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I 

ANALYSE *) 

Ret werk van een redenaar voor het gerecht kan men van twee 
kanten beschouwen: van den juridischen of van den philologischen; 
onze bedoeling is het Antiphon's eerste rede in het bijzonder van 
de philologische zijde te beoordeelen, hoewel hier en daar een be
scheiden uitstapje op het gebied van den jurist noodzakelijk zal 
blijken. 

In iedere redevoering, die voor een Atheensche rechtbank uitge
sproken werd, gaat aan de eigenlijke behande!ing van het geval een 
dee! vooraf, dat onze aandacht trekt, ik bedoel het prooemium, 
de voorrede of inleiding. Dit stereotiepe deel ontbreekt ook hier 
niet (§ 1-4), zoodat in dit opzicht althans onze oratie niet van 
den regel afwijkt: 
de aanklager, een jonge man, nog onervaren in processen, schildert 
zijn moeilijke positie en tracht daardoor de rechters gunstig voor zich 
te stemmen. Zijn optreden, heet het, valt hem zwaar: eenerzijds droeg 
zijn vader op zijn sterfbed hem op als wreker te fungeeren en de moor
denaars te vervolgen, en dit na te laten zou dus de verzaking van 
een heiligen plicht zijn; anderzijds komt hij, zoo hij aan die opdracht 

*) Bij de bewerking dezer eerste r edevoering van Antiphon heb ik hoofd
zakeliJk gebruik gemaakt van de editie van B I a s s-T h a ! h e i m, 
daarnaast van die van J ern s ted t en van G ern e t. De twee hss .. 
waarvan aIle andere zijn afgeleid, A = Crippsianus of Burneianus 95 (1:3de 
eeuw) en N = Oxoniensis (14de eeuw), zijn reeds herhaaldelijk zorgvuldig 
vergeleken, en de overlevering biedt betrekkelijk weinig moeiIijkheden. 
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""il voldoen, in de noodzakelijkheid den strijd aan te binden met 
nauwe verwanten, "met broeders, zonen van eenzelfden vader en 
de moeder zijner broeders". Hij kiest het laatste en laat zich daarbij 
leiden door de TUXT) (§ 2); zijn levensomstandigheden en de avaYKT) 

hebben het gewild, dat hij dezen strijd zou voeren. Maar ook zijn 
verwanten zelf hebben hem hiertoe gedwongen, omdat zij hun 
plicht als bloedwrekers verzaken, zich aan de zijde der moorde
naars scharen en dus als tegenpartij tegenover hem staan. Als 
zoon kiest hij de zijde van zijn vader, zijn broeders daarentegen, 
wier plicht het geweest ware als de wrekers van hun vader op te 
treden, zijn - aIs tegenpartij - "als moordenaars" te beschouwen, 
zooals hij in zijn aanklacht durft beweren. Daarom richt de aan
klager tot de rechters dit verzoek (§ 3): gesteld, dat hij het bewijs 
zal leveren, dat de moeder zijner broeders de moordenares zijns 
vaders is en zij reeds herhaaldelijk er op betrapt is hem naar het 
leven te hebben gestaan, mogen dan de rechters in de eerste plaats 
hun wetten, die hun door de goclen en de voorvaderen gegeven zijn, 
"helpen", in de tweede plaa ts den vermoorde en hem, die aileen 
gelaten is, de behulpzame hand bieden. Op het gemoed der rechters 
tracht hij te werken door hen avoYKotol "verwanten" te noemen, 
die de plaats der werkelijke bloedverwanten moeten innemen: 
die hadden immers wrekers van den doode moeten worden en hel
pers van hem in stede van "moordenaars". In zijn verlatenheid 
vraagt hij zich daarom af, of men in dergelijke omstandigheden niet 
het best doet zijn toevlucht te nemen tot de rechters en "het 
Recht". 

Hoofddoel van het prooemium is de geisoleerde positie van den 
aanklager zoo veel mogelijk te laten uitkomen, aan den anderen 
kant zijn verhouding tegenover de aangeklaagde vrouw in zoo vaag 
mogelijke termen aan te duiclen: weliswaar kunnen we aannemen, 
dat de rechters met de omstandigheden van den aanklager bekend 
zijn, maar het is zaak deze in het prooemium zooveel mogelijk te 
verdoezelen *). 

*) Bij de bespreking der schuldvraag wordt de verhouding tusschen den 
aanklager en de aangeklaagde nader uiteengezet. 
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Na het prooemium verwachten we in overeenstemming met den 
regel de 5111Yllolo of narratio, maar A. is met goede gronden van 
den gewonen weg afgeweken: de iTPOKCXTCXOKEVi], die gemeenlijk 
als een uitvloeisel of voortzetting van het prooemium te beschou
wen is en ten doel heeft bij de rechters stemming te maken tegen 
de andere partij, beperkt zich feitelijk tot § 5 *), terwijl men 
§§ 6-13 veel beter met T hie 1 aanduidt als "argumentatio" 
dan als iTPOKCXTcxoKEvi]**),daar deze paragraphen vrijwel uitsluitend 
beoogen de noodige bewijsgronden voor de schuld der aangeklaagde 
bijeen te brengen, nadat in § 5 niet zonder bravoure de stoute 
woorden aAAwo TE KCXI - EK lTpovoicxo CrnoKTE1Va01l0 zijn uitge
stooten. De man probeert de rechters in deze §§ te overbluffen en 
bomvt een bewijsvoering op uit het ongerijmde. 
We kunnen in deze argumentatio duidelijk twee deelen onder
scheiden; het eerste omvat § 6-7: de spreker ontzegt daar den 
broeder, die als KVPIOO van de moeder optreedt, het recht te be
weren WO EV o15Ev em Y' OUK CrnEKTEIVEV T) IJi]TllP cxV-rOV TOV iTCXTEpCX 
TOV T)IJETEpOV. Immers deze kon met geen enkele getuigenis de 
waarheid zijner woorden staven; hij weigerde toch de [3aocxvoo 
zijner slaven, het eenige middel, dat volgens den aanklager klaar
heid in deze zaak had kunnen brengen . 
Uit de weigering echter der tegenpartij de slaven voor de [3aocxvoo 
beschikbaar te stellen weet de aanklager zich nog een ander wapen 
te smeden, dat hij met kracht aanwendt tegen zijn aVTi51Koi 
(§ 8), daarmee het tweede deel der argumentatio beginnend (§ 8-13); 
hij constateert nl., dat juist uit die weigering des c h u I d der 
aangeklaagde vrouw is op te maken: "immers", zoo redeneert hij, 
"mijn tegenstanders weigeren de [3aocxvoo, overtuigd als zij zijn, 
dat juist door deze de schuld van hun moeder aan het licht treedt; 
stonden zij de [3aocxvoo toe, dan zou deze haar redding verhinderen, 
haar schuld immers bewijzen; de weigering laat ons over den stand 
van zaken in het onzekere (§ 8 Ta yap YEVOIJEVCX EV TOVTWI a<pcxvl

*) K e iI, Fleckeisens jahrb. f. Klass. Phil. 135, p. 89-102 vat deze § 

nog als een deel van het prooemium op. 

**) R 0 sen t hal p. 5; H a rn b e r g e r p. 118, 90; May r, Antiphons 

Rede gegen die Stiefmutter, Programrn des Staats-Obergymnasiums zu 

Klagenfurt, 1904, p. 5. 
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cr6ijvC([) en kan derhalve de tegenpartij doen hopen vrijspraak voor 
de aangeklaagde te verkrijgen". 
Nadat de spreker aldus op sophistische wijze s c h u I d b e w u s t
z ij n bij zijn tegenstanders bewezen en hun elk recht van spre
ken onder eede betwist heeft (§ 8), geeft hij ons in § 9-10 in 
tegenstelling met de door de tegenpartij geweigerde I3Cxcro:vocr 
een schildering van de door hem zelf voorgestelde. In § 9 deelt hij 
terloops mee, dat de slaven feitelijk slechts met v ro e g ere 
moordplannen op de hoogte waren, maar toch stelt hij hun s;herpe 
ondervraging op de pijnbank voor, daar hij bij hen "natuurlijk" 
ook kennis van den laatsten, met succes bekroonden, aanslag 
vooronderstelt *), en daarop baseert hij zijn verzoek of liever zijn 
bereidwilligheid de slaven aan een pijnlijk verhoor te onderwerpen. 
O.m echter te toonen (§ 10), hoe gematigd en bescheiden hij van 
dlt recht gebruik wil maken, doet hi:j zijn tegenstanders het voor
ste~ zelf de leiding van het onderzoek op zich te nemen, tenvijl hij 
afzlet van een persoonlijke leiding of van de keuze van derden 
die als l3o:cro:vl(TTo:i zouden optreden. Heeft hij door deze inschikke~ 
lijkheid niet het recht de door hem voorgestelde I3Cxcro:vocr het 
epitheton 8 I K 0: lOT Cx T 11 toe te kennen, en uit zijn "eerlijk" 
optreden een TEKI..I1lPIOV te distilleeren OTl op6wcr Ko:i 8lKo:iwcr 
I..IETEPX0I..I<ll TOV <povEO: TOU TIa:Tp6cr? 
Thans neemt de spreker als wapen het zoogenaamde omdraaiings
betoog ter hand (§ i 1-12): waren, zoo gaat hij verder, de tegen
standers van hun kant hun slaven voor de I3Cxcra:vocr komen aan
bieden, maar hadde hij geweigerd hun aanbod aan te nemen, dan 
zouden zij zeker hiermee een bewijs v~~r hun onschuld geleverd 
~ebben; nu echter in werkelijkheid hij de voorsteller der I3Cxcro:vocr 
IS, de tegenstanclers hun slaven niet hebben willen afstaan be
hOlldt hij zich het recht voor daaruit een bewijs voor hun s~huld 
te halen (§ 12). Volgem; den spreker is verder het streven der 
tegenstanders vrijspraak van de rechters te verkrijgen volkomen 
in tegenspraak met hun weigering 8lKO:<YTo:i YEVEcr6O:l 86VTEcr 
l3o:cro:vicr<ll TO: O:\/TWV O:v5pCxTIo8o:. Nadat hij nogmaals evenals in 
§ 8 er op gewezen heeft, dat het in het belang cler tegenpartij is, 

*) Terecht zegt T hi e 1, Mnem. LVI p. 82 "Quis iudex talia audiens 
servos (S1 omnino quid noverant) de prioribus tantum conatibus testimomum 
reddere posse, de ipso vero scelere nil scire suspicari potuit?" 
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inclien elk in de zaak klaarheid brengend onderzoek wordt nageaak voor 
laten - dit zou immers in haar nadeel uitvailen - wijst hij den 
rechters op hun pI i c h t de juiste toedracht van het gebeurde: w u s t
aan het licht te brengen.an spre
\Vij zijn hiermee aan het eind der TTPOKcrTOO"KEVij of liever der ~-IO in 
argumentatio gekomen; als overgang tot de OlijYT)O"lO" en in aan~o:cravoO" 
sluiting aan de laatste woorden dezer argumentatio (OAA' oVXdeelt hij 
VIJE10" - aAAa. O"ocpl:O" TTOlijo"ETE) hooren we in de TTp66EO"lo" of TTpOKOegere 
TCxO'TOO"lO" (§ 13) de schoonklinkende belofte van den beschuldiger scherpe 
zijn medewerking te verleenen om tot de aAij6Elo TWV YEVOIJEVWVuurlijk" 
door te dringen; vol effect klinken de poetische slotwoorden:aanslag 
/:,. lKT) 01: KV~Epvijo"ElEV; zij laten ons den spreker bijna als den ver:ver zijn 
tegenwoordiger of de personifica tie der aAij6E10 zien.werpen . 

hij van 
et voor

Thans voIgt de O\ijYT)O"lO" (§ 14-20), waarin de- spreker ons opI""ijl hij 
effect voile wijze de moordsd:ne schildert; den inhoud van ditderden, 
louter op fantasie berustende verhaal uitvoerig te schilderen is;chikke
overbodig en het is v01doende op deze plaats het woord te latenvocr het 
aan v. Wi 1a mow it z *): "Es folgt die Erzahlung, fUr uns die ,eerlijk" 
anziehendste Partie. Da halte man zunachts fest, dass strenggenom01 KoiwO" 
men nichts zu erzahlen war. Die Thatsachen standen fest und 
lehrten niehts weiter; das Detail des Verbrechens konnte niemandaaiings
wahrheitsgetreu schildern, denn die Betheiligten waren aile todt.~ tegen
Es kam also auf die Farbung an, die doch so gehalten werden rn aan
musste, dass die Bahn der Wahrheit, in welcher Dike die Rede en, dan 
halten soUte, nicht verlassen \viirde. Dazu helfen zunachts Einge:eleverd 
standnisse der freien Ausmalung nach Massgabe der Wahrschein'o:crovoO" 
lichkeit".an, be-
Uitgaande van het vaststaande feit, dat Philoneos, de vriend vanschuld 
den vader, bij het ons in finessen geschilderde offerfeest (§ 17-18)'en der 
na het drinken van den offerwijn 0 n mid dell ij k (§ 20) gelkomen 
storven is, de vader door een ziekte werd aangetast, waaraan hij56vTEO" 
o p den t win t i g s ten d a g bezweek, weet de spreker,nals in 
tenvijl hij om de waarschijnlijkheid van moordgeclachten bij deartij is, 
aangeklaagde vrouw en haar vriendin te bewijzen de verhouding 

audiens 
monlUm 

*) Hermes XXII p. 202. 
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tusschen de beide vrouwen en beider positie tegenover de slacht
offers schildert (§ 14-15), met gebruikmaking van alle middelen 
der fantasie ons een tafereel voor oogen te tooveren, clat mogelijk 
de schuld der moeder bij, de argelooze rechters kon suggereeren *). 

Na de olilYl1<nO" had de spreker de schuld der vrouw met g e
t u i g e n v e r k I a r i n g e n, zooals gebruikelijk was, moeten 
bevestigen, vooral, als we ons cle woorclen E6: v 0: iT 0 0 E i ~ w 
§ 3 herinneren. Inclien echter cle orator in overeenstemming met 
clen usus op het prooemium claclelijk cle OlilYl1O"IO" had laten volgen, 
zou het clen rechters op groncl van cle in clie OlilYl1O"IO" vermelcle 
feiten toch zeker niet ontgaan zijn, clat het in onze zaak onmogelijk 
was met getuigen voor clen dag te komen, claar aIle personen, clie 
in het clrama een rol speelclen, niet meer tot cle levenclen behoorclen. 
Daar vercler uit de OlilYl1crtO" nergens blijkt, clat cle slaven met het 
laatste, met succes bekrooncle moorclplan op cle hoogte Waren - cle 
spreker zou niet nagelaten hebben claarvan te reppen - zou A. 
zeker een gevaarlijk spel gespeelcl hebben, zoo hij cle in cle iTpoKcrra

O"KEvi) vervatte argumentatio op cle OlilYl1O"IO" hacl laten volgen: 
immers in clat geval zouclen cle rechters, cloor cle OlilYl1O"IO" reecls 
overtuigcl van cle onmogelijkheid getuigen aan te voeren, de zwak
heicl cler argumentatio zeker gevoelcl en cle wankelheicl cler stelling, 
clat de slaven ook van clit laatste moorclplan kennis moesten heb
ben, ingezien hebben. Daarom gaat cle reclenaar tot een bijzonclere 
compositie over: hij laat op het prooemium claclelijk een argumen
tatio volgen en weet uit de weigering cler tegenpartij hun slaven 
beschikbaar te stellen langs sophistischen weg schulclbewustzijn 
bij zijn O:VTiolKOI aan te toonen, of liever een bewijs van cle schuld 
cler aangeklaagcle af te leiden; aan het eincl cler argumentatio meent 
hij zijn taak ten volle volbracht te hebben. Hij is er van overtuigc1, 
clat de rechters cle schulcl cler vrouw bewezen, en hem van clen 
eisch getuigen te stellen ontslagen achten, verhinderd als hij is 
door de tegenstanders daaraan te voldoen. Zich de rechters geheel 
aan zijn zijde wanencl kan hij thans tot de OlilYl1crtO" overgaan, die 

*) Zie verder den commentaar op § 14--20. 
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ten doel heeft zijn hoorders nog meer in hun overtuiging te sterken *) 

Begrijpelijk is het, dat de spreker van de bij de rechters gewekte 
stemming in het thans volgende deel (de 5 I K a lOA 0 Y i a : 
§ 21 - 27) zooveel mogelijk gebruik tracht te maken. In deze §§ 
belicht hij scherp met gebruikmaking van sterke antithesen het 
standpunt van zich zeIf en dat zijner tegenstanders: in de eerste 
plaats stelt hij zijn gerechtvaardigd verzoek tot de rechters, om 
zich als wrekers van den voor eeuwig verongelijkte op te werpen 
(§ 21) tegenover de bede der tegenpartij, die ten doel heeft straf
feloosheid te verkrijgen voor haar, die de goddelooze daad heeft 
bedreven. De heiligheid van den Areopagus geeft echter een waar
borg, dat niet de moordenares, maar de vermoorde op medelijden 
kan rekenen en de misdaclige bede niet voor verhoor in aanmerking 
komt (§ 22). 
Vervolgens (§ 23) worden feitelijk de beide zeIfde beden der twee 
partijen opnienw tegenover elkaar gesteld; het verschil bestaat 
slechts in den vorm der dictie; scherp staat het doeI van cle bede 
cler tegenstanders (OTr0.)o" <i) \.ItiTflP> 5iKT)v \.Ii) 5wl) tegenover 
dat van sprekers verzoek (OTr0.)o" TraVTl TPOTrUJI 5iKT)v 5wl). De 
door de goden hun opgelegde taak wijst ook thans den rechters 
weer den weg, die ingeslagen moet worden . 
Naclat de spreker hierop in het kort (§ 24) zijn optreclen en dat 
zijner tegenstanders gemotiveerd heeft - hij toch treedt op als 
"helper" van zijn vermoorden vader en de heilige wetten, zijn 
ffirri51KOI daarentegen zijn de helpers der aangeklaagde en willen 
dus straffeloosheid voor haar verkrijgen, clie de wetten geminacht 
he eft - spreekt hij als zijn oordeel uit, dat het zoowel tegenover 
cle goden als tegenover cle menschen (§ 25) gerechtvaardigd is, clat 
het meclelijden cler rechters aan de zijde van den vermoorde staat 
en clus cle aangeklaagde haar straf niet ontgaat: clat eischt toch 
zeker ook het recht der weclervergelcling. 
In het volgende deel der rede gelukt het den schrijver op sophis
tische wijze het karakter cler misdaacl als gewelclclaclig (!3laiwa: 

*) \Vat het resllitaat betreft. dat de spreker met zijn narratio meent bereikt 
te hebben. verwijs ik naar den commentaar op § 21 ; voor d e geheele com
positie zie men verder het overtuigende artikel van THIEL. Mnem . LVI 
p. 81-87. 
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§ 26) voor te steilen, om in overeenstemming daarmee aan de aan
geklaagde elk reeht op medelijden te ontzeggen. Nog eenmaal 
wordt het reeht der wedervergelding op den voorgrond gesehoven 
en de gedaehte van § 25 wordt herhaald, eehter in kraehtiger ter
men en zo6, dat de misdaad met betrekking tot de goddelijke en 
mensehelijke wezens besehouwd wordt (§ 27). 
De spreker is aan het eind zijner 51Ka!OAOyia gekomen en kan zieh 
vleien met de hoop de reehters nog meer in hun overtuiging van de 
schuld der aangeklaagde gesterkt te hebben; hij had zijn taak als 
aanklager ten volle vervuld kunnen aehten, maar hij heeft nog 
een wapen in de hand, waarmee hij zieh aan het slot zijner rede 
tegen zijn tegenstanders rieht. 

Voor de beteekenis dezer laatste §§ verwijs ik naar mijn eommentaar 
op § 28; sleehts zij hier bijgevoegd, dat het den aeeusator gelukt 
is het verwijt geen "testes" gesteld te hebben ondanks zijn belofte 
in § 3 van zieh af te sehuiven en het te doen voorkomen, alsof juist 
de tegenpartij verplieht ware getuigen voor te brengen. De spreker 
deinst er zelfs niet voor terug zieh schul dig te maken aan een 
tegenspraak: in de argumentatio (§ 5-13) doet hij, alsof de slaven 
weI met de moordplannen op de hoogte zijn, hier beweert hij juist, 
dat dergelijke plannen zooveel mogelijk in het geheim (§ 28) voor
bereid worden en niet llopTvpwv EVOVTiov; ook hier is weer een 
duidelijke aanwijzing, waarom de argumentatio zoo ver mogelijk 
naar voren werd gesehoven en haar plaats v66r de 51~YTl(ncr vond; 
juist omdat hij met behulp der eigenaardige eompositie den indruk 
van de schuld der vrouw meent versterkt te hebben, waagt hij het 
hier, zonder vrees zijn zaak daardoor te bederven, de in § 28- 30 
geuite gedachten te verkondigen. Ret gelukt hem vrijwel in dit 
deei de ongegrondheid van de bewering der tegenpartij EO Ei5EVa! 
<Tl)V IlTlTEpO> Ill) nETI01TlKviov TOVTO te staven door het gebrek 
aan getuigen aan de zijde zijner o:vTi51KOl vast te stellen, maar 
zieh aan den anderen kant zelf als getuige op te werpen voor de 
overtuiging zijns vaders, die hem op zijn sterfbed de moeder als de 
sehuldige aanwees. 
Verheugd is de aanklager aan het eind van zijn taak gekomen te 
zijn; verruimd haalt hij adem en hij verklaart de rest aan de heeren 
rechters over te laten. Pleehtig zijn de laatste woorden: 0 lila! 5E 
Koi 6EOicr Toicr KO:TW IlEAEIV oi ft5iKTlVTOl. 

DE 

Belangrijk is in de eerstE 
de aanklager stond tegl 
v. Wi 1 a mow it z **) 
vrueht van den omgang 
landgoed in Naxos had 
spreekt in het bijzonder 
des vaders in het bezit v; 
als v660cr bezit de jonger 
rechten uitgezonderd. t 
had het reeht voor de 
rechten als medeerfgen~ 
in onze rede niet gespro~ 
quaestie aan te roeren, d 
all e slaven in het bez 
zelf laat ons duidelijk zi, 
aanbieden of weigeren V( 

T hie 1 ****) noemt e, 
waarsehuwt er voor ons 
laten brengen; hij zegt, ( 
onjuist zijn en als bewi: 
diger ten tijde van den 
Hij moest dus waehten : 

*) Aan d echtheicl van or 
§ 14; T hie I, Mnem. L 
**) Hermes XXII p. 194 , 
s tie f zoo n. 
***) Lipsius p . 476 Pi 
16130-1660 en cle claar gt 
****) NInem. LV p. 322 E 
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