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INLEIDING.

Lysias'redevoering ónèp coó &6uvórou is een sprekend voorbeeld,
hoe de rhetoriek zich gaandeweg ontwikkeld heeÍt van een privilege,
dat slechts den aristocraten toekwam, tot een machtig wapen,
dat ook de ,,kleine luyden" konden hanteeren.

Bij Homerus maakt Menelaus den jeugdigen Telemachus een
compliment door op te merken: crïpcróc eÍo riycgoío, <píÀov téxoo,
oÍ' êyopeóero r) en acht dus de gave van het woord en een
aristocratische afkomst ten nauwste verbonden; de oude koning
Nestor heet meermalen ÀryÈo fluÀÍov &yopqtrio; de Homerische
helden zijn aristocratische redenaars; zoo heet het van Neo-
ptolemus: criel rpótoo ëpa(e xai o01 {pópcave p.ó$tov2), en de grijze
Phoenix zegt van zíchzelí., dat Peleus hem meegaf aan Achilles om
den jongen man te begeleiden

v{rcrov, oti rro ei6ó$ óporíoo zttoÀéporo
o ó 6 '  r i y o p é o v ,  I v c  r ' d [ v 6 p e  o  & p r n p e  r t é e o  t e ] , é g o u o r y .
roóvexó p,e npoé4xe 616croxép.evcr,r có5e zrd,vrcr,
p ,ó$ tov  t e  ón " Íp '  ëp ,eva r  np4x t {pó  se  ëpyov3 ) .

Uit deze woorden blijkt duidelijk, dat in den tijd, waarvan Homerus
spreekt, ridderschap en welsprekendheid nog bijeen behooren.

Meer nog dan bewondering voor het meesterschap over het
schoone woord komt dezelfde gedachte van het samengaan van
edele geboorte eÍr de gave der welsprekendheid ook later tot uiting
in eigennamen als Euagoras, Aristagoras, Protagoras e. d.; deze
namen duiden aan, dat de dragers (of degenen, die ze aan hen gaven)
zich laten voorstaan op hun stands-voorrechtena).

De gave der welsprekendheid was yan groot belang gebleken,
vooral in rechtszaken; men kan zich gemakkelijk indenken, hoe
een aristocraat van den aristocratischen rechter een voor hem
gunstige uitspraak wist te verkrijgen in zijn onrechtvaardige zaak
oí. zíjn niet-aristocratischen tegenstander kon laten veroordeelen,

t )  6  ó r r .  ' )  } '  5 r r .  t )  I  44o  sqq.
n) Vgl. Blass, Die att ische Beredsamkeit I  pag. ó.



hoezeer het recht ook aan diens zijde was, teÍwijl bij dat alles de
schijn van recht-spraak gehandhaafd bleef, alleen doordat de
bovenliggende partij door de bezwerende macht van haar woord
wat krom was recht scheen te praten5).

Zoo moest de mindere man zich het onrecht laten aanleunen -

totdat hij het zwijgen verbrak en de democratische rhetoriek
opkwam. In de rechtssfeer ontstaan, blijft de nieuwe, democratisch
georiënteerde rhetoriek daaraan ten nauwste verbonden. Deze
oorsprong verklaart ook, waarom deze welsprekendheid steeds een
geheel eigen karakter draagt. Wanneer we bij Plato lezen oóx
etvcrr óvóyx4v cór 1r.éÀÀov,rr pritopr ëoeo$crt r& rór óvtr 6lxcrra p.crv$óverv,
&À],à r& 6ó{cvr' êv tór n},rl$et, otrep 6txóoouorv, oó6è rè óvt<oo
riycr,$ti i) xcÀri, riÀÀ'6oa 6óf,er. êx yèp roórov eivar rà nei$erv, riÀl'
oóx & c{o riÀ4$eícr,o6), dan druischt dit voor ons gevoel tegen alle
moraal in?), maar men bedenke hierbij wel, dat jarenlang de
aristocÍatische welsprekendheid de ,,Herrenmoral" te haren gunste
had uitgebuit, en dat nu de zoo lang verdrukte tegenpaftij zich
gerechtigd achtte van haar nieuw wapen op háár beurt een mee-
doogenloos gebruik te maken; càv flrr<o Àóyov xpeirtro ztoreiv, ,,het
aanvechtbare standpunt te doen zegevieren" was het streven der
nieuwlichters, sophisten en rhetoren, en dit doel heiligde in zekeren
zin de middelen E).

u) Weliswaar schijnt men de klacht over de rechteloosheid van den
arme tegenover den rijke in de oudere Grieksche literatuur met uitzondering
van Hesiodus niet veel aan te treffen (zulks in tegenstelling met de Hebreeuw-
sche, vgl.  Bruppacher, Die Beurtei lung der Armut im Alten Testament
pag.7-zrl, maar dit neemt niet weg, dat het verschijnsel toch te algerneen
is in een samenleving, waar gelijkheid voor de wet nog geen vanzelÍsprekend
beginsel is, dan dat men zou mogen veronderstellen, dat het in de Grieksche
wereld niet voorkwaml vgl.  Bolkestein, Wohltàt igkeit  und Armenpflege
im vorchristlichen Altertum pag. r90.

6) Pl. Phaedr. zóo a.
') In lijnrechte tegenstelling met het uitgangspunt der sophistische

rhetoriek staat Jezus' woord Ev. Ioh. 8, 3z èèw ópeio peív4te êv rór
tróy<or T ór ê9,ór, tiL4$óo 6lct9r1taí pr.oó êote, xai yvóoeo$e rllv riÀrl$ercr,v,
x a l  i  ó À { 9 e r c l '  è À e u 9 e p ó o e r  ó p r , ó o .

8) Over de hier zeer in het kort besproken ontwikkeling spreekt uit-
voerig C a r I F r i e s, Ursprung der antiken Rhetorik in Classica et mediaevalia,
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In verschillende rhetorische ré1vat worden de wegen gewezent

waarlangs de verdediger zoowel als de aanklager het doel, dat

hij zich voor oogen gesteld heeft, kan bereiken; uit de wenken'

die hierin \rorden gegeven, spreekt vaak een groote meÍrschen-

kennisl dat in Aristoteles' 'P4roptx/1 zoo vele en vaak treffende

psychologische opmerkingen ten beste worden gegeven, is geen

toevallige omstandigheid. Immers in de rhetoriek gaat het in de

allereerste plaats om het zteigerv van de toehoorders; vandaar

dan ook dat  het  z i ln  overredingskracht  is ,  waarop Gorgias

zich bovenal laat voorstaan, waar hij zegt'z oÓ Duvapévou toó

ictpoÍ neioclr ê1ó ërterocl, oóx d).Àqt céXvqr { rit p4coptxit e). Bij deze

doelstelling valt het niet te verwonderen' dat men in de keuze

zijner middelen niet al te kieskeurig is; teekenend wordt dit

geïllustreerd door de bekende aÍrecdote, waarin verteld wordt van

het geding tusschen Korax en Teisias, de beide grondleggers van

de rhetorische techniek; na de wederzijdsche, typisch sophistische

pleidooien te hebben aangehoord' geven de rechters hun Salomons-

oordeel: taxoí xópaxoo xoxè óra.

De redevoering nu, die onze ri6óvatoo houdt, teneinde te ver-

krijgen, dat de hem tot nu toe toegekende steunbijdrage zal worden

gehandhaafd, vertoont alle kenmerken, die men verwacht in een

betoog, waarin de lessen der rhetoriek worden toegepast. In den

commentaaÍ zal meermalen gelegenheid zijn erop te wijzen, hoe

die jonge kunst hier toepassing vindt; want inderdaad is de rede-

voering van den ri6óvcrtoo een meesterstukje van rhetoriek.

Tempora mutantur! Een optreden als van den ri6óvctoo zou in

Homerische tijden ondenkbaar geweest zijn. Als vanzelf dringt

zich hier de vergelijking met Thersites op; doch welk een verschil

bij alle overeenkomst! Beide sprekers zijn lichamelijk gebrekkig;

immers van Thersites heet het

vol. II (1939) pag. ró8 vlgg. De aristocraten hadden intusschen al spoedig

de beteekenis van de sophistische rhetoriek begrepen; vgl. G. Murray, A

history of ancient greek literature pag. 335, die van de tetralogieën van den

aristocraat Antiphon zegt: 'These latter are exercises in speech-craft, and show

us the champion of the oppressed aristocrats training his friends for legal

practice, as Thucydides tells us he did.'
s) Pl. Gorg. 45ó b.
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criclroroo 6è rivdp ónè "Itrrov {À$ev'
goÀxèo ëqv, 1<,rÀào 6' ërepov nó6cr' ró 6é oi. óp,tr

xupró, ênl orfr$oo ouvox<rr;4óce' cót&p Szrep$ev
caof,ào ë4v xe<pcrÀ/1v, rlebvil 6' êzevllvo$e ló1vq 10).

Maar terwijl de rede van den ri6óvaroo echt het werk is van den

advocaat van kwade zaken, die zijn trucs weloverwogen formuleert,

kan Homerus Agamemnons tegenstander slechts karakteriseeren

als een man uit het volk en iemand
óo ërrea <,ppeotv fiLorv ëxoog.ti re zroÀÀ& ce íp6er,
pàtp d,cap oó xetà xóo1.r,ov êpr(ég,evar BtrorÀe0orv 11).

Nu heeft men wel opgemerkt, dat er een opvallende discrepantie

bestaat tusschen het onbeduidende onderwerp van Lysias' 24ste

redevoering en de groote woorden, die eraan gewijd worden; de

Raadsleden zouden, zoo dacht men, geen lust gehad hebben om

een uitvoerige rede oveÍ zulk een kleinigheid aan te hooren; de
praatzieke verdediger zou hun ergernis gewekt en zoo zijn eigen

belang slechts geschaad hebben. Dit was een der redenen, die som-

migen er toe brachten de echtheid van onze redevoering te ontkennen.

Maar men denke zich de situatie in; de man is tot nu toe gewend

dagelijks een obool te ontvangen, doch moet thans vreezen, dat

hem deze toelage onthouden zal worden als gevolg van de actie
van den aanklager; hoewel hij voor het oogenblik aan den dagelijk-

schen obool wellicht geen behoefte heeft (men krijgt den indruk,

dat de genoemde actie niet geheel ongegrond is 12), wenscht hij
nochtans rilv có1qv 6eíoco die toeiage gehandhaafd te zien. Nu
mag hij bij den Raad niet de meening doen post vatten, dat het
slechts om een bagatel gaat, want wie een ander gunstig voor zich
wil stemmen, moet door zijn woordenkeus en houding den indruk

wekken ,  da t  voo r  hem ook  een  k le ine  gave  toch  een  g roo te
gunst is; het is die geesteshouding, welke zich puntig manifesteert
in de woorden van Theognis ooi gèv ro0ro, 9eó, o1.t,íxpov, êpol 6è
péya 13); spreekt uit deze woorden een zekere naïveteit, bij den
&6óvaroo is hetzelfde een bliik van raffinernent.

to) B zró sqq. t t)  B zr3 sq.
t') Zie inleiding pag. 6 sq. 13) I r4.
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gelden, dan is de Poging or
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Op dezelfde wijze moet ook 's mans optreden tegen den aanklager

verklaard worden; als de handhaving van de toelage een groote

gunst is, een gunst bovendien waar de spreker rechten op kan laten

gelden, dan is de poging om hem die te ontfutselen een groote

wandaad; welnu, aux grands maux les grands rémèdes! De spreker

kent geen woorden scherp genoeg om de slechtheid van zlin aan-

klager te hekelen en dit is voor hem de eenige wijze van optreden,

d ie in  z i jn  schema past ;  de oPrnerk ing van Brunsra) : , ,Diese

Bli.ithenlese von Schimpfereien entspricht dem harmlosen Anlass

des Processes wenig", rniskent dan ook geheel den opzet der ver-

dediging; immers het gaat hier (althans volgens de voorstelling van

zaken, die de spreker geeft) niet om een klein bedrag, maar

om een groot  voorrecht ,  dat  de stad Athene aan een harer

burgers heeft toegekend. En als Bruns even later van de uitvallen

tegen den aanklager zegt: ,,Es sind Biihnenangriffe"' dan kan men

slechts in zooverre dit toegeven, dat inderdaad alles op effect

berekend is, teneinde de toehoorders gunstig te stemmen. Zoo valt

het ook te verklaren, dat de spreker de eene maal als motief van

den aanklager veronderstelt, dat deze afgunstig op hem is'

omdat hij ondanks zijn ellende een beter burger is dan zijn tegen-

stander r5), terwijl hij in het verder verlooP van zijn rede als zijn

meening u i tspreekt ,  dat  het  een misplaatste grap van den

aanklager is om een ó6óvatoc van iippto te beschuldigen 16). Deze

beide veronderstellingen schijnen met elkaar in strijd te zijn, doch

in werkelijkheid is dat niet het geval. Immers wie gelooÍt in ernst,

dat een aanklageÍ, zich ziln zedelijke minderwaardigheid bewust,

uit afgunst een ander, die beter is dan h1j, zal aanklagen ? Al evenmin

zal een rechtbank het aanvaarden, dat iemand voor de graP eeÍl

ander van Sppro beschuldigt. Maar beide veronderstellingen willen

niets anders zeggen dan dit: ,,De aanklacht is volkomen absurd

en voor het optreden van den aanklager is geen enkel redelijk

motief te bedenken". In plaats van dit zakelijk uit te drukken, maakt

de spreker er ,,Biihnenangriffe" van, d. w. z. voor de levendigheid

tn) Das literarische Portrát der Griechen pag. 462.
tu) gg r en 3. tu) S 18.
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drukt hij zich zóó uit, dat beide malen zijn weerlegging een tooneeltje
schildert van een aanklager, die, door volkomen onredeliike motieven
geleid, zijn slachtoffer aangrijpt.

Juist die levendigheid is een der meest opvallende en ook aan-
trekkelijke eigenschappen van deze redevoering rz); reeds bij lezing
alleen hoort en ziet men den spreker, een echten Zuid-Europeaan,
betoogen met woorden en gebaren tegelijk. Dit bergt echter het
gevaar in zich, dat men licht zou nalaten nuchter de feiten en argu-
menten op hun innerlijke waarde te toetsen. Toch moeten de leden
van de poulrl - en wij met hen - de vraag beantwoorden: ,,HeeÍt
de ri6rivaroo gelijk?" Hoewel we daarbij uitsluitend kunnen
afgaan op het betoog van den verdediger en dus veel tusschen de
regels door moeten lezen, kan deze vraag toch niet anders dan in
ontkennenden zin beantwoord worden,

Allereerst erkent de spreker zelf., dat hij een bedrijf uitoefent,
zij het ook dat dit hem niet veel inbrengt; doch de strenge wet r8)

kende slechts dan de ondersteuning toe, als iemand zoodanig ver-
minkt was, dat hij geenedei arbeid kon verrichten. Verder voert
de man als bewijs voot zijn armoede aan ($ 6), dat zijn vader hem
niets heeft nagelaten, dat hij zijn moeder tot haar dood toe heeft
onderhouden en dat hij geen kinderen heeft om voor hem te zorgen.
Maar deze argumenten zou men eer kunnen gebruiken als een pleidooi
tegen dan vóór toekenning van den dagelijkschen obool I immers de
man heeft voor ouders noch voor kinderen te zorgen en behoeft
slechts in eigen onderhoud te voorzien; allicht zijn dus de inkomsten
uit zijn bedrijf voldoende. Bovendien heeft hij relaties, die hem
paarden leenen met het oog op verre reizen, die hij noodzakelijk
maken moet ($$ ro vlgg.); hoe komt hij aan die relaties en indien
hij dezen al een vergoeding betaalt, hoe komt hij aan het geld
daarvoor ?

De spreker zal er wel van overtuigd geweest zi1n, dat zíjn zaak
niet sterk stond. Wellicht heeft juist daarom de rhetor Lysias het
een aantrekketijke opdracht geacht om met behulp van zijn sophisten-

rt)  Niet ten onrechte vergel i jkt van Deventer, Helleensche studiën
pag. 9, Lysias' oeuvre met de Camera Obscura van Hildebrand.

tt) Geciteerd bij Ar. 'A$. IIoÀ. 49, 4; zíe pag. 8 van de inleiding.

kunst een voor zijn cliënt gut
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hij (overeenkomstig de oPvatt
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waarheid. Hoe moeilijk dit w

Lysias heeft er naar gegrePen (

den aanklager door bijtenden

glimlachende leden van den

hij hun aandacht van de feil

met  Bruns aí  te  vragen:  , ,
athenische Rathsversammlur:

lassert" 22), moet men veele

die opmerkt: ,,Mit welch i

1e) Men bedenke, hoe de sol

rhetorisch karakter droeg- Een

van de verdediging van een hoP

die den ,,lof van Helena" bezong

en een ,,bewijs voor het niet-ber

dergelijk misbruik van de macht

voering voor de Atheensche

H.  Gomperz ,  SoPh is t i k  und I
,o) Vgl. Quint. Irrst. Or. VI 3

rnouendo et illos tristes soluit

Írequenter auertit et aliquando

renouat. Quanta sit autem in ea

graecae, alter latinae eloquentiae

facultatem defuisse huic rei cre
tt) Vgl. de opmerking van (

22 \  Vg l .  Boeckh,  D ie  S taa

,,Wenigstens hàtten sich die Atl

Spasshaftigkeit dieses um Sold
2t) Wohltàtigkeit und Arme
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alen zijn weerlegging een tooneeltje
oor volkomen onredelijke motieven

ler meest opvallende en ook aan_
ze redevoering r?); reeds bij lezing
eker, een echten Zuid_Europeaanl
en tegelijk. Dit bergt echter het
nalaten nuchter de feiten en argu_
te toetsen. Toch moeten de leden

- de vraag beantwoorden: ,,Heeft
we daarbij uitsluitend kunnen
rrdediger en dus veel tusschen de
ze vÍaag toch niet anders dan in
rrden.

Íf, dat hij een bedrijf uitoefent.
inbrengt; doch de strenge wet rrj
ng toe, als iemand zoodanig ver_
eid kon verrichten. Verder voert
:de aan (g ó), dat zijn vader hem

moeder tot haar dood toe heeft
ren heeft om voor hem te zorgen.
kunnen gebruiken als een pleidooi

n dagelijkschen obool; immers de
r kinderen te zorgen en behoeft
rien; allicht zijn dus de inkomsten
dien heeft hij relaties, die hem'erre reizen, die hij noodzakeliik
rmt hij aan die relaties en indien
alt, hoe komt hij aan het geld

;uigd geweest zijn, d,at zijn zaak
ist daarom de rhetor Lysias het
rm met behulp van zijn sophisten_

n Deventer, l ldt".*Jult.oli l
Obscura van Hildebrand.
4; zie pag.8 van de inleiding.

kunst een voor zijn cliënt gunstig. l"stisring van den Raad uit te
lokken t'). In de overtuiging dat de zaak juridisch zwak stond, zal
hij (overeenkomstig de opvatting van vele moderne strategen, dat
de aanval de beste wijze van verdediging is) besloten hebben zich
zooveel mogelijk aan de beschuldigingen van den aanklager te
onttrekken om op zijn beurt een scherpen aanval op den tegenstander
te ondernemen,

,,C'est le ridicule qui tue," zegt het Fransche spreekwoord en
Nietzsche oordeelde: ,,Nicht durch Zorn, sondern durch Lachen
tótet man". Onze redevoering is een treffende illustratie van deze
waarheid. Hoe moeilijk dit wapen ook te hanteeren moge zijn 20),

Lysias heeft er naar gegÍepen om daarmee tweeërlei doel te bereiken:
den aanklager door bijtenden spot doodelijk te treffen en tegelijk de
glimlachende leden van den Raad op zijn hand te krijgen, terwijl
hij hun aandacht van de feiten zelf aíleidt "). In plaats van zich
met Bruns af te vragen: ,,Will man im Ernst glauben, daszeine
athenische Rathsversammlung sich solche Narrheiten hat bieten
lassen" 22) , moet rnen veeleer met Bolkestein 23) instemmen,
die opmerkt: ,,Mit welch kóstlichem Freimut verteidigt dieser

tn) Men bedenke, hoe de sophistiek reeds sinds Gorgias een formeel-
rhetorisch karakter droeg. Een soortgelijke ,,sport" als Lysias hier maakt
van de verdediging van een hopeloos geval, vindt men ook al bij Gorgias,
die den ,,lof van Helena" bezong, een ,,verdediging van Palamedes" schreef,
en een ,,bewijs voor het niet-bestaan van alle dingen" leverde. Tegen een
dergelijk misbruik van de macht van het woord fulmineert Cleon in een rede-
voering voor de Atheensche volksvergadering, Thuc. III 38. Vgl.
H. Gomperz, Sophist ik und Rhetorik pag. 35 vlgg.

to) Vgl. Quint. Inst. Or. VI 3, r huic diuersa uirtus, quae risum iudicis
rnouendo et illos tristes soluit adfectus et animum ab intentione rerum
frequenter aueÉit et aliquando etiam reficit et a satietate uel a fatigatione
renouat. Quanta sit autem in ea difficultas, uel duo maximi oratores, alter
graecae, alter latinae eloquentiae princeps, docent: nam plerique Demostheni
facultatem defuisse huic rei credunt, Ciceroni modum.

") Vgl. de opmerking van Quintilianus, geciteerd in de vorige noot.
2'l Vgl. Boeckh, Die Staatshaushaltung der Athener It pag. 3o9 d:

,,Wenigstens hàtten sich die Athener hóchlich verwundern mËssen iiber die
Spasshaftigkeit dieses um Sold flehenden Menschen".

2t) Wohltàtigkeit und Armenpilege pag. 274.
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,,UnterstÉtzungsempfánger" seine Sache vor Gericht; er steht ja

auch nicht vor seinen Wohltátern sondern vor seinen Mitbiirgern".
Daar het den spreker met name in de verdediging geoorloofd is

van de zaak af te dwalen en zijn eigen leefwíjze te bespreken 2a) ,
maakt de &6óvcrtoo, bij gebrek aan zakelijke argumenten, van dit
voorrecht een dankbaar gebruik en speelt de heele redevoering door
de rol van den braven burger, wien door eeri booswicht overlast
wordt aangedaan: vanwege zijn leefwijze verdient hij allen lof
(S l); met den tegenstander heeft hij nooit wil len omgaan, omdat
dat zulk een slecht mensch is ($ z); hij is een beter burger dan de

aanklager, zoodat hij zelfs diens afgunst heeft opgewekt (S :) ;
aan zijn verplichtingen tegenover zijn ouders heeft hij steeds voldaan
(S ó); in denken en handelen onderscheidt hij zich in niets van de
groote massa en is maar l iefst een,,heel gewoon burger"; allen,
die eenig gebrek hebben, zoeken verlichting van hun lijden, dus is
het niets bijzonders, als hij dat ook doet ($ ro); iedereen, die een
bedrijf heeft, stelt zijn werkplaats of winkel voor velerlei bezoekers
open, dus is dat ook bij hem het geval ($ t9 vlg.); en nu zijn er

wel menschen, die zich allerlei booze streken veroorloven - zijn
levensomstandigheden alleen reeds laten dat niet toe ($ z4), orn
van zljn braaf karakter nu maar verder te zwijgen.

Over de wettelijke bepalingen, die aan de aan ri6óvosor verleende

ondersteuning ten grondslag liggen, een enkel woord. Bij zijn

bespreking van de werkzaamheden der pouÀrl zegt Aristoteles:
Sortp.ti(et 6è xal toÈo &6uvótouo { pouÀ{' vóp.oo yóp êotrv óo xeÀeóer

tor)cr'êvtào rpróv p,vóv xextqg,évouo, xat tà oópr.c zren4pop.évouo óote
p,d 6óvao9ar 9,46èv ëpyov êpyó(eo$crr, 6oxrg,ó(etv g,èv tilv pouÀrlv,

6t6óvat 6è 6qg,ooíer .cpog{v 6óo ópoÀoÈo êxóotol c{o flp,epcro 'u). De

wet vraagt dus een dubbele qualificatie: een vermogen, dat niet
meer dÉrn 3 minae bedraagt en een zoodanig lichamelijk gebrek,

dat de betrokkene geenerlei arbeid kan verrichten. Blijkens SS 13

en 26 ontvangt onze spreker dagelijks één obool; het bedrag van
de toelage is dus blijkbaar in den loop van de 4e eeuw verhoogd 26).

2n) Bruns, Lit .  Portr.  pag. 443.
'u) Arist. 'A9. IIo)\. 49, 4.
'u )  Vg l .  v .  Wi lamowi tz -Moe l lendor f f ,  Ar is to te les  und Athen I

Pag, 2t3,

Deze wetsbePalingen, die dc

wellicht oP een maatregel v

spronkelijk aan alle oorlogsin

wege toe; zooals Aristoteles

vereischte qualificatie niet t

invalide moet zijn geworden

het aantal steuntrekkers intus

g e l i j k  B o l k e s t e i n  t e )  o P m

Institut nach wie vor hauPts

bei weitem die meisten Verlel

gab noch nicht die hoch e:

Verkehr. die heute doch die

Auch war es allgemein iiblicl

Gebrechen geboren wurden t

Urteil der Hebammen nicht

damit dem Tode Preiszugebe
jeder Generation mindestens

Ursache der meisten Verletz

Ieder, die als ribóvatoo d;

financieele steunr die van s

alsmede allen, die daarvoor

Ínoesten jaarlijks kort na

zich bij dezen melden' waar'

aaÍrspraken oP de uitkeering

burger had dan de bevoegt

van de toelage aan een

zooals in het geval van c

zulk een 6oxtPaoía niet vt

prytanie aanrnelden, maar

steuning.

27\ Plut. Solon 3r.
2s) Nadrukkelijk zegt het

6è zsóvcao ÀéYouor totio óno

piav écruróv.
2e) Wohltàtigkeit pag. 273'
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re Sache vor Gericht; er steht ja
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me in de verdediging geoorloofd is
jn eigen leefwijze te bespreken za;,
aan zakelijke argumenten, van dit
en speelt de heele redevoering door
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zijn ouders heeft hij steeds voldaan
.derscheidt hij zich in niets van de
:en ,,heel gewoon burger,'; allen,
verlichting van hun lijden, dus is
rok doet ($ ro); iedereen, die een
; oÍ winkel voor velerlei bezoekers
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booze streken veroorloven - zijn
ls laten dat niet toe ($ z4), om
r verder te zwijgen.
lie aan de aan ê6óvcrot verleende
gen, een enkel woord. Bij zijn
íen der BouÀ{ zegt Aristoteles:
po"fui. vóg.oo yrip êoctv óc xeÀeóer
r, tcrl tó oóg,c nen4p<op,évouo óote
r$cr, 6oxrpr,ó(etv ;r,èv tr)v BouÀ{v,
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I kan verrichten. Blijkens SS 13
rlijks één obool; het bedrag van
oop van de 4e eeuw verhoogd 26).

lendorÍf ,  Aristoteles und Athen I
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Deze wetsbepalingen, die door Pisistratus werden ingevoerd en

wellicht op een maatregel van Solon teruggaan 27), kenden oor-

spronkelijk aan alle oodogsinvaliden een ondersteuning van staats-

wege toe; zooals Aristoteles echter de wet citeert, behoort tot de

vereischte qualificatie niet meer, dat men juist in den oorlog
invalide moet zíjn geworden 28) ; practisch zal door deze wijziging

het aantal steuntrekkers intusschen niet veel grooter zijn geworden,

geli jk Bolkestein 2e) opmerkt; immers ,,tatsáchlich diente das

Institut nach wie vor hauptsàchlich der Landesverteidigung, denn

bei weitem die meisten Verletzungen stammten aus dem Kriege, es
gab noch nicht die hoch entwickelte Technik in Industrie und

Verkehr, die heute doch die Ursache der meisten Unfàlle bildet.

Auch war es allgemein Ëblich, Kinder, die mit einem kórperlichen

Gebrechen geboren wurden oder aus anderen Gri.inden nach dem

Urteil der Hebammen nicht lebenskràftig waren, auszusetzen und

damit dem Tode preiszugeben. Bedenkt man dann noch, dass in
jeder Generation mindestens ein Krieg war, so kann riber die

Ursache der meisten Verletzungen kein Zweifel mehr bestehen".
Ieder, die als ó6óvctoo dagelijks een obool ontving (de eenige

financieele steun, die van staatswege in Athene gegeven werd)

alsmede allen, die daarvoor in aanmerking wenschten te komen,

moesten jaarlijks kort na de ambtsaanvaarding van den Raad

zich bij dezen melden, waarbij de Raadsleden dan nagingen of de

aanspraken op de uitkeering nog gegrond waren. Ieder Atheensch

burger had dan de bevoegdheid zijn bezwaren tegen verleening

van de toelage aan een bepaald persoon kenbaar te maken,
zooals in het geval van onzen ó6óvcrroo gebeurd is. Wie bij
zulk eeÍl 6oxtl.raoto niet verscheen, moest zich bij de volgende
prytanie aanmelden, maar genoot tot dat oogenblik geen onder-
steuning.

" l  Plut.  Solon 3r.
tt) Nadrukkelijk zegt het scholion op

6è z róvrc ro  Àéyouor  coÈo ór t<oo61noroóv
piav êauróv.

"sl Wohltátigkeit pag. 273.

Aeschin. I ro3 &6uvÉcouo
r]26perorpr,évouo trpào ênrxot>
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Tenslotte nog eenige opmerkingen betreÍfende de tekstconstitutie.
Aan den tekst is ten grondslag gelegd het Heidelbergsche hand-
schrift Palatinus X; weliswaar vindt men in den apparatus criticus
ook den codex Laurentianus C vermeld, doch geli jk reeds Sauppe
in zijn vermaarde Epistola ad Hermannum (i84r) aantoonde, heeft
dit handschrift geen zelfstandige autoriteit onafhankelijk van X;
de afwijkende lezingen van C zijn te beschouwen als eigen con-
jecturen van eefl middeleeuwsch geleerde, die dus ook alleen als
zoodanig soms vermelding verdienen.

Eenige toelichting behoeven nog de namen van een tweetal
oudere geleerden, die in den apparatus criticus meermalen genoemd
worden:  Stephanus en Cont ius;  met  den eersten is  bedoeld
Henr i  Es t i enne  ( r528  30 ) - ' 98 ) ,  de  samens te l l e r  van  den
Thesaurus l inguae graecae en zoon van R o bert Estienne (r5oS-
'59), die den eersten Thesaurus linguae latinae samenstelde; zijn
Lysias-editie, de eerste na de editio princeps van Aldus Manutius
in de Orationes Rhetorum Graecorum (r5r3), verscheen in zijn
verzameling der Oratores Graeci (t575) tt).

Ove r  An ton io  Con t i ,  d i e  b i j  Sandys  n ie t  genoemd word t ,
zijn we minder goed ingelicht; geboren te Nyon vestigde hij zich
mettertijd als advocaat te Orleans en Bourges, waar hij in 1586
overleed 32). Verschillende conjecturen noteerde hij in margine in
een exemplaar der editio princeps 33) ; het is echter niet zeker,
of deze conjecturen wel van hemzelf afkomstig zijn.

t)  Sandys meent, dat hi j  in r53r geboren is.
tt) Over beide Estiennes: Sandys, A history of classical scholarship II

pag. r73 vlgg.
t') Deze inlichtingen vindt men in de Lysias-editie van Auger (1783)

pag. XIII. Genoemde Conti moet men wel onderscheiden van Maria
Antonio Conti (r5r4-'55), die bekend is onder den naam vanMarcantonio
Majoragio; over hem Sandys, t .  a. p. I I  pag. r47.

") Dit exemplaar bevindt zich thans te Parijs.

C :

SIGL.

Palatinu

Laurenti


