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INLEIDING. 

Daar deze dissertatie een onderzoek wil instellen naar de vraag, 
of Aeschylus' Zeven tegen Thebe, in de overgeleverde vorm, 
mogelijk ook vreemde, onechte bestanddelen in zich heeft op
genomen, is het allereerst geboden na te gaan, of het geoorloofd 
is met het bestaan van dergelijke , niet tot de originele tekst be
horende, bestanddelen rekening te houden. Indien men nu, op 
grond van de bestudering van de tekstgeschiedenis, tot het resultaat 
mocht komen, dat inderdaad de mogelijkheid bestaat, dat an
organische delen de tekst zijn binnengedrongen en, eenmaal binnen
gedrongen, te zamen met of in plaats van de echte tekst zijn over
geleverd, dient men zich verder de vraag te stellen, of er bepaalde 
perioden of een bepaalde periode te onderscheiden is, waarin de 
tekst het meest aan dergelijke gevaren bloot stond. Bovendien 
zou het van het allergrootste belang zijn, indien de tekstgeschiedenis 
een bepaalde, voor interpolatie zeer vruchtbare, periode mocht 
kunnen aanwijzen, zich het inzicht te verwerven, waarom en met 
welk doel er juist in die periode geinterpoleerd werd, en tevens, 
of deze interpolaties ook zekere kenmerken vertonen, waardoor 
ze zich als zodanig openbaren . 

De gegevens, die de tekstgeschiedenis voor de beantwoording 
van deze vragen biedt, zijn, in hoofdtrekken geschetst, de volgende: 

Voor de overgeleverde Griekse drama's van de drie grote tragici 
der vijfde eeuw v. Chr. geldt de uitspraak, zoals redelijk is, dat 
o p v 0 e r i n g het voornaamste doel is bij het scheppen daarvan 1). 

Toch zal men ongetwijfeld, vooral bij stukken, die zeer in de smaak 
vielen, de tekst bewaard hebben om, bij een heropvoering, daarvan 
gebruik te maken. Voor de mening echter, dat in de loop van en 
vooral tegen het einde van de vijfde eeuw langzamerhand een 

1) Van leesdrama's, als die van Seneca, welke drama's waarschijnlijk 
aileen voor dec1amatie bestemd waren, is in deze tijd natuurlijk geen sprake. 
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meer of minder uitgebreide kring van Ie z e r s der drama's ontstond, 
kan men in de overlevering niet voldoende steun vinden 2) . Wei 
bestond in de vijfde eeuw in Athene een boekenmarkt, maar het 
zou misplaatst zijn zich van de lectuur van het Atheense publiek 
een overdreven voorstelling te maken 3). Zijn er dus weliswaar 
geen voldoende gronden om tot een overlevering der drama's als 
lee s b 0 e k te besluiten, de gegevens om een overlevering als d ram a, 
d. w. z. als een literatuurgenre, dat opvoering vereist, aan te nemen, 
ontbreken niet. Het leven van Aeschylus 4) nJ. weet te vertellen, 
dat de Atheners Aeschylus zozeer waardeerden, dat zij, na zijn dood, 
het besluit namen, dat diegene, die zijn stukken wilde opvoeren, 
een koor zou krijgen; en niet weinig overwinningen, zo heet het 
daar verder, verwierf hij zich na zijn dood. De waarschijnlijkheid 
nu, dat de stukken door dergelijke heropvoeringen geleden hebben, 
is zeer groot. Lycurgus 5) toch vaardigde omstreeks 330 v. Chr. 
een decreet uit om op diegenen, die de tragedies van Aeschylus, 
Sophocles en Euripides in het openbaar voor zich lieten afschrijven, 

2) De locus classicus Ar. Ran. vs. I I 13: €<Ttpa~E\)(.I.ivOl ycip E;l(1l, 

~l~Alov ~. EXWV €xa<Tto(J (.I.av&civEl ~c1 SE;lci biedt geen bewijs, dat 
er lezers van de drama's waren. Ais men met van Lee u wen denkt aan 
exemplaren van de Ranae, is de term, die Aristophanes gebruikt (~l~Alov), 
toch wei wat vaag; een uitgave der Ranae zou men eerder EXSO(JlV noemen. 
De opvatting van von Wilamowitz (Einl. i. d. gr. Tr. p. 124) als "werken 
der tragici" is door Fraenkel weerlegd (Sokr. IV p. 138); men zou dim 
toch minstens ~l~Ala verwachten! V err a II, Cl. Rev. XXII p. 172, dacht 
hier aan een pas verschenen handboek over poetiek en aesthetiek, hetgeen 
op deze plaats een zeer goede zin zou geven; men vergelijke verder K a lin k a, 
Festschrift fur Theodor Gomperz p. 110. 

3) Vgl. A. Roemer, Abh. Bayer. Akad. XXII p. 45 e. v.; op export 
van boeken wijst Xen. Anab. VII 5, 14. 

4) c. 12. 
S) Plut. Vito X Orat. 841, 43; Quintilianus (lnst. Or. X I, 66) gaat zelfs 

zover te beweren, dat de saus der interpoJaties nodig zou zijn geweest om 
Aeschylus' menu genietbaar te maken. Bij deze heropvoeringen boekten de 
toneelspelers Cleander, die in het jaar 387 v. Ch. bij een dergelijke gelegenheid 
overwon (W i I h elm, Dram. Urkund. 23), en Mynniscus, beroemd sinds 
het einde van de Archidamische oorlog (W i I h elm 188), grote successen; 
voor bewijzen van heropvoeringen, na Aeschylus' dood, vergelijke men 
verder v. Wilamowitz, ed. maior p. II ad § 12. 
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toezicht te houden, terwijl de schrijver van de stad <de stukken> 
ter vergelijking moest voorlezen aan hen, die ze speelden en het 
niet geoorloofd was op andere wijze de stukken op te voeren. Dit 
wijst er dus op, dat de regisseurs van de vierde eeuw de, voor hen 
reeds klassieke, drama's der drie tragici in die mate vrij bewerkten, 
dat de officiele instanties het hun plicht achtten hiertegen op te 
treden. Bedenkt men echter, dat de smaak van het publiek, het 
richtsnoer voor regisseurs, zich niet door een decreet laat dwingen, 
dan zal men kunnen verwachten, dat de uitwerking van Lycurgus' 
goed bedoelde poging weI niet zo groot is geweest, dat meer of 
minder ingrijpende veranderingen in de klassieke drama's als 
bij toverslag verdwenen. Maar toch blijkt uit Lycurgus' besluit 
anderzijds althans zoveel, dat men tegen het einde van de vierde 
eeuw in staat was wijzigingen in de tekst der drie tragici te con
stateren. 

De Alexandrijnen nu, die tegen het einde van de derde eeuw 
de tekst der tragici vaststelden, spaarden weliswaar moeite noch 
kosten om zich van het bezit der beste handschriften te verzekeren, 
doch men dient er rekening mee te houden, dat het voor hen in 
sommige gevallen, voornamelijk bij herhaaldelijk opgevoerde 
stukken, onmogelijk kan zijn geweest het origineel te krijgen, 
wanneer dit door de meer actuele bewerkingen van regisseurs 
verdrongen was. In dit laatste geval, bij het ontbreken van het 
origineel of een officieel afschrift daarvan, zullen zij, die een tekst 
te geven hadden, voor de keuze staande, een volledig, zij het dan 
ook een door regisseurs omgewerkt boven een onvolledig, maar 
van vreemde elementen ontdaan drama gesteld hebben. Deze mening 
wordt versterkt door het streven der Alexandrijnen om zo weinig 
mogelijk van datgene, wat overgeleverd was, te onderdrukken. 
Zo nam Aristophanes van Byzantium, die, zoals men op goede 
gronden kan aannemen, de redacteur van de Alexandrijnse tekst 
der tragici is, in zijn Homerus' tekst vele verzen op, die Zenodotus 
veroordeeld had. Vandaar, dat de gevolgtrekking voor de hand 
ligt, dat zijn methode voor de tragici dezelfde zal zijn geweest: 
al zal hij persoonlijk de overtuiging hebben gehad, dat bepaalde 
verzen of passages onecht waren, zo heeft hij die toch, zij het ook 
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van een 6~€Ma voorzien, in zijn tekst gezet 6). Deze Alexandrijnse 
tekst, de bron, waaruit de gehele verdere overlevering is afgeleid, 
be vat ted u s v r e e m dee I erne n ten, die meer in het bijzonder 
uit omwerkingen voor het toneel waren voortgekomen, hetzij 
naast, hetzij, mogelijk, in plaats van de echte tekst. 

Omwerkingen der drama's van de hand van regisseurs zijn nil. 
Aristophanes al heel onwaarschijnlijk: immers de stukken der 
tragici behoorden nil. hem tot de lit era t u u r; gelezen, niet op
gevoerd werden de stukken; de verdienste van de volgende tijd 
ligt dan ook in het bewaren en overleveren van de Alexandrijnse 
tekst. 

In de tweede eeuw n. Chr. werd uit Aeschylus' werken ee;} bloem
lezing samengesteld. Het is zeer waarschijnlijk, dat deze schooleditie 
de tekst der Alexandrijnen zeer getrouw weergaf, zoals ze ook 
de scholien overnam, zonder de moeite te nemen deze overal aan 
de bloemlezing aan te passen 7). 

Ook wat de Byzantijnen betreft kan men zich gerust voelen; 
hoezeer echter hun werkzaamheid Aeschylus ten goede is geko
men, blijkt ten duidelijkste uit de grove fouten 8), die in de Sup
pIkes, een drama, waarmee zij zich weinig hebben beziggehouden, 
voorkomen, terwijl de overige stukken vrijwel geen monstra 
bieden. 

De corrupties nil. de Alexandrijnen bestaan dan ook in schrijf
fouten, het in de tekst geraken van marginale adscripties, het weg
late;} van verzen, die echter gemeenlijk later werden aangevuld, 
zoals b.v. de corrector i;} M deed. 

Op grond van de boven, zeer in het kort uiteengezette, geschiedenis 
van de tekst mag men dus weI de conc1usie trekken, dat de tijd 
voor belangrijke interpolaties beperkt is tot de periode van ± 

6) Vgl. Schol. Pind. 01. II 48 en v. Wilamowitz, Einl. i. d. gr. Tr. 
p. I43, noot 32: "dasz eine so1che interpolation nicht beseitigt ward, beweist 
sowol die vorsicht des herausgebers wie die abhangigkeit der ganzen folgezeit.' , 

7) Vgl. v. Wilamowitz, praef. p. XXIX, welke bladzijde ook te ver
gelijken is voor de fouten, die door deze bloemlezing £ijn overgeleverd. 

B) Fouten tengevolge van het gebruiken van kleine letters i. p. v. grote; 
van verkeerde woordafdeling enz., elders sinds de negende eeuw gecorrigeerd. 
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Page p. II 



l 

~t 6). Deze Alexandrijnse 
overlevering is afgeleid, 
ie meer in het bijzonder 

voortgekomen, hetzij 
hte tekst. 

van regisseurs zijn na 
nmers de stukken der 
u u r; gelezen, niet op
e van de volgende tijd 
n van de Alexandrijnse 

rlus ' werken een bloem
jk, dat deze schooleditie 
weergaf, zoals ze ook 
nemen deze overal aan 

en zich gerust voelen; 
Ius ten goede is geko
ilten 8), die in de Sup
hebben beziggehouden, 
vrijwel geen monstra 

an dan ook in schrijf
Ie adscripties, het weg
ter werden aangevuld , 

engezette, geschiedenis 
e trekken, dat de tijd 
)t de periode van ± 

wit z, Einl. i. d. gr. Tr. 
ht beseitigt ward, beweist 
teit der ganzen folgezeit . " 
Ike bladzijde ook te ver
zing ..ijn overgeleverd. 
eine letters i. p. v. grote; 
gende eeuw gecorrigeerd. 

5 

400-200 v. Chr. 9), van welke periode Aristoteles 10) getuigde: 

"meer dan de dichters presteren nu de toneelspelers." Geen ver
wondering wekt het dan ook, dat men, bij gemis aan grote 
tragici, hoort van "het zetten van zolen en hielen: het herstellen 
van de oude stukken, en dit zegt men van hen, die de oude drama's 
omdichten en omwerken" 11). 

Het is een gelukkige omstandigheid, dat de scholien op de stukken 
van Euripides, die, zoals bekend is, in later tijd een zeer grote 
populariteit genoten en dientengevolge door talrijke reprises mede 
in de behoeften van het toneel van die dagen voorzagen, ta} van 
bijzonderheden omtrent de handelwijze van regisseurs bewaard 
hebben. Door deze scholien nl. is het mogelijk uit enkele karak
teristieke trekken te leren kennen, op welke wijze zij deze stukken 
bij heropvoeringen bewerkten 12). 

Zo heeft b.v. het scholion op Eur. Or. vs. 57 13) het volgende : 
"niet met recht laten nu sommige van de toneelspelers in de morgen 
Helena en de buit opkomen. Nadrukkelijk immers zegt hij <de 
dichter>, dat zij 's nachts is weggezonden en de gebeurtenissen in 
het drama geschieden over dag. " De regisseurs lieten dus Helena 
en de buit van Troje voOr of tijdens de proloog over het toneel 
trekken, spectaculi causa 14). 

Het scholion op hetzelfde stuk deelt mee, dat toneelspelers de 
verzen 1366-1368 invoegden om zich een halsbrekende sprong 
van het dak te besparen. 

9) Een slot, als dat van de Iph. Aut, dat waarschijnlijk door Marcus 
Musurus aan de lacuneuze tekst is toegevoegd, behoort natuurlijk tot de 
uitzonderingen. 

10) Rhet. r init. 
11) Phryn. Anecd. Bekk. I 39, 19. 
12) Het volgende betoog is grotendeels ontleend aan: D . L. P age, Actors' 

interpolations in Greek Tragedy, Oxford, 1934. 
13) Over de mogelijkheid, dat de aantekeningen op dit stuk en wei 

speciaal de opmerkingen over toneelspelers, via Callistratus, op Aristophanes 
van Byzantium teruggaan, vergelijke men v. Wi I a mow it z, Einl. i. d. 
gr. Tr. p. 152 e. v. 

14) Voor meer voorbeelden van het genre der spectaculaire innovaties: 
Page p. II6. 
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Ook blijkt uit hetzelfde scholion, dat de scholiast een tekst las 
zonder vs. 1024 15); dit vers moet dus als een verklarende aan
vulling worden beschouwd. Uitdrukkelijk maakt van dit zeer 
belangrijke type der verklarende interpolatie melding het scholion 
op Soph. Ai. vs. 841 en 842: "men zegt, dat deze woorden onecht 
zijn, ondergeschoven ter verduidelijking van wat gezegd wordt." 
Ditzelfde type der verklarende interpolaties, maar dan in pompeuze, 
melodramatische vorm, treft men ook in Euripides' Troiades aan 
in de verzen 862 en 863, welke verzen het scholion overbodig 
noemt 16). De acteur wenste zich hier, klaarblijkelijk, onmiddellijk 
aan het publiek bekend te maken, daar hij vreesde, dat dit hem 
nog niet zou herkennen door zijn woorden in vs. 681 17). Vooral 
het noemen van de naam Helena is een grove inconsequentie 
blijkens vs. 869 18); a-rpa-reufL' 'AXat"(x6v (vs. 863) is een dwaze, 

15) Overgeleverd is: 

ou aty' o:cpetaa -roua yuvalxeioua y60ua 

a-rep!;ela -ra xpav&ev-r'; oix-rpa fLEV -rali', a),.),.' I>fLwa 


1024 	 cpepelv a' avayxlj -raa napea-rwaaa -ruxaa. 

Sehol. ),.e[nel -ro liet cpepelv. -rlvEa lit ypacpoualv oLx-rpa fLEV a),.),.' 
ofLwa cpepe. 

Een heel goed voorbeeld van deze verklarende interpolaties is ook Eur. 
I. T. vs. 736, mogelijk ook I. T. vs. 720; zieverderP ag e p. 117 en Ja eh man n 
Naehriehten v. d, Gesellseh. der Wissenseh. zu Gottingen, Neue Folge, 
Band I Nr. 9, p. 195 e. v.; op p. 194 merkt hij met reeht op, dat de term 
"Ersatzfassung" voor napanenolljfLeva jUister is dan andere in gebruik 
gekomen term en. 

16) Menelaus begint, hier voor het eerst in het stuk optredend, aId us: 
W xa),.),.lcpeyyEa Tj),.[ou ae),.aa -r6lie, 
EV WI liafLap-ra -riJv EfLiJv X elpwaofLal 

862 	 'E),.evljv· 0 yckp liT) no),.M fLox~Hlaaa lyw 

Meve),.a6a eifLl xat a-rpa-reufL' ,AXat"(x6v. 

f)),.&ov liE Tpoiav x-r),.. 


Sehol. neplaaov -ro Meve)"a6a eifLl' au-rapxEa yckp -ro liafLap-ra -ri)v 
EfLi)v xe1pwaofLal. 

17) Onwillekeurig wordt men hier herinnerd aan Aristoteles' uitspraak, 
dat duidelijkheid ten zeerste gewenst was, End xat -ra yvwplfLa O),.[yola 
yvwplfLa ea-rlv (Poet. 145Ib). 

18) 	 ijxw liE -riJv -ra),.alvav - ou yap Tjliewa 

ovofLa liafLap-roa ij nOT' Yjv EfLT) ),.eyw 
a!;wv' 
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overdreven uitdrukking om de 6mxov£a van vs. 880 aan te duiden. 
Blijkbaar deerden het latere publiek dergelijke tegenstrijdigheden 
niet. 

Volgens het scholion op Eur. Phoen. vs. 264 veranderden toneel
spelers EKcppwa' in f./o£&wa', omdat het eerste woord moeilijk uit te 
spreken was (en tevens weI onbekend); hun lezing is in de hand
schriften doorgedrongen, die f./o£&wa' of f./oE&walv overleveren. 

Eur. Andr. vs. 7 voegden, volgens het scholion, de toneelspelers 
in, daar zij hun copie verkeerd lazen; Med. vs. 85 zagen zij een 
interpunctie over het hoofd en emendeerden. 

Apollodorus Tarsensis 19) vermeldt, dat toneelspelers de ver
deJing van verzen tussen Medea en het koor in de war brachten . 
Demetrius 20) noemt het scheppen van asyndeta een speciale trek 
van toneelspelers ; "en zeer zeker", zo merkt hij op, "is het gebrek 
aan emotionele voorstelling van zaken in strijd met het karakter 
van toneelspelers." 

Ook hoort men van het dichten van nieuwe prologen: de hypo
thesis van de Rhesus, een stuk met twee prologen, spreekt de ver
onderstelling uit, dat toneelspelers hier de hand in hebben gehad; 
de proloog van Euripides' Archelaus is veranderd: het scholion 
n .1. op Ar. Ran. vs. 1206, waar een Euripidelsche proloog geciteerd 
wordt, weet het volgende mede te delen: "van de Archelaus is dit 
het begin, naar sommigen beweren, maar ten onrechte; niet immers 
vindt men heden ten dage van Euripides een dergelijk woord ver
meld. Dit stamt dan ook niet, zoals Aristarchus zegt, uit de Archelaus, 
tenzij hijzelve <deze proloog> later heeft omgewerkt, Aristophanes 
echter datgene, wat er oorspronkelijk stond, heeft vermeld." 

Deze voorbeelden kunnen met talloze vermeerderd worden, 
zodat het niet aan twijfel onderhevig mag worden geacht, dat 
toneelspelers veranderden en invoegden onder het motto: 'King 
John as now writ will not do'; bovendien merkt men overal hun 
voor inconsequenties niet terugschrikkende stoutmoedigheid op. 

Zo dan waarschuwen en de bestudering van de tekstgeschiedenis 

19 ) Schol. Eur. Med. 148/49 . 
20) IV 193-4. 



. 

8 

en de scholien voor al te groot vertrouwen in de overgeleverde 
teksten, zodat men zich ook hier en daar, waar de scholien zwijgen, 
genoodzaakt ziet interpolaties aan te nemen. 

Sterk zijn b.v . de argumenten voor het atheteren van de ana
paestische proloog van Euripides ' Iph. Aul., waar de anapaesten 
aan een normale Euripide'ische proloog in iamben voorafgaan; 
ook de Heraclidae van Euripides zijn mogelijk om politieke redenen 21 ) 

veranderd, daar het bericht van Macaria's dood, hetzij door den 
bode, hetzij door Demophon verteld, is uitgevallen 22). Veel kan 
men verder aanvoeren voor de onechtheid van het slot van Euripides' 
Phoenissae (van vs. 1582 af) 23) . Daar het onaannemelijk is, dat 

. Euripides de Phoenissae met vs. 1582 besloot, zou men in dit geval 
dus een interpolator aan het werk zien, die echte stukken wegsnijdt, 
om dan daarna de aangebrachte schade, zo goed en zo kwaad 
als het gaat, te herstellen 24). 

De gekozen voorbeelden zijn vrijwel uitsluitend aan Euripides 
ontleend; immers zijn drama's, opnieuw opgevoerd, bieden met 
hun de taal van het dagelijks leven meer en meer naderende dictie 
een williger object voor interpolerende toneelspelers dan de moeilijk 
na te volgen Aeschylus, in wiens stukken toevoegingen zich eerder 
zouden verraden ; maar is de mening, dat Aeschylus geheel en al 
voor interpolaties gevrijwaard is gebleven, weI met succes te hand
haven? Daar het bovenstaande voldoende heeft aangetoond, zoals 
trouwens ook voor de hand ligt, dat stukken, die herhaaldelijk 
werden opgevoerd, het meest aan de gevaren van interpolatie 
onderhevig waren, is het redelijk de verwachting uit te spreken, 

21) Vgl. Page p. 39. 
22 ) Vgl. het argumentum en schol. op Ar. Eq. vs. II51; de fragmenten 

overgeleverd bij Stobaeus en Ar. Eq. 214, in parodie, schijnen betrekking 
te hebben op het gedeelte, dat verloren is gegaan na vs. 629; zo K i r c h h 0 f f; 
v. 	Wi Iam 0 w it z neemt vele toevoegingen van toneelspelers aan. 

23) Vg1. John U. Powell, The Phoenissae of Euripides, Introd. p. 16!'. V. 

24) Vgl. voor dit type het als voorbeeld vermelde scholion op Ar. Ran. 
vs. 1206; volgens dit scholion werd n1. de aanhef van Euripides' Archelaus 
door hemzelf (of een interpolator) veranderd, mogelijk tengevolge van 
Aristophanes' parodie (F r it z s c h e), of om andere redenen; zie verder 
Page p. II9. 
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dat een bestudering van interpolaties bij Aeschylus in de Supplices, 
die bij het publiek van de vierde eeuw niet in de smaak vielen, 
geen sporen van een nieuwe bewerking zal doen vinden, maar, dat 
in de andere stukken en wei speciaal in de Zeven, het doel van deze 
dissertatie, terdege met deze mogelijkheid rekening moet worden 
gehouden. 

Dat de Zeven tegen Thebe inderdaad tot Aeschylus' meest ge
waardeerde stukken behoorde en vooral voor heropvoeringen in 
aanmerking kwam, blijke uit de volgende, korte, samenvatting: 

Aeschylus won, onder het archontaat van Theagenes (467 v. Chr.) 
met den Lalus, den Oedipus, de Zeven tegen Thebe en de Sphinx, 
een satyrspel, de eerste prijs: een bewijs, dat deze stukken ten zeerste 
door zijn tijdgenoten werden bewonderd 25). 

Op het laatste stuk van deze trilogie, op de Zeven, beroept zich 
Aeschylus tegenover Euripides' verpestende invloed op de Atheense 
moraal in Aristophanes' Ranae (vs. 1021) als op een drama ,,·;01 

van Ares". Hoewel het niet te ontkennen is, dat het citeren van 
dit stuk door Aeschylus op deze plaats niet uitdrukkelijk zo bedoe1d 
is, dat Aeschylus of Aristophanes of het publiek de Zeven als zijn 
meesterwerk beschouwde 26), kan men toch niet aan de gedachte 
ontkomen, dat dit stuk in deze tijd zeer de opmerkzaamheid tot 
zich trok. Plutarchus 27) weet nl. te vertellen, dat Gorgias het was, 

die dit stuk "vol van Ares" noemde; Aristophanes haalt hier dus 
diens uitspraak aan. Vooral de proloog is de Atheners bijgebleven 2R). 

Door de grammatici werd de Zeven vooral met Euripides' Phoenis
sae vergeleken; zo Aristophanes van Byzantium in het argumentum 

25) Een echo van dit succes vangt men op bij Athenaeus 22a, waar deze 
meedeelt, dat Telestes, de danser van Aeschylus, zo'n kunstenaar was, 
dat hij bij het dansen van de Zeven tegen Thebe hetgeen er geschiedde 
duidelijk maakte doer zijn dansbewegingen. 

26) Door de context gedwongen moet Aeschylus hier een tot mannen
moed opwekkend drama noemen. 

27) Symp. quo VII 10, p. 7lse. 
28) V gl. V. Wi I am 0 wit z' testimonia, onder zijn tekst afgedrukt, en 

Interpr. p. 59 en 60, waar hij tevens op de grote overeenkomst met de proloog 
van Sophocles' Oedipus Rex wijst. 
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van het laatste stuk 29). Deze vergelijking was volkomen juist, daar 
Euripides' schepping onder de duidelijk merkbare invloed van de 
Zeven tot stand is gekomen 30). Zo zegt b.v. Euripides (Phoen. 
vs. 751 en 752): "de naam van ieder te noemen is veel verwijl, 
daar de vijanden vlak onder de muren gelegerd zijn." Het scholion 
heeft op deze plaats: "hij (Euripides) heeft zich gehoed hun namen te Zijn 
noemen, zoals Didymus zegt, omdat het door Aeschylus gezegd is in Zeven 
de Zeven tegen Thebe. "WeI is Didymus' oordeel juist, maar de critiek 
van Euripides op den ouderen dichter is hem blijkbaar ontgaan 31). Van 

Euripides' Phoenissae 32) zijn dus eveneens een bewijs voor de verzen, 

grote bekendheid met de Zeven tegen het einde van de vijfde eeuw. deels d 

Zo ziet men de grote invloed van de Zeven, een invloed, die, interprE 

naar men weI mag verondersteUen, in een tijdperk, dat herop zal w6 

voeringen van de klassieke tragedies kende, op het opnieuw ten voor h 

tonele brengen van de Zeven berustte 33). Daar deze periode tevens in over 

de meest vruchtbare aan interpolaties van toneelspelers is, mag meer sp 
Dat he1een bestudering van de Zeven voornarnelijk van uit dit gezichtspunt 
en eergerechtvaardigd heten. 
anderzi 

29) De keuze van de Zeven v~~r de bloemlezing werd wei mede daardoor opvoer
aanbevolen, dat dit stuk naast de Phoenissae en Sophocles' Oedipus en 

van allAntigone geschikte schoollectuur bood. 
30) Vgl. v . Wilamowitz, Interpr. p. 73 . zakelij 
3l) Deze critiek is onrechtvaardig (vgl. Zeven vs. 378), maar een dergelijke Het 

motivering zal voor den naar een meer doorzichtige handeling strevenden geduid 
nieuwlichter weinig waarde hebben gehad; overigens maakt hij zich ook 
zelf aan dergelijke "onwaarschijnlijkheden" schuldig: vgl. b.v. Phoen. vs. 
107 e. v., waar het Argivische leger zich in beweging zet, met Polynices' Aid 
komst in de stad (vs. 261 e. v.) . 

editie32) Ook volgens Page (p. 20 e. v .) heeft dit stuk zeer door omwerking 
geleden ; Valckenaer was de eerste, die invoegingen van toneelspelers, die de 
Phoenissae in de vierde en derde eeuw herhaaldelijk opvoerden, opmerkte; 34) 

de beschrijving der heiden (Phoen. vs. II04-40) is mogelijk aan de Zeven irrele' 
35)ontleend en geinterpoleerd. 

33) De verdienste van de Zeven ligt ook hoofdzakelijk in zijn uitstekende parod 
speelbaarheid, wat v~~r toneelspelers, wanneer zij een klassiek stuk wilden 69 e. 
geven, zowel met het oog op de tijdgeest als ook om hun eigen meer ont in de 
wikkelde techniek ten toon te spreiden, mede een oorzaak kan zijn geweest p. 73 
voor de keuze van dit stuk. Eteocles doet in zijn goed getekende individualiteit 36) 

modern aan; stomme figuren als Niobe kent de Zeven niet. die 1. 


