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Afb. 1. Demosthenes. 



VAN GROOTE MOGENDHEID TOT 
UNIVERSITEITSST AD 

ATHENE VAN ALEXANDER DEN GROOTEN 
TOT HET MIDDEN DER DERDE EEUW V. CHR. 

EEN OVERZICHT 

DOOR A. G. ROOS .... ) 

De geschiedenis van Athene gedurende de eerste driekwarteeuw nà den 
dood van Alexander den Grooten kan men karakteriseeren als den strijd 
van het groote verleden tegen de onontkoombare machten van het heden. 
Het verleden: dat wil zeggen inwendig de radicale democratie, uitwendig 
de positie als groote mogendheid, beheerscheres van de zee, hoofd van een 
verbond van eilanden en aan zee gelegen steden, voorvechters, - zoo 
althans voelen de Atheners zich, - van de vrijheid der Grieken tegen 
buitenlandsche pogingen tot onderwerping, van de Griebche beschaving 
tegen den niet-Griek, den 'barbaar. De radicale democratie zit den Atheners 
in het bloed: het is de regeeringsvorm van hUIl grooten tijd in de 5e eeuw, 
slechts een paar maal, en slechts voor kort, opzij geschoven, als het Athene 
niet goed ging, het laatst na den rampspoedigen afloop van den Pelopon
nesischen oorlog, maar na het intermezzo van de heerschappij der 30 weer 
in vollen omvang hersteld. De vijanden der democratie in Athene zijn niet 
talrijk, men vindt ze onder de gegoeden, op wie de staatslasten drukken, 
in het bijzonder de choregie en de triërarchie; aan de macht te komen is 
hun zonder hulp uit het buitenland niet mogelijk en om die in te roepen, 
weerhoudt de meesten hun vaderlandsliefde. Ernstig gevaar heeft de demo
cratie te Athene vóór de gebeurtenissen nà Alexanders dood niet geloopen. 
Athene's positie als groote mogendheid berust er op, dat het de eenige 
Grieksche staat is, die een oorlogsvloot van beteekenis bezit. Die vloot 
beschermt zijn overzeeschen handel, welke, mèt den export van olijfolie 
en van aardewerk, zijn voornaamste bron van welvaart is, en maakt het 
Athene mogelijk, de leiding te bezitten van den zoogen. 2en Attischen Zee
bond. Deze bond, in 377 opgericht, berustend op het principe van de auto
nomie der leden onder de hegemonie van Athene, omvatte oorspronkelijk 
ongeveer alle eilanden van de Aegaeïsche Zee en vele steden aan de kust 
van Thracië en Macedonië; weliswaar had de bond tengevolge van den 
zoogen. Bondgenootenoorlog de voornaamste eilanden vóór de Klein
Aziatische kust moeten verliezen, maar hij omvatte toch nog steeds de 
Cycladen en verscheidene steden aan de Noord-kust der Aegaeïsohe Zee. 
De eilanden Lemnos, Imbros en Skyros werden reeds sinds lang door 
Atheners bewoond, sinds het midden der 4e eeuw was dit eveneens het 

.) Voordracht. gehouden (in verkorten vorm) op 13 Maart 1944 in de vergadering 
der Afdeeling Letterkunde van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen. 
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geval met Samos, dat de oorspronkelijke inwoners hadden moeten verlaten, 
en ook de Thracische Chersonesus, die den toegang beheerscht tot de Zwarte 
Zee, was in Atheensch bezit. Concurrenten ter zee had Athene in Grieken
land niet, te land als zoodanig alleen Thebe, want Sparta was na de 
slagen bij Leuctra en Mantinea machteloos geworden. Daardoor was de 
verhouding tot Sparta meest goed, die tot Thebe echter doorgaans min of 
meer gespannen, al kwam het niet tot een regelreob.ten oorlog tusschen de 
twee nabuurstaten. 

De positie van Athene was dus politiek in Griekenland zeer sterk. 
Bovendien omstraalde A~hene de glans van zijn cultuur. Nergens in Grieken
land waren zoo luisterrijke publieke gebouwen tot stand gebracht, zoo 
indrukwekkende tragedies, zoo vermakelijke, en toch au fond ernstige. 
comedies gedicht en ten tooneele gevoerd, nergens leerden zoo diepzinnige 
philosofen en zoo knappe rhetoren. Onbetwist was Athene het middelpunt 
der Grieksche beschaving. 

Het gevaar voor Athene's positie kwam van geheel onverwachte zijde, 
uit het Noorden, uit Macedonië. Met de Macedonische koningen had 
Athene in de 5e en 4e eeuw vaak te doen gehad, en altijd was het zonder 
veel moeite hun de baas gebleven, dikwijls geholpen door onderlingen strijd 
van kroonpretendenten en door invallen in Macedonië van de ten Noorden 
en Westen ervan wonende barbaarsche stammen. Waarom zou dat anden 
zijn, toen het in oorlog kwam met Philippus, die in 359, in een voor Macedonië 
zeer moeilijken tijd, den troon had bestegen? Maar Philippus ontnam aan 
Athene al zijn bezittingen aan de Macedonische kust, de eene na de andere, 
en zoo was het voor de Atheners niet meer mogelijk hem in zijn eigen land 
lastig te vallen. Wèl kon Philippus van zijn kant Athene evenmin aanvallen, 
want hij had geen vloot van eenige heteekenis en was door vele Grieksche 
landschappen van Athene gescheiden, doch hij kreeg tengevolge van den 
zoogenaamden 3en Heiligen Oorlog toegang tot Midden-Griekenland en 
stond met Thebe op goeden voet. Het is niet te verwonderen, dat er in Athene 
velen waren, die op vrede en goede verstandhouding met den steeds machtiger 
wordenden Philrippus aandrongen: met hem verbonden zou Athene den 
Perzischen koning kunnen beoorlogen. Dat wenschten Isocrates en 
Aeschines. De man, die dit verhinderd heeft, is Demosthenes. Demosthenes 
is de belichaming der oude politiek, die Athene wil als zelfstandige groote 
mogendheid. Hij wenscht geen bondgenootschap, waarin Athene de 2e in 
rang zal zijn, ,geen bondgenootschap met een macht, die hij niet vertrouwt. 
Aan Demosthenes gelukt het, het Atheensche volk aan zijn zijde te houden 
en Thebe, dat ongerust geworden is door de vergrooting van Philippus' 
macht, voor zich te winnen. In den eindstrijd staan beide buren samen, 
samen worden zij bij Chaeronea, in 338, na heldhaftigen strijd, verslagen. 
Het verleden heeft de nederlaag geleden. 

Mogen wij Demosthenes om zijn politiek veroordeelen? Zou het inderdaad 
voor Athene oeter geweest zijn, wanneer het van ganscher harte zich bij 
Philippus aangesloten had, zooals deze maar al te graag gezien zou hebben? 
Materieel wellicht, althans voor eenigen tijd, want op den duur zou in 
zoo'n verbond Athene zijn zelfstandigheid toch niet hebben kunnen hand
haven,het zou tenslotte toch tot een strijd gekomen zijn met Philippus, en 
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dan, als Perzië niet meer zou bestaan, of zeer zou zijn verzwakt, onder veel 
ongunstiger vooruitzichten. Men moet niet vergeten, dat de vooruitzichten 
voor Athene in den laatsten strijd met Philippus in het geheel niet zoo 
ongunstig waren. Samen met Thebe scheen het te land tegen Philippus 
opgewassen, het beheerschte de zee, van Perzië kon het op subsidiën rekenen, 
ieder oogenblik konden invallen in Macedonië van de stammen uit het 
Noorden Philippus nopen, zijn eigen land te beschermen. Doch, wat het 
voornaamste is, het was voor een staat met 'het verleden van Athene een 
zedelijke onmogelijkheid, zonder strijd af te dalen tot de positie van een 
mogendheid van den tweeden rang, uiteindelijk tot die van een Mace
donische provinciestad. Het verleden laat zich niet zonder meer op zij 
schuiven, ook al zou dit op een gegeven oogenblik verstandig zijn, of 
althans verstandi'g schijnen. Schooner is het voor Athene geweest, de kans 
op een nederlaag te trotseeren, dan roemloos onder te gaan 1). Het is de 
tragiek der Grieksche geschiedenis, dat noch de Grieksche staten den weg 
hebben kunnen vinden tot vrijwillige onderlinge samenwerking, noch aan 
den anderen kant één ervan sterk genoeg was, de andere tot samenwerking 
te dwingen. Nu werd die, en dat nog sleohts voor korten tijd, door een 
vreemde opgelegd. 

Het is merkwaardig, hoe verschillend Philippus nà Chaeronea zijn twee 
tegenstanders behandelde. Thebe kreeg een Macedonische bezetting op 
den burcht en werd daardoor geheel van Philippus afhankelijk, maar Attica 
rukte hij niet binnen. Van afstand van Attisch gebied, van vergoeding van 
krijgskosten, van verandering in de staatsregelen, van een Macedonische 
bezetting is geen sprake. Wel moet Athene toetreden tot den bond 'Van 
Grieksohe staten onder Philippus' hegemonie, dien hij nu gaat oprichten, het 
moet, wat er nog rest van zijn eigen zeebond, ontbinden, en de Thracische 
Chersonesus afstaan - die was voor Philippus strategisch te belangrijk -, 
doch ,het houdt Imbros, Lemnos en Skyros en zelfs Samos, en het beheer 
over den Apollo-tempel te Delos. Waaraan is dit verschil in behandeling 
toe te schrijven? Met Thebe behoefde Philippus geen consideratie te 
gebruiken, het zou, als ,het zou opstaan, verpletterd worden, maar Athene 
was met den Piraeus door de zoogen. "lange muren" veroonden, het 
beheerschte de zee en was dus bij een belegering niet door uithongering tot 
overgave te dwingen, een bestorming van een wèlverdedigde stad was een 
kostbare en zeer geriskeerde onderneming, en gedurende den tijd, dat 
Philippus voor Athene zou liggen, zouden wellicht andere Grieksche staten, 
of de koning van Perzië, of de stammen ten Noorden van Macedonië, in 
beweging kunnen komen. Bovendien wilde Philippus Athene niet ver
nietigen, maar voor zijn doeleinden winnen. Vandaar de zeer lichte 
voorwaarden, .die het van den overwinnaar kreeg. 

Hetzelfde zien wij eenige jaren later, in 335. In 336 was Philippus 
vermoord en opgevolgd door zijn jeugdigen zoon Alexander. Toen deze 
het jaar ,daarop een expeditie ondernam in het Noorden van het Balkan
schiereiland ten einde tijdens den voorgenomen veldtocht tegen Perzië in 

1) Dit wordt m.i. niet voldoende beseft door W. Zwikker, Een strijd om Grieken
lands toekomst. Isocrates, Aeschines, Demosthenes. Amst. 1942. 
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den rug gedekt te zijn, was Thebe, op het gerucht, dat hij gesneuveld was, 
in opstand gekomen. Athene had aan dien opstand niet meegedaan, maar 
alleen, omdat Alexander in ijlmarschen uit het Noorden was teruggekeerd 
en in ongelooflijk korten tijd Thebe had ingenomen. Thebe werd met den 
grond gelijk gemaakt. Van Athene eischte Alexander verbanning van de 
Thebaansche vluchteliogen en uitlevering van tien der voornaamste 
anti-Macedonische politici; maar toen de Atheners beide eischen weigerden, 
legde hij zich daarbij neer. Hij deed het op dezelfde gronden, mogen we 
aannemen, waarom zijn vader in 338 zoo gematigd geweest was. 

Athene hield zich stipt aan de verplichtingen, die het lidmaatschap van 
den door Philippus gestichten Helleenschen bond oplegde, het zond een 
contingent van 20 schepen naar Alexanders vloot, het deed niet mee aan 
den, tijdens Alexanders afwezigheid in Azië, door Sparta met Perzische 
subsidiën tegen Macedonië begonnen oorlog, maar het deed ook niets méér, 
dan waartoe het verplicht was. Athene volgde, na Alexanders vertrek naar 
Azië in 334, zooveel mogelijk een zelfstandigheidspolitiek. De financiën 
werden zorgvuldig geadministreerd, voor de vloot werd goed gezorgd, wer
ven en tuighuizen in orde gebracht, de dienstplicht, de ephebie, waaraan tot 
nog toe alleen de meergegoede jongelieden onderworpen waren, werd alge
meen gemaakt. Men wilde blijkbaar op alles voorbereid zijn. Hoe de stem
ming onder de burgerij was, bleek duidelijk, toen Aeschines in 330, dus op 
een tijdstip dat Alexander het Perzische rijk reeds had vernietigd en de 
machtsverhouding tusschen Athene en Alexander een geheel andere geworden 
was dan vroeger, het proces aanhangig maakte over den krans, dien een der 
medestanders van Demosthenes in 336 voorgesteld had aan Demosthenes 
te verleenen wegens zijn verdiensten voor den staat. Aeschines had toen op 
formeele gronden tegen dat voorstel een klacht van onwettigheid ingediend, 
de zaak was blijven rusten, nu bracht Aeschines haar voor de volksrechtbank. 
Het was een cause célèbre; in groote redevoeringen, die ons bewaard zijn 2), 
zetten de oude tegenstanders hun politiek uiteen. De vraag, die de rechters 
moesten heantwoorden, was feitelijk deze: was Demosthenes politiek ver
derfelijk voor Athene of niet? Hun antwoord gaf geen onzeker geluid, de 
aanklager Aeschines behaalde nog niet 1/5 der stemmen, hij moest de 
daarop staande boete betalen, en ging in vrijwillige ballingschap. Zijn 
politieke rol was uitgespeeld. De macht van het verleden had het bij de 
reohters gewonnen. De macht van ·het groote verleden spreekt ook uit een 
mel'kwaardig besluit, dat, zooals wij toevallig uit een bewaarden steen 
weten 3), de Atheensche volksvergadering in 325/4 nam.: zij besloot, oorlogs
schepen uit te zenden naar een punt aan de Adriatische Zee, om daar een 
kolonie te stichten, ten einde den korentoevoer naar Athene te verzekeren en 
de zeerooverij der Etruriërs tegen te gaan; als leider der kolonisten werd, 
ominis causa, een ons overigens onbekende Miltiades aangewezen, een nazaat 
en naamgenoot van den man, die een paar eeuwen vroeger een kolonie aan 
de Thracische Chersonesus had gesticht. Dit besluit getuigt van de onver-

2) Demosthenes, Or. XVIII, 'rf()< l'OV 0'1'I!J>állov: Aeschines, Or. lIl, ,.cmx 

Kn/O'",wV1'oç. 

3) Dittenberger, Sylloge ins cr. graec.3 305. 
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zwakte energie van Athene, en... van de macht van het verleden. 
Waarschijnlijk is van de uitvoering van het besluit niets gekomen, wij hooren 
er althans niets van. In den onmiddellijk erop volgenden tijd kreeg Athene 
zooveel andere beslommeringen, dat het aan de uitzending van een kolonie 
niet denken kon, en later had het er niet meer de macht toe. 

Van die beslommeringen was voor Athene de voornaamste de verklaring 
van Alexander, die hij plechtig liet bekend maken bij de Olympische 
~pelen, dus midden in den zomer, van 324, dat alle verbannenen naar hun 
vaderland zouden mogen terugkeeren. Het besluit daartoe had Alexander 
genomen, toen hij in het begin van dat jaar uit het Verre Oosten naar Babylon, 
zijn residentie, terugkeerde en orde wou scheppen in zijn rijk; de bedoeling 
ervan was, om Griekenland te verlossen van de plaag der vele van huis en 
hof verdreven politieke vluchtelingen, en om zich in deze, als zij naar 
huis teruggekeerd zouden zijn, overal een vasten steun te verschaffen. De 
uitvaardiging van het bevel was wel in strijd met de constitutie van den 
Helleenschen bond, die inmenging van den hegemon in de binnenlandsche 
aangelegenheden der leden uitsloot, maar daar stapte Alexander over 
heen 4). Voor Athene beteekende die maatregel het verlies van Samos, 
waarheen de vroeger uitgezette bewoners nu zouden mogen terugkeereo. 
Intusschen, zich verzetten kon Athene niet, want, in tegenstelling met 
vroeger, was het niet meer de eenige zeemacht. Alexander beschikte--nu 
over de schepen van de Klein-Aziatische, Cyprische en Phoenicische steden, 
Athene was dus ter zee niet meer onaantastbaar. Het weigerde dan ook 
niet, maar trachtte den afstand van Samos op de lange baan te schuiven. 
Gemakkelijker kon het voldoen aan een anderen wensch van Alexander, 
nmlk. om in de Grieksche steden goddelijke eerbewijzen te ontvangen 6). 
Ook hiertegen bestond te Athene veel oppositie, maar Demosthenes, die 
eerst tegen het voldoen aan Alexanders wensch was geweest, wendde 
spoedig daarna zijn grooten invloed aan, om de Atheners tot meegaan 
te bewegen: om een zaak als deze wilde hij geen conflict met Alexander. 
Wat hem betreft, mocht Alexander wel de zoon zijn van Zeus of Poseidon, 
waren zijn woorden 6). Alexander kreeg een cultus als Dionysos. Nadeel 
kon Athene daarvan niet ondervinden; de meening van vele modernen, dat 
Alexander god wenschte te zijn, om daarop ,zijn macht over de Grieksche 
staten en zijn verheven-zijn boven alle bindingen, zooals die van de bepa
lingen van den Helleenschen bond, te baseeren 7), acht ik niet juist 8). 

Nog voor andere moeilijkheden zou de Atheensche volksvergadering 
komen te staan. Harpalos, Alexanders minister van financiën, had tijdens 
de jaren van Alexanders afwezigheid in Bactrië en Indië groote verduiste-

4) Vglk. echter E. Bikerman, La lettre d'Alexandre Ie Grand aux bannis grecs, 
Mélanges Radet (Revue des Études anciennes, 1. XLH, 1940), p. 25, bijz. p. 32 vlgg. 

&) Vglk. G. de Sanctis, Gli ultimi messaggi di Alessandro ai Greci. 1. La 
richiesta degli onori divini. Rivista di filol. e d'istruz. dass., N.S., 18, 1940, p. 1 vlgg. 

6) Hyperides. "aH' tJtj,tolJ:Joi"o",,> 31, p. 20 Jensen. 
7) Vglk. Ed. Meyer, Kleine Schriften I, p. 301 vlgg.; 330 vlgg.; W. S. Ferguson, 

Hellenistic Athens, p. 11 vlg. 
8) We hooren nooit, dat Alexander, of een zijner opvolgers, een of ander bevel 

of maatregel heeft willen legaliseeren met een beroep op zijn goddelijkheid. 
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ringen gepleegd; toen Alexander in 324 op den terugweg was, was hij uil 
Babylon .gevlucht, en had, behalve goud, een legertje soldaten en een vloot 
meegenomen. Daarmee verscheen hij voor den Piraeus, met het verzoek, 
opgenomen te worden. Inwilliging van dit verzoek zou gelijk staan met 
oorlog tegen Alexander. De anti-macedonische ultra's, zooals de redenaar 
Hyperides, wilden dit wel, maar Demosthenes, die inzag, dat een oorlog 
met Alexander thans tot een catastrophe zou leiden, koos een middenweg: 
de soldaten en de schepen van Harpalos werden niet toegelaten, maar hij 
zelf en zijn schalten op den burcht in ,bewaring ·genomen, om ze ter be
schikking te houden van Alexander. Toen Harpalos wist te ontsnappen en 
het bleek, dat van zijn schalten de helft verdwenen was, uitgegeven om 
Atheensche staatslieden voor zich te winnen, volgde een monsterproces, 
waarin met vele anderen ook Demosthenes betrokken werd. Zijn aanklager 
was zijn vroegere medestander, de fel anti-macedonisch gezinde Hyperides. 
Diens rede tegen Demosthenes is grootendeels over 9); zij is in het midden der 
1ge eeuw op een Egyptische papyrus voor den dag gekomen. Demosthenes 
erkende, 20 talenten te hebben ontvangen, maar beweerde, die ten behoeve 
van den staat te hebben gebruikt. Door zijn politiek waren nu zoowel de 
Macedonisch gezinden als de anti-macedonische ultra's zijn vijanden 
geworden; hij werd dan ook veroordeeld, en dat tot eep boete van 50 
talenten. Daar ,hij die niet betalen kon, ging hij in ballingschap 10). 

Het was dus aan hen,. die de gelegenheid tot verzet tegen Alexander 
gekomen hadden geacht, gelukt, Demosthenes' politieken invloed te fnuiken, 
maar ook zij durfden toch niet het op een oorlog met Alexander te laten 
aankomen, of zij zagen in, dat zij het volk daartoe niet zouden kunnen 
bewegen. In Athene's politiek kwam dus door het heengaan van Demosthenes 
geen verandering. 

Zoo was de toestand, toen in den zomer van 323 het bericht kwam, dat 
Alexander na een korte ongesteldheid was overleden. Hij stierf 13 Juni 323, 
32 jaren en 8 maanden oud. Geen wonder, dat toen de anti-macedonische 
stemming te Athene niet meer te houden was, en dat toen ook Demosthenes 
den oorlog wenschte. Demosthenes heeft met koortsachtigen ijver op vele 
plaatsen van Griekenland gewerkt, om bondgenooten voor Athene te 
krijgen, en is daarin ook geslaagd. Zijn verhanning werd opgeheven. 
Een Grieksche bond ~am tot stand, de vrijheid der Grieksche staten 
was het parool. In welk licht de Atheners den nu begonnen oorlog 
zagen, blijkt uit de wijze, waarop zij hem later in officieele documenten 
noemden: de Helleensche oorlog, of uitgebreider: de Helleensche 
oorlog, dien ,het volk der Atheners opnam ter verdediging van 
de Hellenen 11). Eerst begunstigde de fortuin de Grieken. Antipater, dien 

9) Vglk. G. Colin, Le discours d'Hypéride contre Démosthène sur l'argent 
d'Harpale. Essai de traduction et de reconstitution, avec une étude historique et 
littéraire. Paris 1934. 

10) Vglk. A. Koerte, Der harpalische Prozess. Neue Jahrb. f. d. klass. Altert. 53, 
1924, blz. 217 vlgg.; G. Colin, Démosthène et l'affaire d'Harpale, Revue des ~tudes 
grecques 38, 1925, blz. 306 vlgg.; 39, 1926, blz. 31 vlgg. 

11) .,., TOV 'EU., .. ,lCOV "0"'''_ Dittenberger, SyIl.3 346, 18; .,., ToV ,.0",,,011 

TOV 'BU., .. ,lCoV, Ö)/ .".GniGluo Ö dij,'Qi ö 'AII-.,,,alw., v:d() T"''' 'EU>j"IJ))/, ~ylJ.3 317, 9 sqq. 
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Alexander bij zijn vertrek naar Azië als stadhouder in Macedonië had 
achtergelaten en die nu tegen hen optrok, beschikte over weinig troepen 
en werd in een stad in Zuid-Thessalië opgesloten, maar er kwam hulp uit 
Azië, en toen werden de Grieken verslagen. Hun nederlaag was weliswaar 
niet van dien aard, dat zij den strijd niet zouden hebben kunnen voortzetten, 
doch met den Griekschen bond onderhandelen wilde Antipater niet, alleen 
met elk der Grieksche staten afzonderlijk. Het bondsleger verliep daarop, 
omdat de staten, in de hoop betere voorwaarden te zullen verkrijgen, de 
een na den ander hun contingenten lieten aftrekken, en Antipater verscheen 
v.or de grenzen van Attica, m den zomer van 322. 

Aanvankelijk wilde men zich te Athene tot het uiterste verdedigen, maar 
spoedig keerde de stemming en zond men gezanten, mannen, die steeds tegen 
den oorlog met Macedonië geweest waren, Demades, Phocion, Xenocrates, 
Plato's opvolger als hoofd der Akademie, om met Antipater te onderhan
delen. Vanwaar dit gebrek aan moed? Er was in 322, behalve de beslissing 
in den strijd te land, nog eene andere gevallen, die voor Athene van veel 
mee r belang was: zijn vloot was door de Macedonische vernietigend ver
slagen, het had de heerschappij ter zee verloren, en 'heeft die nooit meer 
herwonnen. Verzet zou, in het gunstigste geval, beteekenen: overgave na 
insluiting en uithongering, want er bestond nergens een macht, die Athene 
hulp zou kunnen zenden. Dat Athene het hoofd in den schoot legde, had 
ten gevolge, dat Attica gespaard bleef voor een inval, maar de voorwaarden, 
die ·het moest aanvaarden, waren nu heel anders dan in 338 en 335. De 
voornaamste was de afschaffing der democratie. De politieke rechten 
zouden beperkt worden tot hen, die een census van meer dan 2000 drachmen 
bezaten, d.w.z. tot hen, die tot den dienst als hopliet verplicht waren. Van de 
21000 burgers behielden dientengevolge slechts 9000 het volledige burger
recht. Van dezen meende Antipater geen onberaden stappen, die henzelf 
en hun goed in gevaar zouden brengen, te behoeven te vreezen. Doch om 
te 'zorgen, dat, als hij weg .was, die 9000 de in hun 'handen 'gelegde macht 
zouden behouden en de democratie niet zou worden hersteld, nam hij nog 
een anderen maatregel: op Munychia, den burg van den Piraeus, kwam een 
Macedonische bezetting. Samos verloor Athene, de hoofden der anti
macedonische partij zouden voor het gerecht moeten komen, in het bijzonder 
Demosthenes en Hyperides. Natuurlijk vluchtten deze, maar zij werden door 
Antipaters handlangers achtervolgd en gedood, of doodden zich vrijwillig. 
Dit laatste deed Demosthenes. Zijn politiek had ook nu gefaald, evenals 
tegen Philippus, en nu was zijn échec volledig: de democratie vernietigd, de 
stad onder de voortdurende dreiging van een vreemd garnizoen in den 
Piraeus, de verbinding met de zee afhankelijk van de gunstige gezindheid 
van een vreemde macht, de staat politiek tot machteloosheid gedoemd. 
Erger scheen het niet te kunnen. 

En toch, de geest van Demosthenes bleef leven. Er moesten nog twee 
generaties over voorbijgaan, en er moest een catastrophe komen, nog erger 
dan die van 322, vóór de droom van een machtig Athene, voorvechtster 
van de vrijheid der Hellenen, voorgoed was uitgedroomd. Zoo ingeworteld 
was bij de meerderheid der Atheners de idee der democratie en der machts
politiek, dat lang na zijn dood de geest van Demosthenes de politiek van 
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Athene heeft kunnen beïnvloeden, en vaak daaraan richting heeft gegeven. 
Ook de mannen, die, na den dood, in het voorjaar van 319, van den 

iDtusschen door het Macedonisch leger tot bestuurder van Alexanders rijk 
gekozen Antipater, jarenlang om de macht streden, totdat het definitief in 
een aantal rijken was uiteengevallen - men pleegt hen reeds in de 
oudheid de diadochen te noemen -, wisten heel goed, hoe hoog de Grieksche 
staten, en in het bijzonder Athene, hun zelfstandigheid stelden, en zij 
maakten daarvan voor hun doeleinden gebruik. De vrijheid en autonomie 
der Hellenen werd een leus, die zij ten eigen bate aanwendden, want het 
waren woorden, die het hart van elk en Helleen sneller deden kloppen, en 
althans te Athene zwaarder wogen dan de materieele voordeelen van rust 
en welvaart. 

De eerste, die van deze gevoelens der Grieken gebruik maakte om zijn 
positie te versterken, was Antipaters opvolger als rijksbestuurder, Poly
perchon. Hij vaardigde een edict uit, waarbij aan alle Grieksche staten de 
v,rijheid werd gegeven en de constituties, die zij onder Philippus en 
Alexander hadden bezeten; de sinds Alexanders dood verbannenen zouden 
mogen terugkeeren en hun eigendom weer in bezit nemen. Hunnerzijds 
zouden de Grieken Polyperchon moeten steunen. Als termijn, .waarbinnen 
dit alles zou moeten worden verwezenlijkt, werd de eerstvolgende maand 
Xandikos, d.w.z. Maart 318, vastgesteld. 

Het edict van Polyperchon, waarvan de woordelijke text ons bekend is 12), 
beteekende voor Athene het herstel der democratie. Inderdaad kwam dit 
in Maart 318 tot stand, wat weer den ondergang van de voornaamste 
Macedoniscbgezinden, in het bijzonder van ,Phocion, tengevolge had. Maar 
op Munychia lag nog steeds een Macedonisoh garnizoen, en de commandant 
daarvan weigerde af te trekken. Hij hield de zijde van Polyperchons tegen
stander, Cassander, den zoon van Antipater. Het gelukte PQlyperchon niet, 
het platteland van Attica afdoende tegen de troepen van Cassander te 
beschermen, Polyperchons macht in het overige Griekenland en in Mace
donië verminderde, zijn vloot werd verslagen, opnieuw was Athene op 
zichzelf aangewezen, hongersnood stond voor de deur. Zoo kwam het tot 
onderhandelingen met Cassander, en deze konden spoedig tot een resultaat 
leiden, want de Atheners wenschten te vermijden, dat de stad ingesloten 
en Attica geplunderd zou worden, terwijl Cassander niet de vernietiging 
van Athene beoogde, maar de beschikking erover. Daarom waren zijn 
voorwaarden heel wat gematigder dan die van zijn vader in 322. Natuurlijk 
bleef er een Macedonische bezetting in den Piraeus, maar niet zij, die 
minder dan 2000, doch diegenen, die minder dan 1000 drachmen bezaten, 
werden van de politieke burgerrechten uitgesloten; een Atheensch burger, 
dien Cassander zou aanwijzen, zou het toezicht krijgen over het staatsbestuur. 
Cassander wees als zoodanig aan Demetrius van Phaleron, een man uit een 
aanzienlijke Atheensche familie, die aan de onderhandelingen der Atheners 
met hem had deelgenomen en steeds had behoord tot de partij dergenen, 
die Athene buiten politieke verwikkelingen en op goeden voet met Macedonië 
wenschten te zien. 

12) Diodorus XVIII, 56. 
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Tien jaren lang heeft Demetrius van Phaleron aan het hoofd van den 
Atheenschen staat gestaan, van 317-307 13). Hij was zeer gematigd, ver
volgingen van politieke tegenstanders kwamen niet voor. In de buiten
landsche politiek was Athene nu natuurlijk de bondgenoot van Cassander 
en steunde dezen in diens oorlogen zonder daarvan alteveel last te hebben. 
In 311 kwam er een vrede tusschen de diadochen tot stand, die gedurende 
eenige jaren de vijandelijkheden deed ophouden. De bete eken is van 
Demetrius van Phaleron ligt op het gebied der hinnenlandsche politiek. 
Evenals Aristoteles ziet hij het heil van den staat in het welvaren van een 
gezeten middenstand. De lasten, die tot nu toe op de gegoeden drukten, de 
triërarchie en de choregi,e, werden afgeschaft; de kosten voor de oorlogs
schepen - .het waren nog slechts weinige - en die voor de koren van 
tragedie en comedie - ook deze waren nu lang niet meer zoo groot als 
vroeger - kwamen ten laste van den staat. Die vermeerdering van staats
uitgaven werd gecompenseerd, doordat de presentiegelden voor het 
bijwonen der volksvergaderingen en rechtzittingen en de vergoeding, die 
de burgers kregen voor het bezoeken van de uitvoeringen in het theater, 
werden afgeschaft. De uitgaven voor het leger en de vestingwerken werden 
beperkt. De aanwijzing der ambtenaren door het lot werd vervangen door 
verkiezing ,bij lhandopsteking. Aan de particuliere luxe .werden grenzen 
gesteld. De aanleg van kostbare grafmonumenten werd verboden, met 
Demetrius van Phaleron houden de prachtige attische grafreliefs op, slechts 
bescheiden grafzuilen hIeven geoorloofd. Er werd een college van gynai
konomoi ingesteld, om toezicht te houden, dat in het bijzonder de vrouwen 
de bepalingen tot beperking der luxe niet zouden overtreden, want 
Demetrius wilde niet, dat de gegoeden, voor wier belangen hij waakte, zelf 
hun bezit zouden doorbrengen. Hij zorgde er voor, dat levensmiddelen 
en andere goederen rijkelijk en tegen lage prijzen voorhanden waren, en 
dit werd hem vergemakkelijkt, doordat gedurende een groot deel van zijn 
bewind in Griekenland vrede heerschte. Daardoor kwam de ·handel weer 
tot bloei en stegen de staatsinkomsten. Demetrius was ook de eerste, die 
een volkstelling hield: het aantal mannelijke Atheensche burgers tusschen 
18 en 59 jaar wordt ons opgegeven als 21.000, dat der metoeken als 10.000 14), 

zoodat 'het aantal vrije inwoners van Attica, mannen, vrouwen en kinderen, 
ongeveer 125 à 150.000 zal hebben bedragen. Het cijfer voor de slaven is 
corrupt overgeleverd; wanneer het even groot geweest is als dat der vrijen, 
moet de geheeIe bevolking van Attica toen 250 à 300.000 bedragen hebben, 
waarvan zeker de helft in de stad woonde 11». Geheel in de lijn van 
Demetrius ligt het, dat hij een vriend was van Menander, die in zijn 
comedies juist het leven van die klassen schilderde, die DemetTÏus begun
stigde. Zelf was Demetrius een man van verfijnde levenswijze, een redenaar 
en philosoof, leerling van Theophrastus, den opvolger van Aristoteles als 

1.3) Vglk. E. Bayer, Demetrius Phalereus der Athener. Tübinger Beiträge zur 
Altertumswissenschaft 36, 1942. 

H) Ctesicles bij Athenaeus VI 103, p. 272 c. 
15) V glk. A. W. Gomme, The population of Athens in the fifth and fotirth 

centuries B. C. (Oxford 1933), blz. 18 vlgg. 
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hoofd van diens school. Aan Theophrastus, een metoek, maakte hij het 
mogelijk, een tuin te koopen, waar 'n heiligdom voor de Muzen werd 
ingericht. De leerlingen van Theophrastus werden hierdoor tot 'n vereeni
ging, gewijd aan den dienst van de Muzen, en stonden onder de bescherming, 
die dergelijke vereenigingen genoten. De Peripatos, zooals zij genoemd werd, 
was de 2e groote philosofenschool te Athene, na de Akademie van Plato. 

Athene genoot dus onder Demetrius een periode van rust en welvaart. 
Hoe dankten zijn mede-burgers hem daarvoor? Dat zijn politieke tegen
standers hem hoonden en zijn prestaties kleineerden, is geen wonder. Zoo 
zei Demochares, de neef van Demosthenes en de voortzetter van diens 
politiek, in zijn geschiedwerk, in een fragment, dat ons toevallig bewaard 
is, schamper, dat Demetrius zich verhoovaardigde op dingen, waarop ook 
een tollenaar en een kruidenier prat zou gaan, want dat hij er zich op 
beroemde, dat in de stad veel en tegen lagen prijs te koop was, en dat voor 
allen het voor het levensonderhoud noodige rijkelijk was voorhanden, 
maar er zich niet over schaamde, dat zijn vaderland alles, wat Griekenland 
tot eer strekt, aan de anderen overliet en maar deed, wat 
Cassander beval 16). Dat was het oordeel van een politiek tegenstander, 
doch men zou kunnen verwachten, dat de Atheners in meerderheid Deme
trius dankbaar zouden zijn voor wat hij voor hun materieel welzijn deed. 
Het tegendeel bleek, toen Demetrius' macht bij den eersten stoot van buiten 
als een kaartenhuis ineenviel. 

Bij den vrede van 311 hadden de machthebbers de vrijheid en autonomie 
der Grieksche staten, zoowel die in Europa als in Azië, bezworen, en ook 
deze zelf hadden den eed daarop afgelegd. Het was vooral Antigonus, 
de 'heerscher over 'het grootste gedeelte van Voor-Azië, die ,in zijn politiek 
de vrijheid der Hellenen op den voorgrond plaatste en als leus aan zijn 
doeleinden dienstbaar maakte 17). Voor Cassander, die nu meester was in 
Macedonië en het grootste gedeelte van Griekenland, en die dus veel meer 
met Grieksche staten te maken had dan Antigonus, zou de mede door hem 
bezworen vrijheid der Hellenen groote bezwaren meebrengen, en in de 
praktijk waren zij dan ook van hem afhankelijk, zooals dat met Athene het 
geval was. In het begin van den zomer van 307 zond nu Antigonus onver
wacht zijn zoon Demetrius, die enkele jaren later naar de wijze, waarop hij 
het beleg van Rhodos voerde, den bijnaam Poliorcetes kreeg, om Athene 
van de heerschappij van Cassander te bevrijden. Plotseling verscheen 
Demetrius met zijn vloot voor den Piraeus, en liet door een heraut van 
zijn schip af aan Athene de vrijheid verkondigen. Tegenstand vond hij, toen 
hij aan land ging, nergens. De Macedonische bezetting hield slechts 
Munychia. Reeds den volgenden dag kwam Demetrius van Phaleron met 
een gezantschap uit Athene om de stad over te geven. Hij wist te goed, 
dat geen Athener aan tegenweer dacht en integendeel de zoon van Anti
gollUS als bevrijder welkom geheet en werd: zoo groot was de macht van 
het verleden. 

16) Demochares, fr. 4 Jac. (Fr. d. gr. Hist. 11 A, blz. 135), bij Polyb. XII 13, 
8 vlgg. 

11) Vglk. A. Heuss, Antigonos Monophthalmos und die griechio<:hen Städte. 
Hermes 73, 1938, blz. 133 vlgg. 
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In Athene werd onmiddellijk de democratie in vollen omvang 
hersteld. De leidende staatslieden waren nu Stratocles en de reeds genoemde 
Demochares. Demetrius van Phaleron mocht zich terugtrekken naar Thebe, 
vanwaar 'hij later tot Ptolemaeus in Egypte ging. Antigonus' zoon 
Demetrius nam Munychia met storm. Eerst toen, na de volkomen bevrijding 
dU3 van Athene, wilde hij naar de stad komen, waar hij met jubel ontvangen 
welld. Antigonus hield zijn belofte. Athene ontving geen garnizoen van 
hem, Munychia werd gesloopt, Athene was volkomen vrij, maar het werd 
nu natuurlijk een hondgenoot van Antigonus, van wien het, bij een even
tueele poging van Cassander om het verlorene te herwinnen, hulp moest 
ontvangen. Met eerbetuigingen voor Antigonus en zijn zoon overtrof 
Athene alles, wat men tot nu toe gezien had. Antigonus en Demetrius 
kregen altaren als 8-Eoi (J(fJTijQEr,; en gouden standbeelden naast die van de 
als .de grootste nationale helden vereerde .. tyrannendooders" Harmodios en 
Aristogeiton. Op de plek, waar Demetrius het eerst te Athene van zijn 
wagen was gestapt, kwam een altaar van .:j7jpnT"wr,; ~aTal{JáT7Jr,;, 2 nieuwe 
phylen werden ingesteld naast de 10 bestaande, de Antigonis en de Demetrias, 
en in overeenstemming hiermee werd het aantal raadsleden van 500 op 600 
gebracht. Gedurende den winter van 307/6 bleef Demetrius te Athene, waar 
hij aan zijn echtgenooten eene toevoegde door ook een voorname Atheensehe, 
een afstammelinge van Miltiades, te huwen 18). 

In het volgende voorjaar moest Demetrius Athene weer verlaten, want 
zijn vader had hem in het Oosten noodig. Daar behaalde hij op Ptolemaeus 
de 'groote overwinning ter zee, die voor zijn vader en hem de aanleiding 
was, den koningstitel aan te nemen, waarin zij onmiddellijk door de andere 
diadochen, Ptolemaeus, Seleucus, Cassander, Lysimachus, werden gevolgd. 
De eenige, die r e c h t had, dien titel te voeren, Alexanders postume zoon, 
was enkele jaren tevoren door Cassander, die hem gevangen hield, in het 
geheim uit den weg geruimd. 

Het vertrek van Demetrius naar het Oosten had aan Cassander gelegen
heid gegeven, een poging te doen, Athene te herwinnen. Daar had men 
intusschen nieuwe schepen gebouwd en de muren in goeden stand gebracht, 
hiertoe in staat gesteld door het geld, dat Antigonus zond 19). De 
muren waren niet slechts in den laatsten tijd veronachtzaamd, maar 
zij waren ook verouderd, sinds bewegelijke torens de verdedigers op de 
muren konden bestoken. Athene werd nu weer tot een moderne vesting 
gemaakt. Dat was noodig, want Cassander maakte in Griekenland vorde
ringen, 'hij rukte op naar Attica, nam de grensforten en begon, voorjaar 304. 
Athene te belegeren, voor de eerste maal na 100 jaar. De pas herwonnen 
vrijheid moest worden verdedigd, en onder leiding van Demochares 
weerden de Atheners zich dapper. Maar de kans, dat het ingenomen zou 
wo Men, was toch groot, en als Athene viel, zou Antigonus zijn steunpunt 

18) Vglk. G. Dimitrakos, Demetrios Poliorketes und Athen. Dis!. Hamburg 1937. 
Zie verder over Demetrius: G. EIkeles, Demetrios der Städtebelagerer. Din. Breslau 
1941; K. Scott, The deification of Demetrius Poliorcetes. Amer. Journ. of philol. 49, 
1928, blz. 137 vlgg., 217 vlgg. Vglk. over Stratocles: W. B. Dinsmoor, The archons 
of Athens in the hellenistic age. 1931, blz. 13 vlg. 

19) Dittenberger. Syll.3 334. 
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in Griekenland verloren hebben, zou het met zijn vèrstrekkende plannen, 
het heele rijk van Alexander onder zich te vereenigen, gedaan zijn. 
Daarom zond hij in den zomer van 304 Demetrius naar het Westen terug. 
Diens komst bracht onmiddellijk redding. Cassander moest zich terug
trekken naar het Noorden. 

Den volgenden winter bracht Demetrius opnieuw te Athene door, en 
nu werd hij met nog meer uitgezochte eer-betuigingen overladen dan in 307 
gebeurd was. Het Parthenon werd 'hem als woning gegeven, immers als 
god was hij de jongere broeder van Athene; op de Acropolis vierde hij 
met zijn vrienden en hetaeren luidruchtige feesten, zijn voornaamste vriendin, 
Lamia, kreeg een tempel als Lamia Aphrodite. Stratocles en de zijnen 
overtroffen zich in vleierijen, zoodat het Demetrius zelf te erg werd 20). 
Demochares hield zich afzijdig, hij wenschte voor Athene een zelfstandige 
houding, en ook een deel der burgerij kon zich niet met het zich klakkeloos 
schikken naar Demetrius' wenschen ,vereenigen. Na diens vertrek uit de 
stad, toen zij dus niet meer onder den directen druk van zijn soldaten stond, 
trachtte zij dan ook dadelijk zelfstandiger tegen hem op te treden, doch 
zonder succes. Demochares werd verbannen, Stratocles, op wien Demetr.ius 
onvoorwaardelijk kon rekenen, beheerschte nu de Atheensche politiek 21). 

Voor de antipathie van vele Atheners tegen Demetrius bestond nog een 
andere reden. In 303 had Demetrius zijn veldtocht in Griekenland tegen 
Cassander voortgezet en groote voordeel en behaald, zoodat hij zoo goed als 
geheel Griekenland ten Zuiden van de Thermopylen beheerschte. Nu riep 
hij afgevaardigden van alle door hem van Cassander's heerschappij bevrijde 
staten te Corinthe bijeen, en daar werd de oude Grieksche bond van 
P,hilippus hersteld; ook Athene nam er aan deel. Van de constitutie van dien 
bond zijn voor eenige jaren belangrijke gedeelten op steen gevonden 22). 
Het is een bond tusschen de koningen AnHgonus en Demetrius en een groot 
aantal Grieksche staten. Zij zenden afgevaardi,gden naar het synhedrion 
van den bond, betalen bijdragen in geld, en . leveren contingenten voor het 
bondsleger. Antigonus en Demetrius spelen in dezen bond dezelfde rol als 
vroeger Philippus en na hem Alexander in den eersten Helleenschen bond 
gedaan hadden; zij zijn leider van den bond, en 'Opperbevelhebber van het 
bondsleger. Om zulk een bond was !het Demochares en de zijnen, was het de 
meeste Atheners, niet te doen geweest; dat was niet de gewenschte bevrijding, 
het terugverlangde verleden, om, samen met anderen, een, zij het belangrijk, 
lid te zijn van een Helleenschen bond onder hegemonie van een Macedoniër! 
Maar voorloopig kon men niet anders, en bovendien moest Cassander 
bestreden worden. Demetrius ging met den strijd tegen hem voort, doch 
het jaar daarop riep zijn vader hem terug. Terwijl nmlk. de zaak van 

20) Demochares, fr. 1 Jac. (Fr. d. gr. Hist. II A, blz. 134), bij Athenaeus VI 62, 
p. 252 f. 

21) Vglk. Plut., Dem. 24, 6 vlgg. De verbanning van Demochares zou volgens 
Beloch, Griech. Gesch. 2 IV 2, blz. 445 vlgg., en De Sanctis, Riv. di filol. e d'istr. 
dass., N.S., 14, 1936, blz. 150 vlgg., eerst in 291 of kort daarna hebben plaats gehad, 
maar er is m.i. geen voldoende reden om de stellige mededeeling van Plutarchus, 
Dem. 24, 10, in twijfel te trekken. 

22) I. G. IV2 68; Wilcken, Sitzungsber. d. Berlin. Akad. 1927, blz. 277 vlgg. 
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Antigonus in het Westen door de successen van zijn zoon zoo zeer was 
vooruitgegaan, was hij in het Oosten tegenover een machtige coalitie van 
vijanden komen te staan, waartegen hij al zijn krachten noodig had. 
Demetrius sloot, zonder Antigonus er in te kennen, een voorloopigen vrede 
met Cag.sander, en stak met zijn leger over naar Klein-Azië. In den nu 
volgenden strijd dolf Antigonus tegen zijn vereende vijanden, Lysimachus, 
den koning van Thracië, Seleucus, den koning van Syrië, Cassander, den 
koning van Macedonië, het onderspit; bij Ipsus in Phrygië werd hij in 301 
totaal verslagen en sneuvelde, op 84-jarigen leeftijd. Zijn plannen tot 
hereeniging van Alexanders rijk daalden met hem ten grave, zijn zoon 
Demetrius was een vluchteling, die moest trachten de resten van zijns 
vaders rijk, d.w.z. Cyprus, steden aan de Westkust van Klein-Azië en aan de 
kust van Phoenicië, bijeen te houden; ook bezat hij nog een machtige vloot. 

De uitslag van den strijd had voor Athene niet gunstiger kunnen zijn. 
Indien Antigonus en Demetrius de overwinning hadden behaald, dan zou 
de éénheid van het rijk van Alexander hersteld zijn en zou Athene politiek 
machteloos zijn geworden. Nu kon het zijn zelfstandigheid handhaven, 
omdat de overwinnaars niet een volledige overwinning hadden behaald -
met Demetrius moesten zij nog terdege rekening houden - en omdat 
tusschen hen, onmiddellijk nà de overwinning, wantrouwen was begonnen 
te heerschen. Zij moesten Athene gunstig behandelen, om niet te maken 
dat het op de zijde van een ander trad. 

Op het gebied der binnenlandsche politiek waren er te Athene twee 
stroomingen, een oligarchische en een democratische. De laatste had verre 
de ovel'hand onder de burgerij, maar onder de democraten trof men wel 
scharkeeringen aan. Heel wat van de door Demetrius van Phaleron aange
brachte veranderingen waren hlijven bestaan. De gynaikonomoi waren 
afgeschaft, maar de beperkende bepalingen op de luxe en op grafmonu
menten waren gebleven, de triërarchie en choregie waren niet weer ingesteld, 
de gegoeden hadden het dus gemakkelijker gekregen dan vroeger. Wat de 
buitenlandsche politiek betreft, waren de oligarchisch gezinden uit traditie 
op de hand van Cassander. Onder de democraten had men vooreerst 
diegenen, die Athene een actieve rol in de groote politiek wilden doen 
spelen; hun leider was Demochares geweest. Andere democraten, zooals 
Stratocles, waren door dik en dun met Antigonus en Demetrius meegegaan, 
en hadden de Atheensche politiek geheel van dezen af.hankelijk gemaakt. 
Nu, na lpsus, was uiteraard hun invloed getaand, en de baan vrij gekomen 
voor diegenen, die waarschijnlijk wel de meerderheid uitmaakten, nmlk. 
de gematigden, die ook een zelfstandigheidspolitiek wenschten, maar niet 
de riskante groote mogendheidspolitiek van Demochares. Zij wilden, dat 
Athene zich rustig zou houden, en ook door de anderen met rust zou worden 
gelaten. 

Welke politiek Athene nà de nederlaag van Antigonus en Demetrius zou 
volgen, bleek spoedig. Demetrius van Phaleron werd niet teruggeroepen, 
maar evenmin Demochares, van de uitersten moest men blijkbaar niets 
hebben. Koning Demetrius stelde zijn hoop voor de toekomst in de eerste 
plaats op Griekenland, waarvan 't grootste gedeelte immers kort geleden in 
een bond onder zijn hegemonie vereenigd was. Te Athene had hij verscheiden 
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schepen en bezittingen en ook zijn gemalin Deidamia, de zuster van koning 
Pyrrhus van Epirus, achtergelaten, en daarheen wilde hij zich nu van 
Klein-Azië begeven. Maar toen hij met zijn vloot bij de Cycladen gekomen 
was, kwam hem een gezantschap uit Athene tegemoet met de mededeeling, 
dat Athene besloten had, g een der koningen in de stad toe te laten en 
neutraal wou blijven, Deidamia had men onder eervol geleide naar Megara 
gebracht. Om Athene te dwingen, daarvan kon in de gegeven omstandig
heden voor Demetrius geen sprake zijn, hij vergenoegde er zich mee, zijn 
schepen en overige bezittingen, die zich te Athene bevonden, terug te vragen, 
en de Atheners gaven aan dit verzoek bereidwillig gehoor. Aangezien 
behalve Athene ook 't overige Midden-Griekenland hem afviel, liet 
Demetrius zijn plan, daarheen te gaan, varen; gedurende de eerstvolgende 
jaren bleef hij in het Oosten, waar hij zich, steunend op zijn vloot, in het 
bezit der overgebleven brokken van zijns vaders rijk wist te handhaven. 

Athene had zich dus van Demetrius gedistancieerd, men werkte niet 
met hem mee, maar men trad ook niet vijandelijk tegen hem op. De twee 
nieuwe phylen Antigonis en Demetrias werden niet afgeschaft, de stand
beelden van Antigonus en Demetrius, de cultus der 8-Eo1 (1W'tij"E~, de 
feesten der Antigoneia en Demetrieia bleven bestaan. Met alle koningen 
stond Athene op goeden voet. De oude vijand Cassander sloot vrede, Lysi
machus zond aan Athene de in Azië krijgsgevangen gemaakte Atheners terug, 
en zond later een groote hoeveelheid koren, een voor Athene, dat voor zijn 
voeding steeds van den import van buitenlandsch graan afhankelijk was, 
zeer welkom geschenk 23). 

Meestal wordt aangenomen, dat in de eerste jaren nà 301, toen Athene 
zich niet bedreigd gevoelde door buitenlandsche machten tengevolge van 
de tusschen deze heerschende oneenigheid, en het evenmin zelf een aan
vallende politiek volgde, de na Chaeronea ingevoerde algemeene dienst
plicht, de verplichting voor jongelieden, om twee jaar als ephebe te dienen, 
weer is afgeschaft en vervangen door een vrijwillige 24). Dat zij afgeschaft 
is, staat vast, maar het jaar waarop is onzeker. Uit toevallig bewaarde 
oorkonden blijkt, dat in 305/4 de verplichting nog bestond, want in dat 
jaar bedroeg het jaarcontingent nog c. 400, doch in 282/1 was het nog 
slechts 33, en op die hoogte bleef het ongeveer in het vervolg 211). Tusschen 
de genoemde jaren moet dus de verandering hebben plaats gevonden. Dat 
men deze echter aan de mannen, die dadelijk na 301 den staat bestuurden, 
moet toeschrijven, lijkt mij niet waarschijnlijk. Het was waarlijk niet hun 
belang, om den staat te verzwakken, als zij dien neutraal wilden houden. 
Het lijkt waarschijnlijker, dat de wijziging der ephebie eerst later, toen de 
stad voor de tweede maal onder koning Demetrius kwam, heeft plaats 
gevonden. Zij werd van een verplichten twee-jarigen dienst tot een vrij
willigen van één jaar; militaire beteekenis had zij wegens het gering aantal 
vrijwilligers voortaan niet meer. Het waren nu jongelieden van gegoede 

23) Dittenberger, Sy11.3 374, 10 vlgg. 
24) Aldus Ferguson, Hellenistic Athens, blz. 127 vlg. 
25) Vglk. J. Sundwa11, Acta Soeietat. Seient. Fennicae XXXIV, blz. 22 vlgg.~ 

G. Busolt, Griech. Staatskunde 11, blz. 1I88 vlgg. 
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families, die er nog aan deel namen. Het militaire karakter ervan ging 
ook langzamerhand verloren. 

In deze jaren wordt Athene hoe langer hoe meer het intellectueele centrum 
van Griekenland, zijn universiteitsstad. Plato had reeds de Akademie 
gesticht, onder Demetrius van Phaleron was Theophrastus de stichter 
geworden van den Peri patos. De studenten van die scholen vOmlden, zooals 
gezegd, vereenigingen voor den cultus van de Muzen. Aan 't hoofd van 
de school stond 't levenslang hoofd, die over 't vermogen ervan beschikte 
bij uitersten wil en het vermaakte aan dengene, dien hij tot opvolger 
aanwees. De 'gunst, waarin Theophrastus hij Demetrius van Phaleron gestaan 
had, was na diens verdrijving voor hem gevaarlijk geworden. We zien een 
herhaling van wat bijna 100 jaren tevoren bij het herstel der democratie 
nà den val van de 30 gebeurd was: toen was Socrates, wiens nieuwlichterij 
aansprakelijk werd gesteld voor de wandaden der oligarchen, het slachtoffer 
geworden, nu ,zou het Theophrastus zijn. De philosofen in het algemeen, 
maar vooral de peripatetici, stonden bij de democraten in 'n slecht blaadje. 
De staatsleer van Plato en Aristoteles moet van de democratie niets hebben. 
De commandant van ,het garnizoen in den Piraeus onder Cassander was een 
neef geweest van Aristoteles, Demetrius van Phaleron een leerling van 
Theophrastus. Een zekere Sophocles diende nu een wetsvoorstel in, waaI1bij 
het aan alle philosofen verboden werd, een school te houden zonder speciale 
toestemming van volk en raad. Toen dit voorstel was aangenomen, verliet 
Theophrastus Athene. Maar een wet van Solon verleende beschemling aan 
vereenigingen, waarbij bedacht moet worden, dat in de oudheid alle 
vereenigingen religieuze vereenigingen zijn ter vereering van een bepaalden 
god, wat ook daarnevens feitelijk het hoofddoel ervan zijn moge. Wat zulke 
vereenigingen voor zich en hare leden vaststelden, had volgens de genoemde 
wet van Solon ,geldigheid, voorzoover het niet van staatswege verboden 
was. Van een voorafgaande goedkeuring door den staat was geen sprake. 
de leden ervan konden alleen individueel voor hun practijk en theorie 
vervolgd worden. Daarom klaagde een Atheensch peripateticus Sophocles 
aan, een onwettig voorstel te hebben ingediend. Ondanks de verdediging 
door Demochares werd hij veroordeeld en verviel in een boete van 5 
talenten (zomer 306), Theophrastus keerde daarop te Athene terug 26). Deze 
beslissing van de Atheensche rechtbank was van het grootste gewicht. 
Daarmede toch was te Athene de vrijheid van vereeniging definitief 
gegrondvest. Nooit heeft men later weer getracht, zich te bemoeien met 
de organisatie der philosofenscholen. Onmiddellijk na Sophocles' 'veroor
deeling kwam Epicurus uit Lampsakos te Athene en stichtte zijn school in 
zijn tuin. Eenige jaren later volgde Zeno van Citium op Cyprus, die een 
school opende in de Stoa Poikile op de markt. Dat was dus de 4e philoso
fenschool, die te Athene gesticht werd. Die scholen brachten een groot 
aantal jongelieden naar Athene, en bezorgden derhalve ook materieel aan 
de stad aanzienlijke voordeelen. 

Het gelukte aan Athene slechts kort, zijn zelfstandigheid te handhaven., 

26) Vglk. Wilamowitz, Antigonos von Karystos, p. 263 vlgg. (Excurs 2: Die 
rechtliche Stellung der Philosophenschulen). 
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Al spoedig, eerder, dan men tot voor kort dacht, kwam het er tot strijd 
tusschen de partijen en brak een burgeroorlog uit. We weten hiervan bitter 
weinig, niet slechts alle détail 'ontgaat ons, maar zelfs de hoofdlijnen zijn 
onzeker. Demetrius van Phaleron en Demochares waren verbannen. 
Stratokles had zijn grooten invloed verloren. Op den voorgrond traden 
nu Phaedrus, Olympiodoros en Laohares. Phaedrus behoorde tot de gema
tigde democraten, zijn vader was strateeg geweest onder het bewind van 
Demetri'lls van Phaleron. Olympiodoros had zich, tijdens het bondgenoot
schap van Athene met Demetrius Poliorcetes, als officier verdienstelijk 
gemaakt, in de eerste jaren na den slag bij Ipsus hooren we weliswaar in 
onze schamele bronnen niets van hem, maar uit wat daarna gebeurde, blijkt, 
dat 'hij reeds toen een rol moet hebben gespeeld. Hij behoorde tot de fellere 
democraten 27). Een raadselachtige figuur is Lachares, van wien we tot voor 
kort eigenlijk alleen wisten, dat hij eenigen tijd "tyran", zooals onze 
bronnen zich uitdrukken, van Athene geweest is, daartoe aangezet door 
Cassander, dat hij tegen de burgerij allerwreedst was opgetreden en de 
eigendommen der goden niet had ontzien, maar wanneer hij zich van de 
macht meester gemaakt had en hoe, wist men niet. Nu is een tip van den 
sluier opgelicht door een in Egypte gevonden, helaas slechts klein en zeer 
gemutileerd, fragment .van een kroniek, maar toch blijft het meeste, en vooral 
de politieke achtergrond, ons duister 28). 

Als het fragment begint, heerscht er al burger-oorlog in Athene. Twee 
der strategen zijn met elkander in strijd, Charias, van wien we hier voor 
het eerst hooren, die het bevel had over de hoplieten, dus over Atheensche 
burgers, en Lachares, die de soldeniers aanvoerde. Charias bezet de acropolis, 
doch Lachares, geholpen door uit den Piraeus afkomstige soldaten, verjaagt 
hem en de zijnen daaruit; hij laat de groote meerderheid ongedeerd aftrek
ken, maar Charias en enkele anderen worden door het volk ter dood 
veroordeeld. De solodaten uit den Piraeus bezetten nu dezen, uit vrees voor 
de partij uit de stad, althans indien ik hier de lacune ,goed aanvul 29). Zij 
moeten dus van Lachares zijn afgevallen. In het volgende werd, naar het 
schijnt, gezegd, dat Lachares den Piraeus belegerde. Dan wordt meegedeeld 
dat hij, om 1:ijn soldeniers te betalen, het goud van het gewaad van het 
Athena-bedd in het Parthenon gebruikte. 

Welke partijen helbben wij hier vóór ons? De perihegeet Pausanias 
vertelt, dat Cassander Lachares, die tot dan toe de leider van het volk was, 
voor zich won en overhaalde, naar de tyrannis te streven 30). Van de familie 
en de voorgeschiedenis van dezen Lachares weten we niets, hij is zelfs de 
eenige Athener, die, voor zoover bekend, dezen naam droeg. Hij moet zich 

27) Vglk. over de loopbaan van Olympiodoros: Dinsmoor, The archons of Athens, 
p. 12 vlg.; De Sanctis, Riv. di filol., N.S., 14, 1936, p. 268. 

28) Oxyrhynchus Papyri 2082; Jacoby, Die Fragm. d. griech. Historiker, Bd. 11 B, 
p. 1194 vlgg., met commentaar, Bd. 11 D, blz. 848 vlgg. Zie verder De Sanctis, Riv. 
di filol., N.S., 6, 1928, blz. 53 vlgg.; Ferguson, Class. Philology 24, 1929, blz. 1 
vlgg.; De Sanctis, Riv. di filol., N.S., 14, 1936, blz. 134 vlgg., 253 vlgg. 

29) Aan het slot van fragm. 2, Bd. 11 B, p. 1195, 11 Jacoby, stel ik voor 
dlu]rw" ie "O' .. [wç in plaats van ,'Ir"] rWII is "O'r[.Io»" 

30) Pausan. I 25, 7. 
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op een of andere wijze populair hebben gemaakt, anders zou het volk hem 
niet tot strateeg gekozen hebben. Uit zijn verbinding met Cassander zou 
men opmaken, dat hij tot de oligarchische partij behoorde, maar zeker is dit 
niet. Het zou ook kunnen zijn, dat hij op de heffe des volks steunde en zoo 
naar boven gekomen was. Cassander zal niet kieskeurig geweest zijn, als hij 
iemand voor ûcb kon winnen, door wien hij invloed in Athene krijgen kon. 
De tegenstanders van Lachares zijn in elk geval de democraten. Dat blijkt 
hieruit, dat tijdens de gebeurtenissen, die op de boven beschrevene volgen, 
de Piraeus in handen van oe democraten is en zich afgescheiden heeft van de 
stad. We hebben dus nu weer denzelfden toestand als in 404, dat nmlk. de 
stad en de Piraeus in verschillende handen zijn: ook toen zaten de demo
craten in den Piraeus en bestreden oe partij in de stad. 

Wanneer hebben deze gebeurtenissen plaats gehad? Op het verhaal van 
den strijd tusschen Lachares en Charias volgt in de kroniek: "en ook stierf 
Cassander, de koning van Macedonië", enz. De dood van Cassander valt in 
het jaar 298/7, zeer waarschijnlijk in April/Mei 297; de burgeroorlog te 
Athene valt dus op zijn laatst in 298/7, misschien reeds eerder. Wat de 
kroniek vertelt van het gebruik maken van het goud van het Athena-beeld 
door Lachares volgt op de mededeeling van den dood van Cassander's zoon 
en opvolger Philippus, na een regeering van vier maanden, in 297/6; in 
dat jaar was Lachares dus in ieder geval reeds meester van Athene, was 
hij "tyran", misschien was hij het al eerder. Tot nog toe dacht men, dat hij 
in 295 zich van de heerschappij meester maakte, omdat blijkens inscripties 
in dat jaar midden in het Atheensche ambtsjaar een wisseling in de 
beambten plaats vond 31). Misschien hangt deze wisseling echter samen met 
een aanslag op Lachares, waarvan we op een andere plaats van Pausanias 
hooren 32). In wdken vorm Lachares zijn tyrannis uitoefende, welk ambt hij 
bekleedde, of er in de staatsregeling veranderingen kwamen, we weten het 
niet, evenmin op welk deel der bevolking hij vooral steunde. Men vertelt 
van zijn wreedheid. Als hij het noodig vond, wreed op te treden, zal zijn 
aanhang onder de burgerij niet erg groot geweest zijn. Hij moest blijkbaar 
het meest vertrouwen op zijn soldeniers. 

De burger-oorlog te Athene was voor Demetrius Poliorcetes aanleiding. 
om opnieuw zijn geluk in het Westen te beproeven. Wel begreep hij, dat hij 
door zijn vertrek zijn bezittingen in 't Oosten ten prooi liet aan zijn vijanden 
- die hebben er zich inderdaad spoedig van meester gemaakt -, doch de 
kans, Athene te bemachtigen en van daaruit weer een machtspositie te 
krijgen in Griekenland, woog voor Demetrius ruimschoots daartegen op. 

In 296 stak hij met zijn vloot naar Griekenland over. Zijn bondgenooten 
waren de democraten in den Piraeus. Intusschen werd dicht bij de 
Attische kust zijn vloot groot ende els door storm vernield, en een desniettemin 
op Athene ondernomen aanval mislukte. Daarom wendde hij zich, terwijl hij 
zijn vloot liet herbouwen, eerst naar de Peloponnesus. Zoo kreeg Athene 
eenig respijt, maar in 295 hernieuwde Demetrius zijn aanval. Voor het 

31) Vglk. Wilamowitz, Antigonos von Karystos, blz. 238 vlg.; Beloch, Griech 
Gesch. 2 IV 2, blz. 247. 

32) Pausan. I 29, 10. 
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eerst sinds 404 stond Athene aan een belegering bloot. Of de Atheensche 
burgerij, als zij baas in eigen huis geweest was, zich verdedi.gd zou hebben, 
weten we niet; tot nog toe was zij steeds, als het tot een belegering zou 
komen, daarvoor teruggedeinsd. Maar Lachares hield vol, hij hoopte op 
ontzet 'Van overzee, doch een vloot van Ptolemaeus, die inderdaad bij Aegina 
verscheen, durfde tegen de overmachtige vloot van Demetrius geen slag 
leveren en trok zich terug. Demetrius ging niet tot een bestorming over, daar 
de honger Athene vanzelf in zijn handen moest brengen. Van den hon
gersnood, die al spoedig begon te heerschen, vernemen we verschillende 
staaltjes. Ten slotte verliet Lachares heimelijk de stad en vluchtte naar 
Boeotië; de Atheners openden de poorten voor Demetrius (begin 294). 
Lachares is nooit te Athene teruggekeerd. Volgens Pausanias zou hij in 
Boeotië om het goud, dat hij bij zich droeg, vermoord zijn; volgens anderen 
ging hij tot Demetrius' vijand Lysimachus en leidde daar een avontuurlijk 
leven 33). 

Het was Demetrius er niet om te doen, om zich op de Atheners te wreken, 
integendeel, alles moest er hem aan gelegen zijn, hun -welwillende houding 
te verwerven voor zijn latere plarmen. Daarom toonde hij zich zeer clement. 
Op een in het theater samengeroepen volksvergadering gaf hij aan de stad 
de vrijheid, terwijl hij tevens ter leniging van den nood 100.000 medimni 
graan schonk. Zoo dankte Athene voor de tweede maal zijn vrijheid en het 
herstel der democratie aan Demetrius. Maar er was toch verschil met wat 
er in 307 gebeurd was, want op de genoemde volksvergadering werd door 
een zijner aanhangers voorgesteld, hem den Piraeus en Munychia over te 
geven, en natuurlijk werd dat voorstel aangenomen. Even natuurlijk was dit 
niet naar den zin van Demetrius' bondgenooten, de democraten, die in den 
Piraeus zaten en hem gesteund hadden. Zij verzetten zich en lieten het zelfs 
op een belegering aankomen. Hoe lang hun verzet geduurd heeft, weten we 
niet; daar het uitzichtloos was, zal het wel slechts kort zijn geweest 34). Er 
kwam dus nu een garnizoen van Demetrius in den Piraeus en op Munychia, 
en hij voegde daar nog de bezetting van den Mouseionheuvel, het punt, waar 
de lange muren de stad .bereikten, aan toe. Wèl was dus de democratie her
steld, maar Athene lag nu vast in Demetrius' hand. Eigenlijk stond hij in 
dezelfde positie tegenover Athene, als Cassander gestaan had tijdens 't be
wind van Demetrius van Phaleron. 

Het is, na al wat er gebeurd was, begrijpelijk, dat de rust te Athene niet 
dadelijk terugkeerde. Dit blijkt .wel'hieruit, dat, zooals Dinsmoor zeer waar
schijnlijk heeft gemaakt, gedurende de beide Attische jaren, die op de 
overgave van Athene volgden, 294/3 en 293/2, één man het eponyme 
archontaat heeft bekleed, nmlk. Olympiodoros 35). Dat iemand twee jaren 
achter elkaar archon is, is iets abnormaals; het komt slechts een zeer enkele 
maal voor. Zonder Demetrius' toestemming kan het niet zijn geschied. 
Olympiodoros moet dus tot de vijanden van Lachares hebben behoord. Dat 
hij niet een van de eigenlijke aanhangers en vleiers van Demetrius was, 

33) Pausan. I 25, 8; Polyaen. 111 7, 1-3; VI 7, 2. 
34) Polyaen. IV 7, 5. 
3&) Dinsmoor, The archons of Athens in the hellenistic age, blz. 43 vlg. 
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blijkt uit wat hij in later jaren deed. Tusschen de partijen schijnt het tot 
een compromis gekomen te zijn, althans we bezitten nog een eerebesluit, dat 
in 293/2 door 't volk op voorstel van Stratocles voor een zijner vroegere 
tegenstanders genomen werd 36). Overigens is ons de Atheensche geschie
denis ook van deze jaren uiterst duister. Het genoemde eerebesluit is het 
laatste, wat we van Stratocles 'booren; waarschijnlijk is hij kort daarna 
gestorven. 

Het voordeel, dat Demetrius door het winnen van Athene behaald had, 
vervolgde hij met succes in het overige Griekenland. Vóór hij daar echter 
zijn doel had hereikt, bood zich hem een kans in Macedonië, waar, na den 
dood van Cassander en van diens oudsten zoon en opvolger Philippus, zijn 
beide jongere zoons met elkander in strijd lagen. Demetrius werd door een 
van hen tehulp geroepen, met als resultaat, dat hij dezen uit den weg liet 
ruimen en zich van de gebieden van beide broeders meester maakte, in het 
najaar van 294. In heel Macedonië werd hij als koning erkend. Zoo had hij 
in het Westen meer gewonnen, dan hij in het Oosten verloren had. 

Doordat Demetrius koning van Macedonië geworden was, was uiteraard 
zijn verhouding tot Griekenland en in het bijzonder tegenover Athene ver
anderd. Tot nog toe was hij de steun geweest van de democratische partijen 
in de Grieksche steden en had hij van zijn kant op deze gesteund. Nu was 
hij als 't ware de erfgenaam geworden van de sympathieën voor Cassander, 
maar ook van den haat, die sinds twee generaties, vooral te Athene, tegen 
Macedonië en zijn koningen gevoeld werd. Uit die veranderde positie van 
Demetrius laat zich een maatregel begrijpen, dien hij in 292/1 nam. Hij 
vaardigde nmlk. toen een edict uit, volgens 't welk de verbannenen in hun 
vaderland konden terugkeeren. Daarvan profiteerden voornik. de oligar
chisch gezinden, die vroeger verbannen waren, zooals die Atheners, met 
wie dat in 307, na de verdrijving van Demetrius van Phaleron, was gebeurd, 
o.a. de redenaar Dinarchus. Demetrius van Phaleron zelf keerde niet terug, 
hij hevond zich aan 't hof van Ptolemaeus te Alexandrië. 

Door den terugkeer der verbannenen was de verhouding der Atheensche 
regeering tot Demetrius er niet beter op geworden. Men trachtte goede be
trekkingen aan te knoopen met Egypte, voorloopig zonder veel practisch 
resultaat. Zoolang de Piraeus in handen van Demetrius was, was een zelf
standige politiek voor Athene moeilijk, zoo niet onmogelijk. In den herfst 
van 290 bracht Demetrius een ,be·zoek aan Athene, waar zijn zoon Antigonus 
toen studeerde, die er een groot bewonderaar werd van Zeno. Te Athene 
was men in die dagen bevreesd voor de plundertochten van de Aetoliërs, de 
vijanden van Demetrius, en dat komt tot uiting in het lied, waarmee 
Demetrius ontvangen werd. Dit is ons bewaard, en is een merkwaardige 
mengeling van vleierei en goedmoedigen spot 37). 

De gevoelens, die men te Athene tegen Demetrius koesterde, kwamen tot 
uitbarsting in 288. De directe aanleiding tot den afval van Athene van 
Demetrius is ons niet 'bekend. Onder aanvoering van Olympiodoros deden de 

36) Dinsmoor, l.c., blz. 7 vlgg. 
37) Duris fr . 13 Jac. (Fr. d. gr. Hist., 11 A, p. 141) bij Athenaeus VI 63, 

p. 253 D-F. 
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Atheners een aanval op den Mouseionheuvel en namen dien in. De stad 
At·hene was daardoor weer vrij. Op de Macedonisch gezinde ultra's na 
zullen alle Atheners het optreden tegen Demetnus hebben toegejuicht. 
Olympiodoros ontving de grootste eerbewijzen. Demochares, die ondanks 
het genoemde edict van Demetrius tot dusverre niet te Athene was terug
gekeerd, werd door het volk teruggeroepen 38). Maar de Piraeus bleef in 
handen van Demetrius en vormde een -voortdurende bedreiging voor Athene, 
terwijl de gemakkelijkste weg van verkeer met het buitenland er door 
afgesloten werd. 

Dat de Atheners den gevaarlijken stap hadden gewaagd, kwam, omdat zij 
meenden te kunnen rekenen op den steun van de andere koningen, Ptole
maeus, Lysimachus en Seleucus. Allen voelden deze zich nmlk. door 
Demetrius bedreigd, want hij maakte in Macedonië reusachtige toebereid
selen voor een krijgstocht tegen Azië: als een nieuwe Alexander wilde hij 
A'zië veroveren. Intusschen, juist de groote inspanning, die hij daarvoor van 
de Macedoniërs vergde, werd hem noodlottig; toen Lysimachus van Thracië 
uit, en Pyrrhus van Epirus uit, Macedonië binnenvielen, lieten zij hem in 
den steek, en zoo verloor hij Macedonië even spoedig als hij het zes jaren 
tevoren gewonnen had. Het werd door Pyrr.hus en Lysimachus gedeeld. 
Maar Demetrius gaf den moed niet op. Hij had nog steeds een deel van 
Griekenland, en wendde zich nu tegen Athene, dat hij in het voorjaar van -
287 begon -te belegeren. Uitkomst voor Athene bracht toen Pyrrhus. Het 
kon voor Pyrrhus, nu hij eenmaal Macedonië althans voor een deel bezat, 
slechts een voordeel zijn, als Demetrius naar Azië ging, en zelf wilde 
Demetrius, hoewel zijn macht en daardoor zijn kans op succes door het 
verlies van Macedonië veel minder was geworden, niets liever: evenals hij 
nà Ipsus van de resten van zijn rijk in 't Oosten uitgaand 't Westen ge
wonnen had, wilde hij thans, uitgaande van de resten van zijn rijk in 't 
Westen, 't Oosten heroveren. Zoo kwam er een overeenkomst tusschen 
Demetrius en Pyrrhus tot stand, waarbij zij beloofden, elkaars gebied, zooals 
dat toen was, te zullen respecteeren 39). Daardoor kon Demetrius zijn plannen 
tegen Azië ten uitvoer brengen zonder zorg te hebben voor zijn bezit in het 
Westen. Zijn zoon Antigonus bleef als zijn stadhouder in Griekenland 
achter. De Piraeus bleef voor Athene verloren, maar het was van zijn 
ergsten vijand, zijn vroegeren bevrijder, verlost. Diens veldtocht in Azië 
had geen succes, hij overleed er enkele jaren later. 

Athene had dus zijn vrijheid herwonnen. Weliswaar mislukte een in het 
jaar na Demetrius' vertrek, in 286, ondernomen aanslag op den Piraeus en 
vonden de Atheners, die er aan deelnamen, waaronder uit de aanzienlijkste 
geslachten, allen den dood, 419 in getal, maar overigens waren de eerst
volgende jaren 'n tijd van voorspoed. De politieke constellatie was opnieuw 
gunstig geworden voor een zelfstandigheidspolitiek, evenals na den slag bij 
Ipsus. De koningen, vooral Lysimachus en Ptolemaeus, waren Athene welge
zind, want zij zouden het eventueel kunnen gebruiken tegen Demetrius' zoon 
Antigonus. De macht van Antigonus was niet groot, zij beperkte zich tot den. 

38) V glk. Beloch, Grieèh. Gesch. 2 IV 2, blz. 65. 
39) Vglk. Beloch, Griech. Gesch. 2 IV 1, blz. 232, aanm. 2. 
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Piraeus en enkele steden in Griekenland, zooals Corinthe en Chalcis. 
Demetrius zelf was van het tooneel verdwenen. Dat deden kort daarna ook 
Lysimachus, die door Seleucus verslagen werd en sneuvelde, en Seleucus, 
die, toen hij daarop naar Europa was overgestoken om Macedonië in bezit 
te nemen, vermoord werd. Zijn moordenaar, Ptolemaeus Keraunos, de 
oudste zoon van den eersten Ptolemaeus, die door zijn vader bij 'n zoon 
uit een tweede huwelijk was achtergesteld en daarom Egypte verlaten had, 
werd nu koning van Macedonië. Pyrrhus stak over naar Italië om daar zijn 
geluk te beproeven als bondgenoot van Tarente tegen Rome. Antigonus 
probeerde met weinig ,succes in het Noord-Westen van Klein-Azië zich een 
positie te veroveren tegenover Antiochos, den zoon en opvolger van Seleucus. 

Tusschen deze machten scheen de pos~tiè van Athene, hoewel labiel, toch 
niet onmiddellijk in gevaar te zijn, juist, doordat er meerderen waren, die 
Athene wel gaarne aan hun kant zouden hebben en althans het niet, door 
het aan te vallen, tot den bondgenoot van bun tegenstander wilden maken. 
De zelfstandigheidspolitiek scheen haar juistheid te hebben bewezen. Daarom 
was !het nu de tijd, om den grooten kampioen voor Athene's zelfstandigheid 
tegenover Macedonië te eeren. Op voorstel van Demochares, zijn zusters 
zoon en voortzetter van zijn politiek, besloot het Atheensche volk, in 28lfO, 
een standbeeld op te richten voor Demosthenes, wiens verdiensten in de 
uitvoerige motiveering van dit besluit werden uiteengezet, en telkens aan 
den oudsten telg uit zijn geslacht levenslang de spijziging te schenken in het 
prytaneion. De man, die van dit voorrecht als eerste profiteerde, was de 
voorsteller Democbares zelf. Het besluit is ons ipsis verbis overgeleverd ~), 
van het beeld bezitten wij enkele replieken 41). Het stelt Demosthenes voor, 
staande met gekruiste handen, zinnend hoe hij voor zijn vaderland de 
vrijheid herwinnen kan. Het scherp besneden, van groeven doorploegd 
gelaat karakteriseert uitstekend den steeds door één gedachte, de grootheid 
van Athene, bezetene. 

Veel ongunstiger voor Atbene's zelfstandigheidspolitiek werd de toestand 
als gevolg van een gebeurtenis, die het geheele Balkan-schiereiland schokte, 
nmlk. de inval van de Kelten. De Keltische stammen, die reeds sinds 
Alexanders tijd in 't Noorden van het schier-eiland zaten, en hun stam
genooten meer Noord-West-waarts, deden in 280 een inval in Macedonië. 
Ten gevolge van de onophoudelijke oorlogen en van het afvloeien van 
telkens nieuwe generaties jonge mannen naar het Oosten was dit land 
gedraineerd van strijdkrachten. Ptolemaeus Keraunos trok met onvoldoende 

~) Pseudo-Plutarch., Vit. X orat. p. 847 IA. Het besluit valt onder het archontaat 
van 'Gorgias. Voor de dateering der attische archonten volg ik B. D. Meritt, 
Hesperia VII, 1938, blz. 131 vlgg., die op grond van nieuwe vondsten eenige 
wijzigingen heeft aangebracht in de archontenlijst van Dinsmoor, The archons of 
Athens (1931), en die van Ferguson, Athenian tri bal cycle~ in the Hellenistic age 
(1932). 

41) De bekendste daarvan is die in het Vaticaan, zij is echter onjuist gerestau
reerd, daar de restaurator aan Demosthenes een boekrol in de handen gegeven 
heeft. Prof. Van Hoorn maakte mij opmerkzaam op een nieuwe vondst, een bronzen 
statuette met de juiste handen, in Amerikaansch bezit, afgebeeld op een der nieuwste 
platen van Arndt-Bruckmann, Griechische und Römische Porträts, 1115 en 1116. 
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macht de Kelten tegemoet, werd totaal verslagen en sneuvelde, Macedonië 
werd door de Kelten geplunderd, eenige koningen, die ieder slechts zeer 
kort regeerden, vol.gden elkaar op, zonder de Kelten te kunnen verdrijven. 
In 279 zette een aanzienlijke schare Kelten zich uit Macedonië in beweging 
naar Griekenland. Verscheiden Grieksche staten zonden tot hun afweer 
contingenten naar de Thermopylae, de Aetoliërs het meest, en ook de beide 
elkaar bestrijdende koningen Antigonus en Antiochus stuurden elk 500 man. 
Aan Athene werd het opperobevel opgedragen, hoewel dit niet meer dan 1000 
voetknechten en 500 ruiters gezonden had, op grond, zooals onze bron in 
dezen uitdrukkelijk vermeldt, van het oude aanzien van de stad 42), een 
bewijs, dat het roemrijk verleden van Athene nog steeds nawerkte. 

Wel was de bezetting der Thermopylae tevergeefs, want de Kelten wisten, 
evenals Xerxes indertijd, over een bergpas in den rug van de Grieken te 
komen, en deze moesten toen terugtrekken en den pas vrijgeven, maar een 
aanval op Delphi, met het doel de tempelschatten te plunderen, mislukte 
door het ingrijpen, naar men meende, van Apollo zelf. De aanvallers 
moesten terugkeeren naar Macedonië en leden op hun terugtocht groote 
verliezen. Griekenland was gered, en dat zonder vreemde hulp. Het 
nationale zelfgevoel moest daardoor niet weinig worden verhoogd. 

Van den Keltischen inval profiteerde Antigonus. Een leger Kelten werd 
nmlk. door hem op de Thracische Chersonesus in de pan gehakt, en die 
overwinning maakte, dat hij den troon van Macedonië kon bestijgen, in 
277. Van een koning zonder land was hij op eens een der machtigste vorsten 
geworden. Hoezeer de Atheners er prijs op stelden, met hem op goeden 
voet te staan, blijkt uit een toevallig bewaard eeredecreet van hen voor 
een vriend van Antigonus, die schilderijen van diens overwinningen had 
gewijd aan Athene Nike ~3). 

Antigonus verloor nog eenmaal zijn macht. Pyrrhus was, na aanvankelijk 
succes, tegen de Romeinen niet fortuinlijk geweest, hij was tenslotte wel niet 
verslagen, maar had ook geen overwinning behaald Ü), en begreep, dat hij 
die ook niet meer zou kun n e n behalen; in 275 verliet hij daarom met 
zijn leger Italië. Echter niet om te rusten: hij viel nu Macedonië binnen, 
verdreef Antigonus, en werd door de Macedoniërs als koning erkend. 
Opnieuw had Antigonus slechts den Piraeus, Corinthe en Chalcis. Dat hij 
toch na korten tijd zijn koninkrijk herwon, dankte hij aan de rusteloosheid 
van zijn tegenstander. Pyrrhus ondernam nmlk. een veldtocht in de Pelo
ponnesus, en kwam, bij een mislukte poging om Argos te overrompelen, bij 
straatgevechten in die stad om het leven (272). Een opvolger, die zijn plaats 
kon innemen, had hij niet, Antigonus werd zonder strijd weer koning van 
Macedonië. Epirus zonk terug in de positie van geringe macht, die het tot 
nu toe steeds had ingenomen. 

<C2) Pausan. X 20, 5. 
43) Dittenberger, Syll.3 401. De beteekenis van Antigonus, zijn persoon en zijn 

werk, is voortreffelijk in het licht gesteld door W . W. Tarn in zijn belangrijk werk 
Antigonos Gonatas (Oxford 1913). 

44) Vglk. over den laatsten veldslag van Pyrrhus tegen de Romeinen: De Sanctis, 
Storia dei Romani Il, blz. 413 vlg. 
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Doordat van de met elkaar concurreerende machthebbers nog slechts één, 
Antigonus, was overgebleven, want Ptolemaeus Keraunos en Pyrrhus waren 
dood, en Antiochus, de zoon van Seleucus, beperkte zich tot Azië. was de 
positie van Athene veel moeilijker geworden. Antigonus ,bezat den Piraeus, 
en beheerschte daardoor den buitenlandschen handel van Athene groot en
deels. Deze werd toch reeds minder ten gevolge van den achteruitgang van 
welvaart en zielental in Griekenland; als Athene, wat er nog van restte, 
behouden wilde, moest het doen, wat Anti.gonus wenschte. Daartegen 
kwamen het nationaal gevoel , dat juist in de gebeurtenissen der laatste 
jaren weer nieuw voedsel had gekregen, en de historische traditie in verzet. 
Het is kenmerkend voor den geest van het Atheensche volk, dat het, in 
271/0, tien jaar nadat het op voorstel .van Demochares besloten had, Demos
thenes te eeren met de oprichting van een standbeeld, aan Demoohares, die 
kort tevoren overleden was, dezelfde eer schonk. Voortaan stond op de markt 
te Athene 'het standbeeld van Demochares naast dat van zijn geestelijken 
vader ' Demosthenes. Ook het hierover aangenomen volksbesluit is ons 
bewaard 45). 

De geest van Demosthenes leefde dus nog te Athene. Zou hij zich in daden 
kunnen uiten? Zou het mogelijk zijn, samen met andere Grieken den Mace
doniër uit Griekenland te verdrijven? Het scheen niet uitgesloten, want 
juist in dezen tijd had koning Areus van Sparta een groot deel van de 
Peloponnesus in een bond met Sparta weten te vereenigen. En wat van nog 
meer beteekenis was, men voelde zich gesteund door Egypte. Egypte nam 
nu de rol op zich, die vroeger de oude Antiogonus en Demetrius hadden 
gespeeld, die van bevrijders van de Grieken. Symbolisch daarvoor was de 
wijding van een standbeeld van Areus aan Zeus te Olympia door 
den ,tweeden Ptolemaeus, uit welgezindheid jegens hem en jegens alle 
Grieken, zooals Ptolemaeus het in de dedicatie uitdrukte 46). De reden van 
dit opkomen voor de vrijheid der Grieksche staten door de Ptolemaeën was 
deze, dat zij zich, nu Macedonië onder Antigonus weer een macht van betee
kenis geworden was, daardoor bedreigd gevoelden in hun eigen bezittingen 
in bet Westen. De Ptolemaeën bezaten nmlk. een aantal steden aan de Z. en 
de W. kust van Klein-Azië en eenige aan de Zuidkust van Thracië, en 
bovendien de Cycladen, sommige, doordat ze er garnizoenen hadden, de 
andere, doordat zij de hegemonie voerden in den bond der eiland
bewoners 47). Door deze bezittingen en door hun vloot beheerschten zij de 
Aegaeische Zee. Op het vasteland van Griekenland hadden zij geen 
bezittingen. Van hun kant streefden ook de Macedonische koningen er naar, 
hun macht over de Cycladen en liefst ook over de Westkust van Klein-Azië 
uit te breiden. Dat kon Egypte het best, en met de minst mogelijke moeite voor 
zichzelf, verhinderen, door hun in Griekenland moeilijkheden te bezorgen, 
en waar Antigonus in de steden, die onder zijn invloed stonden, steunde op 
de oligarchie en in verscheidene ervan alleenheerschers, "tyrannen", aan
stelde, die hunnerzijds voor de handhaving hunner macht op den koning 

45) Pseudo-Plut., Vit. X Orat. p. 851 D. 
46) Dittenberger, Syll. 3 433. 
47) Vglk. W. König, Der Bund der Nesioten. Diss. Halle 1910. 
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waren aangewezen, ligt het voor de hand, dat Egypte de vrijheid der 
Grieken in zijn vaandel schreef 48). Dat Egypte juist in dezen tijd energiek 
naar buiten optrad, moet worden toegeschreven aan den invloed, dien 
Arsinoe, de gemalin en bloed-eigen zuster van den tweeden Ptolemaeus, 
op baar meer ,gemakzuchtigen gemaal uitoefende, en die ook nog nà !haar 
dood, in 270, na-werkte. 

Egypte opende onderhandelingen met Sparta en met Athene. In het 
najaar van 267 kwam er een verbond tot stand tusschen Egypte en den 
onder Sparta's hegemonie staand en bond, een verbond van Egypte en 
Athene, en een verbond tusschen Athene en Sparta. Gericht waren deze 
verbonden tegen Antigonus en de door -hem ingestelde "tyrannen". Te 
Athene werkten voor deze politiek voornamelijk twee broeders, jonge mannen 
van aanzienlijken huize, Glaucon en Chremonides. Naar dezen laatste 
heet de oorlog, die het jaar daarop uitbarstte, de Chremonideische. Door een 
gelukkig toeval is ons de oorkonde van het op voorstel van Chremonides 
door Athene gesloten verbond bewaard 49). De bewoordingen ervan ver
plaatsen ons in den grooten tijd van Athene in de 5e en 4e eeuw, ze zouden 
naar ·het hart van Demosthenes zijn geweest: Athene en Sparta de voor
vechtsters van de Grieksche vrijheid, het is de ideologie van het verleden. 

De Chremonideische oorlog is voor Griekenland de belangrijkste gebeur
tenis van de 3e eeuw. Hij is door Athene en Sparta en de bondgenooten 
daar,van .gevoerd tegen Antigonus, Egypte heeft er nauwelijks aan deel 
genomen, alleen door bevoorrading en oneffectieve vlootdemonstraties; de 
Boeotische bond en de Aetolische bond hielden zich neutraal. Deze oorlog 
is de laatste grootscheepschepoging der Grieken, om zich gemeenschappelijk 
te bevrijden van het Macedonische juk; het is de laatste maal, dat Sparta 
zich bemoeit met zaken Ibuiten de Peloponnesus, de laatste maal, dat 
Athene en Sparta samengaan tegen een gemeensohappelijken vijand, de 
laatste maal, dat Athene optreedt als kampioen voor de vrijheid der 
Hellenen, dat het een belangrijke, actieve rol vervult in de groote politiek. 
Door dezen oorlog is aan Athene de lust daartoe voorgoed vergaan. 
Hierna hebben de Atheners zich met een meer bescheiden, aan hun toen
malige werkelijke macht meer passende, rol tevredengesteld, met dezen 
oorlog eindigt de groote periode 'Van Athene's geschiedenis. De oorlog brak 
uit in 266 en duurde tot 262. Chronologisch valt hij dus samen met de laatste 
jaren vóór en de eerste jaren van den eersten Punischen oorlog in het 
Westen. Verband tusschen de beide oorlogen bestaat er niet. 

Onze kennis omtrent het verloop van den Chremonideischen oorlog is 
omgekeerd evenredig aan zijn belangrijkheid. Antigonus rukte met zijn 
leger Attika binnen en begon Athene in te sluiten, terwijl zijn vloot van den 
P,iraeus uit de Attisooe kust blokkeerde. Nu kwamen de bondgenooten 
Athene te hulp. Een Egyptische vloot stevende naar Attica, Areus met het 

48) Vglk. W. Kolbe, Die griechischc Politik der ersten Ptolemaeer. Hermes 51, 
1916, blz. 530 vlgg.; M. Fritze, Die ersten Ptolemäer und Griechenland. Diss. 
Halle 1917; W. Fellmann, Antigonos Gonatas König der Makedonen und die 
griechischen Staaten. Diss. Würzburg 1930. 

411) Dittenberger, Syll. 3 434, 435. 
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leger der bondgenooten naderde uit de Peloponnesus, maar Corinthe en de 
landengte waren in handen van Antigonus, zoodat hij Athene niet ontzetten 
kon. Voor Antigonus ontstond een nieuw gevaar, doordat zijn Gallische 
soldeniers te Megara aan het muiten sloegen. Hij moest ze in een bloedig 
gevecht overwinnen en liet ze tot den laatsten man neerhouwen. Na die 
overwinning van Antigonus trok Areus terug en verliet ook de Egyptische 
vloot de Attische wateren; of Antigonus voor Athene bleef, is onbekend. 
In 265 kwam het tot een veldslag tusschen Antigonus en Areus op den 
Isthmus: Areus werd geslagen en sneuvelde. Daardoor was feitelijk het 
lot van Athene beslist, want de kans op hulp uit de Peloponnesus was nu 
verkeken, en de hulp uit Egypte had -zich steeds beperkt tot het zenden van 
een vloot, die weinig uitvoerde. Nog -kon Antigonus zich echter niet tot de 
belegering van Athene wenden, want intusschen was Alexander, de koning 
van Epirus, in Macedonië gevallen en had zich van een deel van het land 
meester gemaakt. Antigonus sloot een wapenstilstand met Athene - waarom 
de At,heners hierop ingingen, is ons niet duidelijk - ten einde den invaller 
te kunnen verdrijven, wat hem ook gelukte. Waarschijnlijk in het voorjaar 
van 263 kwam Antigonus terug in Attica en sloot hij de stad opnieuw in. 
Kans op ontzet bestond er niet, maar toch hielden de Atheners met helden
moed vol. Eindelijk, na zeer langen tijd weerstand te hebben geboden, moesten 
zij zich overgeven. De overgave van Athene valt waarschijnlijk in 't voorjaar 
van 262. Ohremonides en Glaucon ontkwamen door de vlucht naar Egypte; 
bij den 2en en 3en Ptolemaeus stonden zij verder in hoog aanzien en hebben 
zij aanzienlijke ambten bekleed tiO). 

Antigonus wilde tegen een herhaling van den afval van Athene gewaar
borgd zijn. Er kwam weer een Macedonische bezetting op den Mouseion
heuvel. Van veranderingen in de staatsregeling weten we weinig, maar wel 
werden voortaan tenminste de thesmotheten door Antigonus aangesteld en 
kwam er een Macedonisch gouverneur, de commandant van de Macedonische 
bezetting, belast met een effectief toezicht op alle maatregelen der Atheen
sche I'egeering. Daardoor was Antigonus voortaan te Athene onbeper,kt 
meester. De volksvergadering kmi nog wel besluiten nemen, maar alleen 
onder zijn controle. Enkele jaren later werd de anti-macedonische atthiden
schrijver Philochoros, die van verraad werd beticht, ter dood veroordeeld. 
De macht van Antigonus in Griekenland was nu op vasten bodem gevestigd. 
Er was gdbleken, dat op Egypte niet te bouwen viel, aan de werkeloosheid 
der Egyptische vloot was het voor een groot deel te wijten, dat Athene ge
vallen was. Een ernstige poging om den Piraeus te nemen of Areus met een 
legercorps te hulp te komen, had Ptolomaeus niet gedaan. Het is hier weer de 
traditioneele politiek der Ptolemaeën, voor wie Griekenland slechts een 
buitenwerk van Egypte is, waarvoor men niet alles in de waagschaal stelt, 
doch het slechts ten eigen voordeele aanwendt in den strijd tegen Mace-

50) Vglk. over den Chremonideischen oorlog: W. W. Tarn, Journalof HelI. 
stud. 54, 1934, blz. 26 vlgg. Tarn, t. a. p., blz. 35 vlgg., meent, dat de Atheners zich 
in 280 van den Piraeus meester maakten, doch dat Antigonus dien in 271 of 270 
herwonnen had, doch vglk. De Sanctis, Riv. di filol., N.S., 14, 1936, blz. 144 vlgg. 
In ieder geval was de Piraeus tijdens den oorlog in het bezit van Antigonus. 
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donië. De poging tot bevrijding van Griekenland was deerlijk mislukt, door 
de neerlaagen den dood van Areus was Sparta's macht gebroken, Athene 
was tot een Macedonische provinciestad geworden. Van nu af houdt het 
zich op den achtergrond: toen een 20-tal jaren later de Peloponnesus, 
althans tijdelijk, zioh van de Macedonische heerschappij wist te bevrijden, 
ging dat uit van den Achaeischen bond en hield Athene zich afzijdig. 

Korten tijd nà de inneming van Athene door Antigonus overleed daar 
Zeno, de stichter van de Stoa, in hoogen ouderdom. Met de Atheensche 
politiek had Zeno zich niet ingelaten, ,hij had niet eens het Atheensche 
burgerrecht verworven. De Stoa leerde niet een verdediging van de demo
cratie, voor de Stoa is het vrijwel onverschillig, onder welke staatsregeling 
men leeft. Een opleiding tot Atheensch of panhelleensch patriotisme gaf zij 
evenmin. Antigonus was een bewonderaar van Zeno geweest en deze 
had eenige malen de belangen van Athene bij den koning voorgestaan. 
Aan Antigonus had Zeno het te danken, dat het Atheensche volk hem na 
zijn dood een eering ten deel liet .vallen. Antigonus vroeg nmlk., door 
bemiddeling van den uit Athene tot hem gezonden gezant Thra,o, voor 
Zeno een grafmonument van staatswege. Het daarna op voorstel van Thraso 
door de Atheners genomen besluit is ons bewaard 111). Het zegt, dat de 
eering, die, behalve in de oprichting van een graflJl()nument, bestaan zou in 
een gouden krans, plaats vond a~n7jç Ë"f~ ~"1 Gtuq>~OGVV71Ç, en dat 
het besluit op twee zuilen zou worden gebeiteld, die men zou plaatsen in 
de beide gymnasiën, . waar de epheben hun opleiding kregen. Zoowel de 
motiveering van het besluit met de Gwq;~GVV71 van den geëerde als de 
plaats van opstelling der zuilen zijn zeer merkwaardig en komen overigens 
niet voor. 

Opvolger van Zeno als schoolhoofd werd Cleanthes uit Assos, die tot c. 230 
aan 't hoofd der Stoa stond, en toen opgevolgd werd door Chrysippus uit 
Soli in Cilicië, die het systeem der Stoa verder uitbouwde en haar tweede 
stichter werd. De Akademie kreeg in 't midden der 3e eeuw nieuwen luister 
door Ar.kesilaos, die de scepsis van Pyrrhon van Elis in de platonische leer 
bracht. In den Peripatos was op Aristoteles' opvolger Theophrastus in 287 
Straton gevol.gd, die zich in het bijzonder met physische problemen bemoeide 
en een 'groot natuur-onderzoeker was. Na zijn dood is de groote tijd van den 
Peri patos voorbij, zijn opvolgers hielden zich meest aan de verdediging van 
het oude systeem. Na Epicurus' dood in c. 270 brachten ook in zijn leer zijn 
opvolgers geen verandering. Deu vier scholen maakten Athene tot het 
centrum der philosophie, tot de universiteit van Hella,. 

Tevens bloeide te Athene in 't midden der 3e eeuw, ook nà den dood van 
Menander, de nieuwe comedie; comedie-dichters als Philemon, Diphilus en 
vele anderen brachten steeds nieuwe stukken ten tooneele. In geestelijken zin 
bleef Athene dus de hoofdplaats van Griekenland, ook toen het politiek 
machteloos was geworden. Van heinde en verre kwamen jonge mannen naar 
Athene om in één, of meerdere, der philosofenscholen wijsheid te vergaren, 
en (of) bij wijn en luchthartige meisjes van het studentenleven te profi-

51) Diogenea Laertius VII, 10; vglk. Wilamowitz, Antigonos von Karystos 
blz. 343 vlgg. 
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teeren. Philosophische scholen, die soms op andere plaatsen door dissenters 
werden opgericht, gingen, ook als ze een korten tijd van bloei beleefden, 
na den dood van den stichter weer te niet. Athene bleef voor de philosophie 
het middelpunt der wereld, al mochten de vakwetenschappen en de techniek 
ook te Alexandrië tot bloei komen : geen wonder, want voor deze waren 
geldmiddelen noodi'g, die alleen de rijke koning van Egypte ter beschikking 
kon stellen, voor de philosophie echter de vrijheid van den geest, en die 
had haar woonplaats te Athene. 
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BI] DE AFBEELDINGEN, DOOR G. VAN HOORN. 

Afb. 1, tegenover blz. I. 

Demosthenes. 

Copie naar een bronzen standbeeld door Polyeuktos, op de Markt te Athene 
opgericht in 281-80 v. Chr., 41 jaar na den dood van Demosthenes. Hij wordt ge
kenschetst als de staatsman, die diep getroffen is door het mislukken van zijn 
levensdoel. Het beeld geeft een mengsel van werkelijkheid en phantasie. De abnor
maal gevormde mond met de vooruitstekende bovenkaak verklaart het spraak~ebrek. 
waarmee hij te worstelen had om als redenaar met zijn stem de vergadering van 
het volk in de open lucht te kunnen omvatten. Zijn verwaarloosde kleeding, cen 
himation, dat, onverschillig omgeslagen, hem slechts gedeeltelijk bedekt, kenmerkt 
den teleurgestelden zwoeger, maar beantwoordt niet aan de werkelijkheid. Het 
is het ideaal in de voorstelling van den beeldhouwer, lang na den dood van zijn 
model. Demosthenes werd bespot om zijn overdreven verzorgd uiterlijk, zijn sierlijke 
mantels, zijn al te fijne chitons. Deze copie geeft een reconstructie van de handen, 
ineengewrongen in wanhoop. De juistheid hiervan wordt bevestigd door het ver
haal, dat een soldaat midden in het marktgewoel zijn spaarpenningen veilig kon 
opbergen in de handen van Demosthenes. 

Afb. 2, tegenover blz. 28. 

Zeno de Stoicus. 

Romeinsche copie naar het portret van Zeno, afstammeling van een semietische 
familie, in Kition op Cyprus geboren. Een scherpzinnig type, met een uitdrukking 
van nerveuse prikkelbaarheid en ontevredenheid, zooals men tegenwoordig nog hij 
pessimistische geleerden kan waarnemen, - het is een voorbeeld, hoe een portret 
kan beantwoorden aan onze voorstelling, a priori gevormd. 

Ouderen zullen zich wellicht Bouwmeesters creatie van Shylock herinneren. 
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