zich nauw aan den Griekschen tekst moet 
houden. De gedachte in het hier aangehaalde gedeelte vind.m wij 
terug in Euripides' Orestes vs. 101 v., evenwel in een niet op dl" 
godenwereld, maar In praktische.l zin op de menschenmaatschapvij 
gerichte uiting. 
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goddelijken wil verlangde evenwicht verstoord; dan komt - als 
gevolg dier evenwichtsverstoring - de persoon van dien heer
soher voor tegenstrijdige plichten te staan, waarbij het kwaad 
onvermijdelijk is en de gevolgen doodelijk. Het absolute koning
schap behoort niet tot de orde der dingen, zooals eeuwige be
slissing die voor het menschdom heeft bepaald. Dit is geen 
gevolg meer van een vloek, die op een bepaald persoon of op 
zijn geslaoht zou rusten; het is een met het wezen des menschen 
rechtstreeks verbonden wet. Is het wonder, dat de meest vol
ledige peiling van de alleenheerschappij in het democratische, 
uit de volle kracht der n:ó;"l~-gedachte levende Athene der 
vijfde eeuw uitloopt op een afwijzing en principieele verwer
ping? Wij hebben gezien, dat achter de gebrokenheid, die het 
leven kan toonen, in de tragedie ongerept blijft het uitzicht op 
het gave geheel; de disharmonie wordt altijd aan de volle har
monie getoetst. Het ideale beeld, dat Aeschylus ons voorhoudt 
naast en tegenover de tragische gestalten zijner koningen, is niet 
dat van den goeden, gelukkigen vorst, die eigenmachtig heerscht 
over een goed en gelukkig volk, maar dat van een burgerschap, 
die in onderlinge, vreedzame samenwerking op voet van gelijk
heid de ·handhavingder aan individu en gemeenschap gestelde 
wetten nastreeft. 

Gegeven waren voor Aeschylus, evenals voor de andere 
tragici, de gestalten en gebeurtenissen uit het epische, mythische 
verleden. Hier, zoo elders, nemen wij waar, hoezeer het oude 
nieuw is geworden. En het vervult ons met ontzag. 

V. Ontwikkelingsgang. 

De wijze, waarop het onderwerp tot nu toe werd behandeld, 
heeft misschien reeds doen zien, dat een volgen der tijdsorde 
hier niet de beste methode was. Het onderzoek naar de wezen
lijke aspecten heeft ons, geloof ik, vergund, meer in de diepte 
te gaan, vooral ook meer perspectief te geven dan anders moge
lijk ware geweest. Toch rest ons nu nog, ter afsluiting va~ het 
geheel, kort aan te geven, hoe dit alles zich in den loop der 
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jaren rangschikt. Daartoe voert ons rechtstreeks een samenvat
ting van hetgeen over de drie tragici gezegd kon worden; tevens 
wordt duidelijk, welk inzicht ieder van hen in de alleenheer
schappij heeft gehad en welke waarde de koningsgestalte voor 
zijn werk bezit. 

Terstond valt het op, dat alle bewaarde tragedies van 
A e s c h y 1 u s, op de ChoëPhoren en de Eumeniden na, vrij 
uitvoerig moesten worden besproken. Deze dichter, dien zulk 
een voorkeur voor het majestueuze kenmerkt, heeft ook den 
mensch blijkbaar met voorliefde in de koningsgestalte uitgebeeld. 
De typeering was menigmaal scherp; wij denken aan Xerxes, 
aan Pelasgos, aan Zeus ook; evenwel vervult zij overal een 
dienende functie. Polemiek bleek afwezig, tenzij wij aan het 
constitutioneele geschil uit de Smeekelingen wilden herinneren, 
waarvan de strekking toch vooral de typeering moest dienen. 
Steeds kwam deze dichter evenwel ter sprake in het hoofdstuk 
der tragiek. Achteraf gezien, blijkt het zelfs, dat de tragiek 
steeds dieper greep, naarmate wij met een jonger stuk te doen 
hadden; was bij Pelasgos alleen nog sprake van de ontoe
reikendheid zijner ongrieksche natuur, om aan de eischen van 
het koningschap te voldoen, bij Xerxes openbaarde zich reeds 
een disharmonie tusschen menschelijke begeerte en goddelijke 
orde; in de Prometheus-trilogie wordt het probleem der alleen
heerschappij gezien in het licht van eeuwig Recht: slechts wan
neer de vorst, hoe hooggeplaatst ook, zich aan dat Recht onder
werpt, lost zich de tragiek van zijn machtspositie op in een 
blijvenden, evenwichtigen vrede. In de twee jongste drama's, 
de Zeven en den Agamemnon, is van een oplossing geen sprake 
meer: beide koningen zijn gevangen in een net, waaraan geen 
ontkomen is; voor hen bestaat geen mogelijkheid meer om recht 
en goed te doen; bij den eerste is dit het geval, omdat hij met 
en vloek beladen is; bij den tweede, eenvoudig omdat hij koning 

is. Aeschylus is ten slotte tot de overtuiging gekomen, dat hel 
den mensch niet gegeven kan zijn, over anderen te heerschen in 
onbeperkte macht; geschiedt dit toch, dan overschrijdt hij essen-
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tieele, aan het mensch-zijn gestelde grenzen, en draagt in zich 
de gebrokenheid, de antithese tusschen mogen en moeten, die 
tragisch leed bewerkt. Bij dezen oudsten tragicus nemen wij dus 
een zeer scherp inzicht in de tragiek waar, zooals deze zich aan 
een vorstenfiguur openbaart. Een andere reden daarvoor zoeken 
dan zijn diepzinnige, verhevene en doordringende visie op den 
mensch, zijn taak, zijn plaats in het kosmische geheel, zijn onder
worpenheid aan hooge re macht en orde, is m.i. overbodig. Dat 
de gebondenheid binnen den staat, die voor hem ongetwijfeld in 

ander opzicht kenmerkend is, hier iets meer zou kunnen ver
klaren, acht ik niet wel mogelijk : rechtstreeksch verband is niet 
goed aantoonbaar 1). 

Sop hoc les is minder vaak besproken. Behoudens eenige 
zeer terloops gegeven typeeringen, behoeven alleen genoemd te 

worden de hoofdpersoon uit Koning OediPus en Creon uit de 

Antigone. Deze twee figuren zijn ten voeten uit geteekend; de 
typeering is tot in détail, vooral bij eerstgenoemde, doorgevoerd. 
Karaktertrekken, gedrag, zelfs uiterlijke verschijning ten too
neele hebben deze twee tot volledig uitgewerkte koningsgestal
ten gemaakt. Polemische en theoretisrne beschouwingen komen 
voor; ~ij hebben gezien, dat de dichter van zijn lectuur een 

ruim gebruik heeft gemaakt: op essentieele punten van de 
drama's wordt met klem van argumenten voor of tegen de 
alleenheerschappij gepleit. Met de groote vaardigheid, die hem 
steeds kenmerkt, heeft Sophocles dit alles toch tot een organisch 
onderdeel van het geheel verwerkt, dat zijn functie nauwgezet 

vervult. De tragiek, die hij aan deze twee gestalten ontwikkelt, 
is die van den monarch, die tekortschiet. Oedipus moet tekort
schieten, omdat zijn geheele leven tot nu toe een valsche waan 
is geweest; Creon schiet tekort, omdat hij zijn hoogeren plicht 
niet kent en zich blind staart op eigen macht. 

1) Zie Pohlenz bI. 146 en 455 en het geheele werk van Walt. 
NestIe. 
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Ten slotte Eu r i p i des. Den Rhesus, wiens auteur overigens 
niet vast staat, bellOeven wij, naast de T aurische I Phigenie en de 
Helena, slechts te vermelden omdat zij niet-Grieksche monarchen 
vanuit Grieksch standpunt beschouwen, eenmaal met sympathie, 
tweemaal met minachting. Opvallend is bij dezen tragicus de 
voorliefde, waarmede hij democratische vorsten aan een ge
kleurd vaderlandsch verleden ontleent, koningen als Theseus, 
Erechtheus, Demophon. Menigmaal bieden zij hem bovendien de 
gelegenheid om, men zou bijna zeggen à tort et à travers, pole
.nische beschouwingen van tendentieuzen aard ten beste te 
geven, die even sterk de democratische instellingen prijzen als 
dat zij de alleenheersohappij brandmerken. Hier werken allerlei 
motieven mede, die aan de tragedie zelf vreemd zijn en waar
over wij niet behoeven uit te weiden. Maar, wanneer men de 
levendige herinnering aan deze zoo scherp de tyrannie en den 
tyran hekelende woorden in zich omdraagt; wanneer men zich 
bovendien den Eteocles uit de Phoenissen en den Lycus uit de 
H eracliden voor den geest roept, die beiden welhaast caricaturen 
van vorsten zijn, dan leest men met ongeveinsde verbazing het 
verwijt, dat Plato in den Staat tot Euripides richt. Daar luidt 
het immers (VIII 568 a v.), dat de tragediedichters en met 
name Euripides de tyrannie verheerlijken 1) en deswege uit den 
goeden staat geweerd moeten worden. Dit oordeel kan enkel op 
vooringenomenheid berusten. Onder de talrijke drama's van 
dezen dichter zullen ongetwijfeld eenige te vinden zijn geweest, 
waarin zelfs niet-Atheensche vorsten, als Archelaüs en anderen, 
in aangename kleuren werden geschilderd. Maar de voornaam
ste tendentie van zijn werken is toch geheel anders geweest. 
Euripides hing met overtuiging het ideaal eener gematigde en 

1) V gl. vooral b 4: ûx; l(jó/hoJl... ~il" ~v(!aJlJl{rfa 'YXWfU-U;", en 
9: liu ~v(!«JlJlldo. tÎfLJI~~U •• Het vers "Verkeer met ",ijze mannen 
maakt tyrannen wijs" is waarschijnlijk ten onrechte d()<)r den wijs
geer aan Euripides toegeschreven. Zie N auck's opmerkingen bij 
Sophoc1es fr. IJ. Overigens ,heeft het zeer weinig bewijskracht vour 
Plato's stelling. 
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verstandige democratie aan 1), die zich met de beginselen der 
alleenheerschappij kwalijk rijmen liet. Toch is het onjuist te 
meenen, dat hij slechts democratische koningen en verwerpelijke 
tyrannen kent 2), en zich tot typeering en polemiek beperkt. De 
~wakke, al te menschelijke figuur van Agamemnon in de 
Aulische I Phigenie kunnen wij laten rusten, maar boven alle 
Euripideïsche koningen steekt Pentheus hoog uit als een wer
kelijk tragische figuur. Een even bijzondere verschijning als de 
tragedie der Bacchen in het geheel van zijn reuvre is, is de held 
dier tragedie onder zijn mede-koningen: ziehier een vorst, die 
slechts het goede nastreeft voor zijn stad en voor zijn volk, die 
echter juist in dit streven hooger macht bestrijdt en dus door 
hooger macht wordt neergeworpen. 

Dit korte overzicht van den ontwikkelingsgang laat ten duide
lijkste zien, dat van een toenemende verdieping van de vraag
stelling en de beantwoording hoegenaamd geen sprake is. Veel
eer het tegendeel. Wat wel toeneemt, is het element der pole
miek, die op de geesten beslag had gelegd, en, in de typeering, 
de invloed der politieke inzichten van het Atheensche publiek. 
Daartegenover staat echter een duidelijk waarneembare achter
uitgang van tragischen inhoud. Euripides krijgt van Aristoteles 3) 
het epitheton 't,,"rIXw'ta'to~ toegekend. Dit is slechts waar, 
voorzoover men het in den beperkten, voor Aristoteles' opvat
tingen kenmerkenden zin van "pathetisch" of "dramatisch effec
tief" opvat. Let men op zijn ware beteekenis, en heeft men dus 
aandacht voor de problematiek van het leven en lijden des men
schen, zooals zij zich in koningsfiguren kan openbaren, dan ver
dient voor allen Aeschylus deze benaming. Het blijkt niet voor 
het eerst uit dit onderzoek, dat de oudste van het groote drietal 
het raadsel van 's mens eh en existentie het scherpst heeft gesteld 

1) Zie reeds K. Schenkl, Die politischen A nschauungen des 
Euripides, Zt"",hr. der österr. Gymnasiën 1862 IV. 

2) Dit is de meeninir van Nauhardt bI. 71. 

3) De poëtica XIII 1453 a 29. 
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en haar grondslagen met meer hartstochtelijken waarheidsdrang 
heeft nagespeurd dan zijn navolgers. Een ander moge zuiverder 
dramaticus of verfijnder psycholoog zijn, Aeschylus is voorzeker 
de diepzinnigste en ook de geloovigste. Opkomst en bloei van 
wijsbegeerte en sophistiek zijn weinig bevorderlijk gebleken voor 
de handhaving eener poëtische, illustratieve visie op het wezen 
der dingen. Wetenschap doodde den mythus. Niet zonder sym
bolische waarde is de crisis, die den jeugdigen Plato er toe 
bracht, zijn drama's te vernietigen, ten einde zich geheel aan 
de philosophie te kunnen wijden. 

Hoe dit moge zijn, het is andermaal gebleken, dat de Griek
sche tragedie de gestalten uit de oude mythen heeft weten te 
bezielen niet alleen met het leven van haar eigen tijd, maar ook 
en vooral met een leven, dat niet is van toen of nu, maar men
schel ijk leven zonder meer. 
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J. Pelasgos. 

De inzichten, die Walter Nestle in zijn boek: Menschliche 
Existenz und politische Erziehung in der T rag. des Aischylos 
(Stuttgart 1934) ten beste geeft, noodzaken ons het hierboven 
betoogde nader te adstrueeren. Vooreerst oefent hij (bI. 65 n. 1) 
kritiek uit op beschouwingen betreffende Pelasgos, die een 
staatsrechtelijke strekking hebben; het is z.i. "ein Fehler mate
rialistisch-positivistischer Forschung, an die Tragödie mit der 
Sonde historisch-kritischer Quellenforschung heranzutreten." 
Voorts heeft het geen zin in de verhouding van Pelasgos tot zijn 
onderdanen "ein stofflicher Kompromiss zwischen den realen 
Zuständen der attischen Demokratie und dem Königtum des 
Mythos" te zien. Het komt hier alleen aan op "das aufs höchste 
gesteigerte Verantwortungsbewusstsein des Führers". Het kan 
natuurlijk zijn bedoeling niet zijn, te protesteeren tegen een 
poging om voorstellingen als hier voorkomen, als bruikbaar his
torisch materiaal aan te wenden: alleen Aeschylus' gedachten
wereld is hier in het geding. En dus protesteert hij reeds bij 
voorbaat, op methodische gronden, tegen een betoog als door 
ons wordt gegeven. Ten onrechte. Gegeven is het organische 
geheel der tragedie, zooals het, in des dichters geest voldragen, 
uit zijn pen is gevloeid. Hoe moet men den innerlijken groei 
benaderen, die tot dit concrete resultaat heeft geleid? Dit kan 
enkel door voorzichtige analyse, die er naar streeft, in het ge
heel de samengevoegde deel en te onderkennen en hun relatieve 
waarde en functie te bepalen. Men trachte dus te vinden welk 
,.materiaal" de dichter heeft gebruikt, waarbij men er zich 
angstvallig voor moet hoeden, dit begrip "materiaal" al te 
"materieel" te zien: het omvat allerlei ob~ctieve en subjectieve 
gegevens. Een der bij Aeschylus steeds actieve gegevens is on
getwijfeld zijn diep geloof in de waarde der polis. Er was, in 
het speciale geval dezer tragedie, echter nog veel meer: een visie 
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op personen, op gebeurtenissen, op omstandigheden, milieu en 
sfeer; bovenal een scherpe gevoeligheid voor tragiek; Pelasgos, 
Danaïden, zonen van Aegyptus, Argos, Egypte, vlucht, smeek
gebed, goden, het zijn alle voorstellingen die voor hem a limine 
gegeven zijn, ook buiten het verband dezer tragedie om. Al deze 
voorstellingen gebruikt hij, adapteert hij, verrijkt en verdiept en 
coördineert hij; zij krijgen alle hun taak en plaats in het geheel. 
Wie deze elementen naspeurt, behoeft zich geen oogenblik aan 
materialistisch-positivistisch onderzoek schuldig te maken, zoo 
hij slechts beseft, dat hij een organisch geheel tracht te begrijpen: 
het levende organisme der tragedie is nu eenmaal samengesteld. 
Dat de voorstellingswereld van Aeschylus naast elkander reëele 
toestanden der Attische democratie en een mythisch koning
schap omvatte, is zonder meer duidelijk. Even duidelijk als dat 
deze twee een wezenlijke antithese vormen. Wie deze twee te 
zamen in één organisch geheel verwerkt, staat voor een taak die 
men op meer dan één wijze kan kenschetsen: uiterlijk en formeel 
gezien, is het een "compromis"; aesthetisch gezien, een opnemen 
in hooger eenheid; dramatisch gezien, een versterken der tragi
sche spanning. Of men nu het dramatische, het aesthetische of 
het formeele bedoelt, geen zienswijze is gebaat bij het verwaar
loozen der componenten. De synthese kan nu eenmaal niet buiten 
analyse om geschieden. In beginsel kan dus tegen de gewraakte 
werkwijze niets ingebracht worden, mits men goed weet, wat 
men wil. 

Dit in het algemeen. Maar ook tegen de wijze, waarop Nestie 
zelf in concreto het geval Pelasgos, het drama der Smeekelingen 
en de gansche tragische kunst van Aeschylus behandelt, zijn ern
stige bezwaren in te brengen. Voorop sta, dat Aeschylus in de 
allereerste plaats steeds een tra g e die wil geven. Er kan dus 

geen sprake van zijn, tenzij "in zekeren zin", dat hij in het onder
havige drama "die geistliche Wirklichkeit der Polis" zou willen 
toonen; dit kan slechts bijkomstig zijn, al is de mogelijkheid 
aanwezig, dat het dicht bij het tragisch gegeven ligt. De 
Danaïden, niet Pelasgos, zijn centrale figuur: zij dragen het 
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stuk in dramatischen en tragischen zin. De problematiek, 
die aan hen wordt getoond, is als steeds eene, die den 
mensch alzijdig raakt. Men kan met Nestle (bI. 66) drie kanten 
noemen aan dit in wezen ongedeeld geheel, nl. "Natur, Mensch 
(d.h. Bürger), Gott". Liever nog: enkeling, gemeenschap, god
heid. Met de Danaïden staat het zoo: gansch persoonlijk raakt 
hen de moeilijke vraag, of het huwelijk met de Aegyptiaden 
aanvaardbaar is of niet, en gansch persoonlijk is ook het afwij
zend standpunt, dat zij innemen; de gemeenschap wordt in de 
vraag gemengd, doordat zij aan den staat van Argos hulp 
vragen; de godheid en de eeuwige rechtswetten, die het men
schenleven dragen, richten en beperken, zijn evenzeer in het 
geding, want het gedrag der Danaïden is ten deele opstandig: 
zij wenschen immers de orde des huwelijks ten eenenmale te 
ontvlieden en vervallen zoo, op hare wijze, in de zonde van den 
Euripideïschen Hippolytus. Men kan dit samenvatten: met deze 
smeekelingen is in wezenlijk-menschelijken zin iets niet in orde; 
zij vormen een brandpunt van tegenstrevende krachten, wier 
disharmonie, in en aan een mensch zich openbarend, het tragi
sche karakter der omstandigheden en verwikkelingen uitmaakt. 
Wat is nu m.i. de fout van Nestie? Deze, dat hij willekeurig een 
der drie aspecten, die hij terecht onderscheidt, als overheer
schend en beslissend beschouwt, nl. het aspect van de gemeen
schap, dat wil dus, volgens hem, zeggen: den staat. Indien men, 
waar eenige grond voor is, een gradatie zou willen aanvaarden, 
dif' redelijk is, dan komt slechts één element voor den hoogsten 
rang in aanmerking, nl. de godheid, de sfeer der eeuwige krach
ten. Men kan er vrede mede hebben, wanneer van dien gezichts
hoek uit de tragische gevallen worden bezien en beoordeeld. 
Nestie echter stelt de zaak anders; volgens hem (bI. 62 v.) wor
den de destructieve krachten, die des menschen "existentie" be
dreigen, geneutraliseerd in den levensvorm of de levens orde 

van de polis. Van het "a;'w~ fPQovt:lv, dat het leven beiloudt, 
zegt hij (bI. 75): "Diese Gesinnung, auf der die Harmonie 
zwischen Gott und Mensch beruht(!), macht allein die Polis 
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möglich". Zoo is voor hem (bI. 80) de gansche Aeschyleische 
tragedie "nichts anderes als die ins Mythische erhöhte Objek
tivierung dieser Spannung", nl. de spanning tusschen daemo
nischen, tyrannieken wil van den enkeling en de idee der polis. 
Ook zonder de waarde van het leven in en met de gemeenschap 
- wat overigens zelfs voor den Griek niet altijd en volkomen 
hetzelfde is als staats gemeenschap - in eenig opzicht te willen 
onderschatten, wat een dwaasheid ware zoowel in het algemeen 
als waar het Aeschylus betreft, kan men toch wel zeggen, dat 
deze opvatting de werkelijkheid geweld aandoet. 

Het is een symptoom van deze beschouwingswijze, wanneer 
Nestie betoogt dat de Danaïden "in die Polis flüchten" (bI. 
11 v.). Maar het komt er veel op aan, wat men hier onder polis 
verstaat. Slechts rustige analyse van het drama kan uitmaken, 
wat hier aanvaard, wat verworpen moet worden. In deze zaak 
nu toont Nestle zeer weinig gevoel voor nuanceering: polis is 
voor hem polis, en daarbij blijft het. Maar zoo dringt hij aan 
den staat van Argos en Pelasgos, zooals Aeschylus hem teekent, 
een karakter op, dat zich kwalijk met de gegevens overeen laat 
brengen. Argos is in dit stuk stellig niet een polis zonder meer, 
in den vollen, welbepaalden zin dien ,het woord hebben kan. 
Veeleer schetst Aeschylus een staatkundige gemeenschap, die op 
zeer bescheiden wijze op een polis begint te lijken. Bovenal 
maakt hij duidelijk, dat alleen de eerbied voor goddelijk recht 
en de angst voor ritueele bezoedeling deze nog wankele en 
aarzelende polis tot het volbrengen van haar plicht brengt. Juist 
omdat het een weifelende staatsgemeenschap is, die haar plich
ten nog maar noode kent en vervult, ontleent hij elementen aan 
de Grieksche en aan de barbaarsche wereld beide. Bij den 
Athener is het begrijpelijk, dat hij de aarzeling met het bar
baarsche, de beslissing met het Grieksche element in verband 
brengt. Hoe de twee andere stukken der Danaïden-trilogie even
tueel den staat hebben geteekend, weten wij niet. In dit eerste 

stuk zien wij een polis, die zich begint te vormen; zij verbindt in 
een levende eenheid elementen, die juist daarom een verderen 
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groei mogelijk en noodzakelijk maken, omdat zij niet gelijk
soortig, maar tegenstrijdig zijn. Slechts wie voor dit voorloopige 
en zich ontwikkelende geen oog heeft, kan in Pelasgos een "bur
ger" zien of gewagen van een "ten hoogste opgevoerd verant
woordelijkheidsbesef van den leider eener staatsgemeenschap". 
Het verantwoordelijkheidsbesef van Pelasgos ligt nog veel te 
dicht bij angst en vreezen om zedelijk hoog te kunnen staan; een 
werkelijk leider mag niet zulk een hulpeloozen indruk maken. 
De beslissende vraag is voor hem niet "of de staat behouden 
blijft, indien hij de Danaïden opneemt" (Nestle bI. 67), maar 
staat op lager niveau en zou · kunnen luiden: hoe kunnen wij 
deze moeilijkheid ontwijken? Niet naar een werkelijke beslis
sing verlangt zijn hart en geest; veel liever ware het hem, indien 
geen beslissing genomen behoefde te worden. Kortom, ik meen 
mijn minder gunstige beschouwing van Pelasgos te moeten 
handhaven. De tragedie is er niet minder rijk en schoon om. 

Nog een korte opmerking over Strohm bI. 146 v. Zijns inziens 
heeft Aeschylus zich de verhoudingen in Argos zeer precies 
voorgesteld. De rClp.óQOt, die in vs. 613 genoemd worden als de 
personen, die het besluit moeten opvolgen, zouden dan enkel de 
grondbezitters zijn en de constitutie te Argos dus die eener heer
schappij van landedelen; Pelasgos zou slechts executieve macht 
uitoefenen. Het is weinig waarschijnlijk, dat dit zoo terloops 
genoemde woord (zie het geheele verband) dergelijke ver rei
kende conclusies wettigt. Mazon vertaalt m.i. terecht met "bour
geois", dus: zij die deel hebben aan dit land. Uit niets blijkt, 
dat de Argivische cfiip.oç; hier beperkt in aantal zou zijn. Ten 
slotte, voor de psychologische teekening van Pelasgos heeft 
Strohm geen oog. 

11. OediPus Koning. 

De twee tragedies, die Sophocles aan de gestalte van Oedipu5 
heeft gewijd, dragen, ter onderscheiding, sinds de Oudheid ieder 
haar eigen bepaalden en bepalenden naam: de oudste, die, naar 
een gangbare opvatting luidt, ongeveer 430 ten tooneele is ge-

548 



75 

bracht, heet Ol6hwvç TVQ"vvoÇ; de jongste, posthuum opge
voerd, Oi6i7wvç È:d KOÀwvijJ. In onze handschriften vinden 
wij, naast de in iambische trimeters geschreven hypothesis, die 
met den naam van Aristophanes van Byzantium prijkt, nog 
eenige inleidende opmerkingen aangaande den Oedipus Koning, 

die ook deze naamgeving bespreken. Wij lezen het volgende: 

'0 TVQavvoç Ol6inovç Ènl 6Ia;cQit1~1 -lkn:ÉQov Ènti'Éi'Q((nTaI. 

XtCQtÉVTWÇ 61: TVQavvov c{nÀwç 'UVEÇ aUTov Ènti'QáfPoVt1tv, 

(UÇ ÈsÉxovTa nát1'1lç I:iiç :EofPo;c),.Éovç nOUit1EWÇ, ,minEQ ij n '1l

-8-ÉVTa vno <l>tl.o;cÛovç, ûjç fP'1jt11 .1t;caiaQxoç. Ett1l 61: ;cal 

ol nQÓTEQOV, ou TVQavvov aUl:oP Ènti'QáfPOVTEÇ 61ft TOVÇ 

XQóvov~ TWV 6t6at1;caÀtwp ;cal duè Tic nQái'pam' àÀ1jT '1lV 

i'àQ ;cal n'1lQov 0l6inoda TOV Ènl KOÀwvijJ Elç 'l:ftç I A-8-nvaç 

áfPIXVElt1{)-at. . . . Ontleden wij deze gegevens, dan vinden wij 

het volgende: 
1. Een toevoeging aan den algemeenen, en ongetwijfeld oor

spronkelijken titel Oi6i1wvç is geschied ter onderscheiding van 
het latere stuk. Dit is juist. In zijn uitgave van 1910 vraagt 

E. Bruhn zich af (bI. 50), of zij bij een tweede opvoering in 
Athene of bij de catalogiseering in Alexandrië is ontstaan. Het 
schijnt wel zeker te zijn, dat uiterlijk in 401, reeds te Athene, 

een nadere betiteling moet zijn toegevoegd; en dan is er geen 

reden, om te vermoeden, dat het een andere zou zijn geweest 
dan die welke later in gebruik is gebleven. Intusschen het be
staan van twee gelijknamige stukken verklaart wel, dat de toe

voeging is gedaan, maar niet waarom het juist deze is. Er moet 
dus ook een verklaring van deze keuze volgen. 

2. Twee benamingen vermeldt onze bron: n~Ó'l:EQOÇ en 
TVQ"vvoç, beide met een verduidelijking; voor de tweede, als 

ik mij niet bedrieg, zelfs twee. De benaming "Eerste" of "Oud
ste" expliceert hij met de voor de hand liggende opmerking, dat 
zij berust op de chronologie der didascalieën, hetgeen wel wat 

i'Q"ppanxwç is uitgedrukt, maar niettemin waar mag heet en. 

Maar nu de naam TVQ"vvoç. Voluit staat slechts dit te lezen: 
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"sommigen noemen het stuk zoo - en andermaal klinkt het on
bedrieglijk rf/"ppaTtXWç - omdat het de koning van Sophocles' 
drama's is". Dit is niet meer dan een aardigheid. Er is echtel 
nog een spoor van een andere, waarschijnlijk juiste, verklaring 
te vinden, en wel daar, waar de Grieksche tekst onduidelijk 
wordt. Wij lezen immers : "anderen noemen hem niet Koning, 
maar Eerste, op grond der chronologie en vanwege de feiten; 
want als zwerver en verminkte (d.i. blinde) komt de Oedipus 
Coloneüs te Athene". Wat kan dit beduiden? Niets, tenzij wij 
aannemen, dat het hier juist niet om H{lóu{loç, maar om 
TV{la:"l'oç gaat. Want dat is een benaming, die op de feiten 
berust, d'ux Tic 7t{lárpaTa geldt. De op onjuiste wijze door een 
epitomator verkorte of misschien alleen door een vergissing ver
minkte opmerking moet ongeveer het volgende hebben uitge
drukt : "het drama wordt Oedipus Koning genoemd ter onder
scheiding van het andere, en op grond van de feiten; immers in 
het jongere stuk komt Oedipus te Athene verminkt en arm, 
maar in dit stuk is hij vorst van Thebe". Bewaard is dus dat 
wat op het tweede, en weggevallen wat op het oudste stuk van 
toepassing is. 

Hoe dit overigens zijn moge, ook voor ons zal een werkelijke 
verklaring van den titel moeten berusten op het stuk zelf. Dit 
zal ons moeten toon en, waarom het niet Old'i7tovç Ö Él' 87t{latç 

of Old'l7tovç TUq>ÄOV/U"oç of wat anders ook, maar waarom het 
Old'i7tovç TUf/"l'voç heet. Met een verwijzing naar vers 514 
(TÛ" 'tv{la"l'ol' Old'i7tovl') komt men er niet. De dichter moet 
den held van het stuk ook met onbetwistbare duidelijkheid als 
koning hebben uitgebeeld. Aan ons dan de taak, dit evenzeer te 
erkennen en te onderkennen. Het is ongetwijfeld waar, dat het 
diepste leed en de diepste schuld van Oedipus beide op hem 
rusten als menseh, maar het is niet onbelangrijk noch voor de 
structuur van de tragedie, noch voor de psychologie van den 
held, noch voor de strekking van het geheel, dat hij behalve 
mens eh ook nog koning is. Hoe anders zou Shakespeare's King 
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Lear er uitzien, als die dichter het gegeven, het menschelijke 
gegeven, aan een andere figuur had uitgewerkt! 

Boven (bI. 28 v. en 37 v.) hebben wij trachten aan te toonen, 
hoe Oedipus als koning is getypeerd en hoe rechten en plichten, 
voor- en nadeel en van het koningschap worden besproken. Dit 
behoeft hier niet herhaald te worden. Wel moeten wij een 
mogelijk bezwaar uit den weg ruimen. Men zou immers kunnen 
zeggen: strijdt hiermede niet het minzaam-beschermende op
treden van den ouden herder uit Corinthe (1008 v.)? Is hier de 
gedachte aan de koninklijke waardigheid niet ver te zoeken? Ik 
laat daar, dat deze eenvoudige, die zich den redder van den 
meester waant, zoo treffend juist is geteekend. Maar er is meer: 
in dieperen zin is de peripetie reeds daar. In beginsel is Oedipus 
al geoordeeld en van zijn koningschap vervallen. Het ongepaste 
gedrag van den mindere is klaar symbool van wat geschiedt en 
straks met volle klaarte blijken zal. 

Iets uitvoeriger moeten wij nog stilstaan bij de laatste scène 
van het drama (1308 v.), bij het weder verschijnen van Oedipus 
en het weder optreden van Creon naast en tegenover hem. Te
recht schrijft Norwood (Greek Tragedy bI. 152): "Anothel' feat 
of dramatic power must be noted, marvellous even where all is 
masterly: the re-appearance of Oedipus after the climax. 
Nothing in Greek tragedy is more common than for a person 
af ter learning . frightful news to rush within the doors in 
despair .... In this play .. . . the man of doom staggers into the 
light of day once more." Zooals dit tooneel is opgezet, is men 
geneigd te vragen: waarom toch al dat gemartel? Stellig niet om 
Creon. Maar wat dan wel? Men is er mede verlegen en geeft 
antwoorden, die van die verlegenheid getuigen, met name 
Creon's verschijnen onverklaard laten 1). Twee elkander aanvul-

1) Zoo b.v. ]. P. Mahaffy, Hist. of Greek Literature I I I bI. 
77: "The concluding scene with his infant daughters is very affec
ting but thoroughly Euripidean and may be intended to introduce 
the softer element of pity ""here terror too much predominates." 
E. Bruhn in zijn reeds vermelde editie bI. 29: "Aber nicht unser 
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lende redenen moeten hier, dunkt mij, genoemd worden. De 
Grieksche tragedie toont in haar structuur de sterke voorkeur, 
die de Atheensche geest bezat eenerzijds voor de antithese, 
anderzijds voor harmonie en evenredigheid. Beeldende kunst en 
literatuur geven vele voorbeelden. Sophocles is misschien een 
der meest klassieken in dezen zin. Zoo is het ook hier: het eene 
paneel roept om het andere. Nu Oedipus gevallen is, volstaat 
de dichter niet met dit kortelijks te vermelden of te toonen; hij 
zal het veeleer in volle duidelijkheid en uitvoerigheid voor 
oogen laten zien. Het drama omvat dus drie gedeelten: 
1. Oedipus als zelfbewust en machtig vorst; 2. de tragische ge
beurtenissen zelf; 3. Oedipus in zijn volle ellende. Zoo is er 
antithetisch parallelisme van 1 en 3. Laat ik al terstond een 
sterk voorbeeld geven, dat niet met het koningschap in betrek
king staat, nl. de blindheid. De verzen 447 ·v. worden grooten
deels door Tiresias uitgesproken, terwijl Oedipus reeds weg is. 
De verzen 1466 v. worden evenzoo door den blinden Oedipus 
gericht tot Creon, die reeds van het tooneel is verdwenen. 
Hoofdzaak echter is, dat de gevallen koning ons moet worden 
voorgesteld, en daarom moet Creon nogmaals optreden, omdat 
Oedipus juist tegenover hem zijn koninklijke, ja tyrannieke ge-

Mitleid allein er\veckt der Dichter in diesen letzten Szenen, auch 
tiefste Bewunderung für seinen Helden, der wohl ' irren konnte .... 
aber trotz solcher Irrungen in seinem tiefsten Herzen ein 50 reiner, 
frommer Mensch ist." E. Howald, Die Griech. Tragödie 1930 bI. 
109 v.: "Diese letzte Szene hat keine andere Aufgabe als das tiefe, 
grenzenlose Elend des Oidipus fühlbar zu mach en. Wird dieses 
Elend nun durch die Umgebung verstärkt? - Das behaupten die 
Exegeter fast einstimmig. - Er (Oid.) und Kreon und der Hörer 
sollen von dem Grauen das über ihn liegt völlig durchdrungen sein." 
H. Weinstock bI. 170: "An den Schluss stellt der Dichter ei ne 
Szene von stärkstem Eindruck.... (Hier) bricht der ganze J am
mer noch einmal erschütternd zutage." Alleen Strohm ,bI. 103 zegt 
kort en juist: "es ist unverkennbar, wie sehr die Kontrastwirkung 
zwischen Anfang und Ende .... nicht allein den Menschen, sondern 
auch den König Oedipus betrifft." 
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zindheid heeft laten blijken. Men lette slechts op de eerste woor
den, waarmede het koor de komst van Creon begroet (1416 v.): 

Om wat gij vraagt, komt Creon hier ter juister tijd 
Voor raad en daad; want hij alleen blijft over nu 
Als de beschermer van dit land in uwe plaats. 

Is er bitterder degradatie denkbaar dan deze uiting uit den 
mond van het koor, dat voordien haren koning zoo dankbaar en 
eerbiedig had bezongen? Oedipus bevestigt de antithese door 
zijn eigen woorden (1419 v.; 1436 v.; 1476, dat onmiddellijk 
tegenover 580 staat; en 1516 welks verbale vorm 'JtEUJt:ÉOV her
innert aan 628 á()"TÉOV) en Creon door zijn geheele optreden. 
De slotscène van het drama toont ons een beeld, geheel tegen
gesteld aan dat van het begin. Deze gevallen koning aan het 
einde en de machtige vorst van den aanvang maken, dat de 
Atheners voor dit stuk geen beteren titel hadden kunnen vormen 
dan dien welken zij inderdaad hebben gegeven. 

lIl. De Perzische koning. 

Het probleem van den koning der Perzen moet ook in alge
meener verband kort ter sprake komen, ten einde den achter
grond te verduidelijken, waartegen de twee koningen uit 
Aeschylus' drama geplaatst kunnen worden. Boven (bI. 6) heb
ben wij reeds in het kort aangegeven, waarom, naar Griekschen 
maatstaf gerekend, het Perzische rijk een raadsel moest 
schijnen 1) en de koning zich onttrok aan alle normale catego
rieën. Buiten hem is geen mensch zoo groot van macht. En toch 
leerde juist de geschiedenis van het eigen land aan dienzelfden 
Griek de les van den Athos, van Marathon en Salarnis. Hier zijn 
dus tegenstrijdige tendenties aan het werk. Een sluitend geheel 
van voorstellingen kan niet verwacht worden. Voor het bestaan 
van dit koningschap heeft de Grieksche geest drie verklaringen 
gegeven: 

1) Zie Xenoph. Cyrop. I I, 4-5, VnI 8, 1. 
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1. Hij zoekt haar bij de onderworpen volkeren; anders ge
zegd: bij de geaardheid van den Aziaat, zooals een Griek haar 
zag. De antithese tusschen barbaar en Helleen werd ook hier 
met klem geponeerd. Centraal is het vrijheidsbesef, dat tegen
over den slavenaard der Aziaten wordt gesteld. Bewijsplaatsen 
liggen voor het grijpen. Eenige citeer ik: het anonieme fragment 

uit een tragedie (F.T.G. adesp. 291), dat luidt: lw TVQ"""l, 

flaQ{JáQw" á"d'Qw" q;i)..'1li Isocrates (Phil. 107): 1Î31l0TaTO YeXQ 

TOV~ pÈ" "EÀÀ'1l"a~ OU" f!l8-,opÉ"ov~ V310pÉ"f!lJ! TCè~ POWlQ' 

xia~, TOV~ 6' äÀÀov~ ov d'v"apÉJIOv~ ä"f!v T1i~ TO,aVT'1l~ 

d'v"aOTf!ia~ d'lO'''f!l" TO" flio" 1'0" oq;ÉTf!QO" aUTw" i Aristo
teles (Polit. 111 1285 a 19 v.): d',à yàQ TO d'OVÀ,,,c.UTf!QOt f!l,,"t 

TeX 71lhI q;v6f!t ol pÈ" {JáQfJaQot TW" 'EÀÀ1j"ow, ol d'È 3lf!Ql 

Til" 'Ä6ia" TW" 3lf!Ql Tij" EVQc.U31'1l'" V310pÉ"OV6t Tij" d'f!6310' 

T'''ij'' áQxij" ov8-È" d'v6Xf!Q"i,,0"Tf!~ (vgl. VII 1327 b 27 v., 
waar van de lc8-vpia der barbaren sprake is); ten slotte uit veel 
later tijd nog het aardige gezegde van Plutarchus (de vit. pud. JO): 

3lá"Tf!~ ol Tij" 'Ä6la" "aTo'''OV''Tf!~ È"l oovÀf!VOV6'" Ic,,· 
8-Qc.U31fP d',eX Ta pij d'v"a68-at pia" f!l31El" Tij" ou 6VÀ;.a{J1j". 

Onder meer wist men ook nog te verhalen van maatregelen, die 
door koningen genomen waren met het doel, hun onderdanen nog 
meer tot innerlijke onderworpenheid en slaafschheid te brengen: 
zoo bevalen, volgens de overlevering, zoowel Cyrus als Xerxes, 
dat de mannen een meer vrouwelijke, meer verwijfde levens
wijze zouden volgen (Polyaenus VII 6, 4; Herod. I 155 v.; Jus
tinus I 7, 11 PI ut. apoPhth. reg. Xerxes 2). Herodotus insisteert 
met zichtbaar welgevallen op het feit, dat de groote legers onder 
zweepslagen werden voortgedreven 1), en Aeschylus zelf stelt in 
Atossa's droom de gewilligheid ·van de eene, de Aziatische, 
vrouw tegenover den onwil van de andere. de Grieksche 2). 
leder oogenblik blijkt de groote afkeer. dien Hellas steeds ge

voeld heeft voor den voetval, de 3lQ06"V"'1l6'~, waarmede de 

1) VII 22, 1; 56; 103, 4. Zie ook Xenoph. Anab. IU 4. 25. 

2) Vgl. 'SdrjGallTai in Xenoph. Cj'TOP. I I, 3 en 4. 
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Pers zijn vorst moest huldigen 1). Dit brengt ons tot het tweede, 
dat de Griek in den Oosterling mist, nl. persoonlijk gevoel voor 
eigenwaarde. Zijn eigen, bij alle gebondenheid aan het geheel 
der nól,~, toch sterk geprononceerde individualistische gezind
heid heeft ongetwijfeld haar keerzijde gevonden in de doode
lijke partijhaat en den eindeloozen strijd tusschen stad en stad. 
Niet zonder reden moesten rhetoren en politici steeds weer tot 
eensgezindheid manen. Xenophon denkt vooral aan zijn eigen 
landgenooten, wanneer hij schrijft (Gyrop. I i 2): äv8-~wno, 

d'~ hl' ovd'~va~ p.iillov avviaTavTa, 11 Énl TOVTOV~ oiJ~ äv 

a'ia8-wvTa, i'(!xEtv avuüv ÉnIXEt~OÛvTa~. In het Perzische 
koninkrijk daarentegen heerschten betrekkelijke rust en vrede; 
oorlogen, zoo zij al gevoerd werden, gingen zelden van de be
volking, meestal van ontevreden of eerzuchtige satrapen uit. 
Deze tot rust neigende gemoedsgesteldheid maakte op den Griek 
meer den indruk van onverschilligheid, lafheid en apathie 
(á8-vpiaJ, dan van wijze bezonnenheid: den Oosterling zou hij 
niet licht de deugd der awq>~oavv1'/ hebben toegeschreven; veel
eer schort het dezen aan ware áQu1j. Berust het Perzische regiem 
ten deele dus op deze karaktereigenschappen, anderzijds worden 

zij door dit regiem ook in de hand gewerkt. Zoo betoogt Isocra
tes (Paneg. 150 v.), dat de zwakheid van het leger der Perzen 
(pcc).axia 149) symptoom is van hun karakterloosheid, die op 
haar beurt gevolg is van hun levenswijze en hun staatsvorm 

(ou 'YàQ olóv T:E TOU~ OÜTW T(!Eq>Op~vov~ "ai nollTEVOIÛVOV~ 
OVTE t;ji~ i,ll'T/~ áQETij~ P.ET~XEtV OVT' Év Tal~ paxal~ 

T~ó;TalOv laTeiva, TWV nolEpiwv J: hun leger is een onge
disciplineerde menigte, niet aan gevaren gewend; de leiders ver
tra'ppen hun minderen en kruipen voor hun superieuren; rijkdom 
.... erzwakt hun lichaam; de heerschappij van den enkeling, dien 

zij als een god eeren, maakt hen angstig en onderdanig; zoo 
bereikt men slechts P.'''(!UV q>QovElv, karakterloosheid. Zelfs bij 

1) Zie b.v. Aelianus, V.H. I 21. 
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de hoogstgeplaatsten blijkt die ontaarding: aan hun vrienden 
zijn zij ontrouw, tegenover hun vijanden bevreesd, wat Isocrates 
dan met vele voorbeelden staaft 1). Zoo luidt dus het eerste ant
woord, dat de Griek hier heeft gevonden : een rijk als het Per
zische vindt een gereede verklaring in den karakteraanleg zijner 
inwoners; zij missen de uiterlijke en vooral innerlijke kracht, 
die door het woord á(Julj zoo juist wordt uitgedrukt, en zijn dus 
psychologisch, zouden wij zeggen, voor overheersching voorbe
stemd. Marathon en Salamis zijn de historische realiteiten, waar
op deze opvatting kon steunen. 

2. Er is een tweede antwoord. Het wijst naar het Perzische 
volk in engeren zin, vooral ook naar den Perûschen adel, uit 
wiens geslachten de bestuurders, stadhouders, raadslieden en 
legeraanvoerders werden genomen. Het beeld, dat Isocrates ons 
schetste van deze aanzienlijken, is een beeld van verwording; 
het past in een rijk, dat, naar wij zagen, op het ineenstorten 
stond. Het is niet het oudste, ook niet het meest kenmerkende. 
Dit vinden wij reeds bij Herodotus, die ons iets verhaalt (I 
136 v.) van de opvoeding, die de jonge edelen ontvangen, en 
die ons om bepaalde principes en werkwijzen de eenvoudige 
zeden der Perzen prijst. Ook Xenophon's Cyropaedie is daar 
vol van: het eerste boek beschrijft, hoe de jeugdige held van 
het verhaal het opvallende verschil waarneemt, dat bestaat tus
schen den simpelen train de vie der zijnen in Perzië en de over
dadige weelde en pracht aan het hof van den Medischen koning; 
met welgevallen laat Xenophon den knaap daarbij eenige malen 
als enfant terrible (I iii 2; 4~5; 10) of als "brave Hendrik" 
optreden (I iii 6-7). Ook wijst hij op de gelijkheid, die onder 
de Perzen, d.w.z. onder de edelen, heerscht en gunstig afsteekt 
tegen de despotie der Mediërs (I iii 18). Deze ietwat roman
tische voorstelling van een door haar bijzondere eigenschappen 

tot heerschen geroepen kaste steunt op de aan de vorige tegen
gestelde opvatting: hier klinkt niet de minachting door, die de 

1) Vgl. Xenoph. Cyrop. VIII 8, 5. 
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Helleen voor den barbaar voelt, maar ligt een onmiskenbare 
idealiseering van den niet-Griek ten grondslag. In zijn Perzen 
wijst Aeschylus herhaaldelijk op de trouwe aanhankelijkheid van 
het koor der Oudsten aan het vorstenhuis; een woord als 
JtltJTÓ~ klinkt meer dan eens (vs. 2, 443, 681, 980; 1titJTwf.m in 
171; vgl. W. Kranz, 'Stasimon bI. 88, die deze plaatsen in ander 
verband bijeenbracht) en valt des te meer op, wanneer men in 
zijn herinnering de echo h'Jort van dat vers van Euripides 

(I. T. 1205): JtltJTUV 'Ellà~ Otrft:v ov6tl'. Wat de Perzen aan
gaat, is deze idealiseering reeds ouder dan Herodotus, zoo als 
mede blijkt uit de mythische genealogie, die den grooten held 
Perseus tot hun stamvader maakt (Aesch. Perzen 79-80; Herod. 
VI 54 en VII 150, waar blijkt dat het gegeven ouder is). Als 
moederland van deze gunstige- beschouwing denke men aan 
Grieksche kolonies in Klein-Azië, waar ook Perzisch-gezinde 
literatuur in omloop was 1). Maar zij is niet daartoe beperkt ge
bleven, zooals wij zagen. 

3. Het derde antwoord vraagt hier onze bijzondere aandacht, 
want het wijst naar de zeer bijzondere verdienste van den 

flatJlÎ.t:v~ zelf. Duidelijk spreekt hier Xenophon (Cyrop. I i 3) : 

door het voorbeeld van Cyrus nvar"a;ó~t:.'M ~ETavot:lv ~ij OV

Tt: TWV ám",áTWV OVTt: TWl' Xalt:1tWV ~ TU áV9-QwJtWl' äQxt:lV, 

7jl' Tl~ Ê1tttJTa~tl'W~ TOVTO JtQáu?]. Of regeeren mogelijk is, 
wordt dus niet in de laatste plaats door de persoonlijkheid van 
den heerscher bepaald. De gansche Cyropaedie is een groots 
opgezette, en stellig niet geheel mislukte poging om deze opvat
ting aanschouwelijk te bewijzen. Dit ÊJtitJTatJ.'Ml, dat den koning 
past,vatte men uiteraard op in zijn samenvattende beteekenis 
van kennen, kunnen en willen 2); het kan ook nader worden 

toegelicht. Xenophon zelf onderscheidt yt:l't:á, ({JVtJl~ en 1tai

d't:VtJl~, wanneer hij Cyrus' verdienste wil gaan ontleden. Wij 
hebben niet enkel met dezen vorst te maken, maar kunnen toch het 

1) Zie o.a. Herod. I I: n'QlJiwI1 1.óyto<. 

2) VgL het hierboven op bI. 53 v. over .v{lavAia gezegde. 
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schema overnemen en de Grieksche opvattingen dienaangaande 
illustreeren. 

Over de afkomst, de hereditaire bepaaldheid, kunnen wij kort 
zijn. De koningen behooren meer dan ieder ander tot een aan
zienlijk geslacht. Men herinnere zich slechts de wijze, waarop 
Herodotus over den indringer, den Magiër, die voor Smerdis 
wil doorgaan, spreekt, om te begrijpen, dat dit element der 
erfelijkheid voor hem niet weinig beteekent. Gewichtiger is 

echter de q>1JGU;, aanleg en karakter. De gansche Cyropaedie is 

er vol van (I vi 8 'uh, äQxo"'ta. " 6ta~fQEl" ••. Tfj) JrQo"oEl" 

IICai ~lÎ.OJrO"ElJ1 j 21 ö" )'àQ ~7jGaWTal JrEQi ,,"oi; GV/lrpfQO"TOÇ; 

ÈavTolç; ~QO"'/lÓJ'tEQO" ÈavTw" Ei"al, 'tovn]' .. i ä"lJ.QW1IOl 

v1lEQ1j6EW~ 1IEilJ-o"Tal). Plato (ePist. VII 332a) prijst het in 
Darius, dat hij zoo goed de kunst verstond 1IlGTOi IICoww"oi te 
verwerven .1), en Plutarchus vertelt van hem een treffend bewijs 
van verstandige goedheid des harten (apopht. reg. Darius 2). 
Van Cyrus kent dezelfde auteur nog een apophthegma (ibid. 
Cyrus 2), dat het niemand toekomt over een ander te heerschen, 
zoo hij niet voortreffelijker is. Het beginsel, dat de eenige waar
lijk goede regeering die is van den beste of van de besten, 
schraagt immers de schoonste staatkundige theorieën der Griek
sche wijsgeeren, hoezeer zij in uitwerking ook mogen uiteen
loopen. Ten slotte doet de opvoeding van den koning veel ter 
zake. Blijkens den titel is dit zelfs het centrale punt van Xeno

phon's boek, dat immers geheel en al een verhaal met een 
strekking is. Later zal Onesicritus verhalen Hw~ ~xlJ.1j '..t.ûSq,,· 

6Qo~, zal Marsyas een '..t;'ESá,,6Qov á)'w)'7j schrijven, Lysima
chus HEQi 'tii~ '..t 'tTá;.ov Jral6Eia~ jweer later vraagt Nicolaüs 
van Damascus aandacht voor een KaiGaQo~ á)'w)'7j. Maar be
perken wij ons tot Perzië. Plato's Eerste Alcibiades weet te zeg
gen, hoe de kroonprins wordt opgevoed (121 d v.): in zijn prille 
jeugd beijveren de meest bedreven eunuchen zich, om zijn 

1) . Zie de zoo juist aangehaalde passages uit Aeschylus' Perzen. 
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lichamelijke schoonheid zoo groot mogelijk te laten worden, 

ápa1tÀ.áTToVTE~ Tà pÉÀ.'T/ TOÜ xat6u~ "al "aToQ8-oiipTE~, dus 
door massage en orthopaedie. Is hij zeven jaar oud geworden, 
dan oefent hij zich in paardrijden en jacht 1); met zijn veertiende 
jaar begint de definitieve scholing: men vertrouwt hem toe aan 

vier {Jal1lÀ.Elot 1talffaywrói, den 110q>")TC'TO~, die hem "zoroas
ter-magie" en de regeerkunst (Tà (JC'l1tÀ.I"ée) bijbrengt; den 
6t"alÓTaTo~, die hem waarheidsliefde inprent; den l1wq>QovÉl1-

TaTO~, van wien hij zelfbeheersching leert, en den áv6QEtÓTa

TO~, die zorgen moet, dat de toekomstige koning dapper is en 
van slaafschheid gruwt 2). Deze opvoeding moet dus deugd, ken
nis, inzicht en karaktervastheid aankweeken, die later in de 
praktische regeerkunst van groote waarde plegen te zijn; daar
om kan Plato (t.a.p.) ook verklaren, dat Darius een voorbeeld 

heeft gesteld van een voortreffelijk wetgever en koning: PÓPQV~ 

yàQ dtal1"Evéel1a~ ËTl "al PÜV 6tal1Él1W"EP T'I/P HEQ116w aQX1/P-

Naast de onmiddellijke strekking der aangehaalde passages kan 
men ook nog iets bijkomstigs waarnemen, dat niet minder belang
wekkend is. Er zijn namelijk twee figuren, die steeds weer genoemd 
worden; twee koningen in wie het probleem in positieven 
zin beantwoord wordt, ni. Cyrus en Darius. Over beiden ook 
een enkel woord. De verheerlijking van Cyrus is zeer oud. Deinon 

zinspeelt er op in zijn HEQl1l"" (fr. 7 = Athen .. XIV 633 c; vgI. 
Ctesias Pers. 29, 2). Wanneer Herodotus (I 95) verzekert, dat 
hij slechts den echten Cyrus wil kennen en dat daartoe als bron 
of zegslieden alleen waarde hebben "l pij (JOVÀ.ÓPEPOt l1EpPOÜP 

"là xEQl KÜQoP, áÀ.À.à TUP ÉÓPTa À.ÉrElP À.ó"op, dan bevestigt 
hij hiermede, hoezeer fictie en fantasie zich reeds toen van die 
historische figuur hadden meester gemaakt. Een echo daarvan 
klinkt door in Aeschylus' Perzen, waar Darius in vs. 768-72 
een overzicht van de geschiedenis zijner voorgangers geeft J); 

1) Zie het uit Herodotus geciteerde. 
2) De historische juistheid is hier irrelevant. 
3) Over de historische waarde vgt. Kranz bI: 94 v. 
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Cyrus heet daar Evooipwv, EVq>QWV en een lieveling der goden. 
Wie meer van die fictie wil weten, leze de Cyropaedie, de des
betreffende fragmenten van Nicolaüs Damascenus, of de tien 
paragrafen, die Polyaenus aan hem wijdt (VII 6). De reden, 
waarom Cyrus zulk een groote plaats inneemt in dit VOOl'stel
lingscomplex, is natuurlijk geen andere dan dat hij de stichter 
van het rijk heet te zijn. In dezen treedt de problematiek der 
alleenheerschappij het scherpst naar voren. Hij toch had te vor
men, zijn navolgers slechts te handhaven. Zijn taak was het 
zwaarst; zoo moest ook zijn begaafdheid het grootst wezen. Zoo 
iemand, dan moest hij in aanleg, opvoeding, kennis en prak
tische politiek een wonder zijn geweest. 

De tweede figuur is Darius. Voor den Griek der vijfde eeuw, 
die over het koningschap is begonnen na te denken, was hij 
veel reëeler dan Cyrus. Zijn leger is tot in Attica gekomen 
en daar verslagen. Desalniettemin is er een sterke tendentie om 
ook hem te idealiseeren. De reden ligt wederom voor de hand: 
al heeft hij zijn macht niet in Griekenland kunnen vestigen, wat 
aan bijzondere redenen te wijten is, toch hebben de Grieken de 
bonte veelsoortigheid zijner onderdanen, die onder één bevel 
optrokken, kunnen vergelijken met eigen tweedracht en tekort 
aan samenwerking. Hoofdzaak is intusschen, dat Darius het rijk 
weer heeft hersteld; in zoover is hij een tweede Cyrus. Wanneer 
hij dus, in de door Herodotus (111 80-2) vermelde discussie · 
over den staatsvorm, die aan Azië gegeven moet worden, den 
lof te zingen krijgt der monarchie, dan is dat een verheerlijking 
van eigen verdienste, die hem in den mond wordt gelegd. Plato, 
ditmaal in zijn Wetten (111 695 c), verzekert ons, dat Darius, 
na een harde opvoeding - het element der ][ai6Ev(Jt~ ontbreekt 
ook hier niet - de Perzen aan zich heeft weten te binden en 
ontzaglijke gebieden heeft veroverd. Bovenal wordt hij door 
Aeschylus als goed, waardig, verheven vorst gesteld tegenover 
Xerxes 1). 

1) I.Îe hicrbcwen bI. 32. 
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Over deze tegenstellingen rest ons nog een en ander . te zeg
gen. De zoons van Cyrus en Darius, nl. Cambyses en Xerxes, 
worden even onmiskenbaar in het ongunstige als hun vaders in 
het gunstige geteekend. Onmiddellijk na Cyrus' dood, zegt 

Xenophon (Cyrop. VIII viii 2) , tuhov ol 1ra16E'i ÉeJTaeJia;o", 

Eu8-V'i .Ji 1róÄ.El'i ;m l Ë8-J!'1 éccpieJTa"To, 1rá"Ta .J' É1rl 'TO 

XElQo" ÉTQÉ1rO"TO. Plato (Wetten III 694 c) weet de oorzaak 
te noemen: Cyrus schijnt geen juist begrip van opvoeden te hebben 
gehad; alle aandacht richtte hij op zijn veldtochten, maar zijn 
zoons liet hij door de vrouwen opvoeden; en wat is gevaarlijker 
en verkeerder dan in een harem te worden grootgebracht? Zoo 

ontging het hem, dat zij 'Til" 1raTQo/a" ou 1rat.JEvop.É"OV'i 

Tix"",,,. Geen wonder dus, dat na zijn dood die zoons, verwijfd 
en teugelloos, tegen elkander .opstonden; de .een, Cambyses, 
doodde den ander, om later zelf ten gevolge van dronkenschap 

en ongebondenheid door de Magiërs uit den weg te worden 
geruimd. Evenzoo na Darius Xerxes, die in de zonden van Cam
byses verviel , omdat Darius de les van Cyrus niet had geleerd 

(695 d ~.f.! LJa()EiE .. . Ö'i TO WV KVQov "a.eo" ou.e ËI-'l,-8E'i, 

ÉfJ.QÉ1/Jw f1i :ItÉQS"''' É" Tol'i aUTol'i 1j8-ECJI" ~" O(eJ1rE(I Kv(JO'i 

Kap{JveJ",,, J. Na Darius is er zelfs geen enkele "groote" koning 
opgestaan, tenzij in naam, enkel en alleen omdat zij de slechte 

opvoeding hebben gekregen, die zonen van rijken en vorsten 
plegen te genieten. Tot zoover Plato. 

Wij zien het telkens weer: het element der opvoeding neemt 
hier in het denken der Grieken een zeer groote plaats in. Dit is 

ten slotte nog secundair. Hoofdzaak is, dat hij het probleem der 
alleenheerschappij aan deze materie als een ethisch vraagstuk 
benadert. De vorst kan eerst dan slagen, wanneer hij beter is 
dan zijn onderdanen (Cyrop. VIII i 40) en hun vader zijn kan 
(ibid. 1). Beslissend zijn hier noch bruut geweld, noch gunstige 
omstandigheden, noch bovennatuurlijke eigenschappen, maar een 

door nauwgezette opvoeding en oefening tot volle ontplooiing 
gebrachten natuurlijken, menschelijken aanleg. Voor ieder, die 
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á"nlj bezit en haar wil oefenen en in toepassing brengen, is 
deze taak vervulbaar. Het probleem der alleenheerschappij is 
hier tot redelijke, binnen de menschelijke natuur liggende pro
porties teruggebrach~. En zoo ontbreekt hier vooralsnog een 
element, dat reeds onder Alexander den Groote tot grooten 
wasdom komt: de meening, dat bijzondere prestaties als van 
Cyrus, Darius, Alexander en velen naast hen, slechts aan boven
menschelijke vermogens te danken kunnen zijn. De vergodde
lijking van den heerscher, van den man, die door buitengewone 
gaven en inspiratie uit hooger wereld tot groote daden in staat 
wordt geacht en mitsdien zijn medemensch overheerscht, juist 
omdat er van "medemensch" geen sprake meer kan zijn, behoort 
in het klassieke Griekenland niet thuis. Vergis ik mij, wanneer 
ik als mijn overtuiging uitspreek, dat dit beperken van het 
menschelijke tot de menschelijke sfeer een der meest kenmer
kende trekken is van het Attische denken? 
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